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Słowo wstępne
Szanowni Państwo,
W roku 2018 obchodziliśmy jubileusz 100-lecia ochrony własności przemysłowej w Polsce oraz ustanowienia Urzędu Patentowego RP i zawodu rzecznika patentowego. Dla historii polskiej gospodarki to wydarzenie szczególne, związane zarówno z przeszłością, jak i teraźniejszością oraz perspektywami rozwoju
systemu ochrony praw na dobrach niematerialnych. Pragnę podkreślić, że Urząd Patentowy RP, dostrzegając wyzwania związane z przyszłością, nie zapomina o historycznych aspektach krajowej nauki i techniki.
Dotychczasowy rozwój polskiej wynalazczości wskazuje jednoznacznie, że postęp techniczny dokonany
w ciągu ostatnich stu lat nie byłby możliwy bez ustawowej ochrony własności intelektualnej, a szczególnie
własności przemysłowej.
Powołanie Urzędu Patentowego RP było wyrazem przyjęcia w 1918 roku przez najwyższe władze odrodzonej Polski zasady wspierania rozwoju technicznego i gospodarczego poprzez ochronę własności przemysłowej, a tym samym zagwarantowanie bezpieczeństwa prawnego w obrocie, co dowodzi, że objęcie
ochroną prawną wartości niematerialnych stanowiło po odzyskaniu niepodległości kwestię najwyższej wagi. Konieczność
zapewnienia niezbędnych warunków dla rozwoju gospodarczego, a zwłaszcza wspierania odradzającego się przemysłu, wymagającego nowatorskich rozwiązań technicznych, była przedmiotem szczególnej troski rządu II Rzeczypospolitej. Skuteczna
ochrona tych wartości wymagała poszanowania praw polskich
wynalazców i projektantów, których aktywna postawa przyczyniała się do rozwoju państwa.

Preface
Dear Readers,
In 2018 we celebrated the 100 th anniversary of the industrial
property protection in Poland, the establishment of the Patent Office
of the Republic of Poland and the profession of patent attorney. That
special event in the history of the Polish economy is connected with
both the past and the present time, as well as with the prospects
for the development of the system of protection of intangible property rights. It is worth emphasizing that the
Patent Office of the Republic of Poland, considering the future challenges, does not forget the historic aspects of
the Polish science and technology. The development of the Polish inventiveness up to now indicates clearly that
the technological progress in the last 100 years would not have been possible without the statutory protection of
intellectual property, and industrial property in particular.
The establishment of the Patent Office of the Republic of Poland was a sign of the adoption, by the authorities
of the newly reborn Poland, of the principle of support to the technological and economic development through
the protection of industrial property, thus safeguarding legal transactions. It was also a proof that establishing
legal protection for intangible assets was a matter of highest importance to the newly reborn state. Providing the
necessary conditions for the economic development, particularly giving support to the reviving industry, hungry
for innovative solutions, was a matter of special attention for the government of the Second Republic of Poland.
An effective protection of these values called for respect for the rights of Polish inventors and designers who,
through their activity, largely contributed to the development of the state.
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Odwołując się do doświadczeń minionego 100-lecia, pragnęliśmy wskazać przede wszystkim na fundamentalne znaczenie ochrony własności przemysłowej dla umacniania potencjału intelektualnego i ekonomicznego Polski oraz jej zrównoważonego rozwoju. Realizacja przedsięwzięć w ramach tej szczególnej
rocznicy wpisywała się także w szeroki kontekst upowszechniania wiedzy historycznej oraz krzewienia
wartości patriotycznych, związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Obchody
100. rocznicy ustanowienia ochrony własności przemysłowej oraz powstania Urzędu Patentowego RP i zawodu rzecznika patentowego zostały objęte honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy, co świadczy o szczególnym znaczeniu i doniosłości tego jubileuszu.
W roku jubileuszowym rola ochrony praw wyłącznych dla rozwoju gospodarczego i społecznego została podkreślona także na forum parlamentarnym poprzez przyjęcie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej
specjalnej uchwały upamiętniającej ustanowienie ochrony własności przemysłowej na ziemiach polskich
oraz powstanie Urzędu Patentowego RP. Doniosły charakter miało także spotkanie w Pałacu Prezydenckim z Sekretarzem Stanu Kancelarii Prezydenta RP Andrzejem Derą, w którym udział wzięli Dyrektor Generalny Światowej Organizacji Własności Intelektualnej Francis Gurry, Prezes Europejskiego Urzędu Patentowego Antonio Campinos oraz Stały Przedstawiciel RP przy ONZ ambasador Zbigniew Czech. Podniosły
nastrój towarzyszył uroczystej mszy świętej odprawionej przez Arcybiskupa metropolitę warszawskiego
ks. kard. Kazimierza Nycza w Bazylice Archikatedralnej św. Jana w Warszawie w intencji polskich wynalazców i projektantów oraz instytucji wspierających innowacyjność i przedsiębiorczość. Ważnym akcentem
obchodów jubileuszowych była uroczystość wręczenia nagród laureatom prestiżowego konkursu międzynarodowego Design Europa Awards organizowanego przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) dla najlepszych europejskich rozwiązań projektowych w dziedzinie wzornictwa przemysłowego. Wśród nominowanych do tegorocznej edycji konkursu znalazły się rozwiązania autorstwa polskich
twórców, cieszących się światową renomą. Wybór Warszawy na miejsce tej ceremonii był niewątpliwie
wyrazem uznania dla polskich osiągnięć w dziedzinie ochrony własności przemysłowej. Wszystkie wydarzenia rocznicowe organizowane przez Urząd Patentowy były przy tym ukierunkowane na poszerzanie

Referring to the experiences of the past 100 years, our intention was to point out the fundamental importance
of industrial property protection for strengthening the intellectual and economic potential of our country, as well
as its sustainable development. The implementation of the program of the jubilee celebrations was set in the
broad context of dissemination of historical knowledge and the promotion of patriotic values connected with
the regaining of independence by Poland in 1918. The centenary celebrations of the establishment of industrial
property protection, the Patent Office of the Republic of Poland, and the profession of patent attorney were held
under the honorary patronage of the President of the Republic of Poland, Andrzej Duda, which gave the jubilee a
special significance.
In the jubilee year, the importance of the protection of exclusive rights was also emphasized in the parliament
where the Polish Senate adopted a special resolution commemorating the establishment of industrial property
protection in the territory of Poland and the establishment of the Patent Office of the Republic of Poland. A meeting
of a momentous character was also held at the Presidential Palace with Secretary of State in the Chancellery of
the President of the Republic of Poland, Andrzej Dera. The meeting was attended by Director General of the World
Intellectual Property Organization, Francis Gurry, President of the European Patent Office, António Campinos, and
Ambassador and Permanent Representative of the Republic of Poland to the United Nations, Zbigniew Czech.
Moreover, a Holy Mass was celebrated on the occasion by Archbishop Metropolitan of Warsaw Cardinal Kazimierz
Nycz in St. John’s Archcathedral in Warsaw for the intention of Polish inventors, designers and all institutions
supporting innovation and enterprise. An important part of the jubilee celebrations was the prize award ceremony
for the laureates of Design Europa Awards international competition organized by the European Union Intellectual
Property Office (EUIPO) for the best European designs in the area of industrial design. Among the nominees for this
year’s edition of the competition were designs by Polish creators enjoying an international reputation. The choice
of the city of Warsaw as a venue for the ceremony was also a form of recognition of the Polish achievements in
industrial property protection. All the jubilee events organized by the Patent Office of the Republic of Poland were
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społecznej świadomości i wiedzy w zakresie ochrony własności intelektualnej, a także znaczenia praw
wyłącznych dla rozwoju innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki.
Program jubileuszowych przedsięwzięć edukacyjnych zorganizowanych przez Urząd Patentowy RP
w 2018 roku obejmował ponad 50 różnego rodzaju wydarzeń centralnych i regionalnych: seminariów, konferencji, warsztatów, konkursów i spotkań konsultacyjno-informacyjnych. Oficjalnym zwieńczeniem obchodów była uroczysta gala jubileuszowa w Teatrze Wielkim Opery Narodowej, w której uczestniczyli
nie tylko członkowie najwyższych władz państwowych oraz delegacje organizacji międzynarodowych,
ale także przedstawiciele bardzo wielu środowisk związanych ze sferą własności intelektualnej. Wszystkim
instytucjom i osobom, które przyczyniły się do realizacji i zapewnienia najwyższego poziomu obchodów
jubileuszowych, pragnę złożyć bardzo serdeczne podziękowania.
Wydarzenia jubileuszowe stanowiły wyjątkową okazję do podkreślenia na forum publicznym,
że sprawnie działający krajowy system ochrony praw wyłącznych jest niezbędnym warunkiem rozwoju innowacyjności oraz nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki wspieranej przez Urząd Patentowy RP,
który zapewnia ochronę prawną obejmującą wszystkie kategorie przedmiotów własności przemysłowej:
wynalazki, znaki towarowe, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, topografie układów scalonych oraz
oznaczenia geograficzne. Nasz Urząd, realizując również misję edukacyjną ukierunkowaną na szerokie upowszechnianie wiedzy o ochronie własności intelektualnej, przyczynia się do podnoszenia świadomości
społecznej w tym zakresie, co jest niezbędnym warunkiem coraz szerszego wykorzystania ochrony własności przemysłowej jako instrumentu prawnego skutecznie wspierającego kreatywność, innowacyjność
oraz przedsiębiorczość.
Urząd Patentowy RP, wypełniając szerokie spektrum zadań związanych z ochroną własności przemysłowej, jest jedną z instytucji mających wpływ na tworzenie warunków rozwoju innowacyjnej gospodarki,
w obszarze której szczególnie istotne jest zapewnienie bezpieczeństwa obrotu oraz wysokiej konkurencyjności, która w znacznym stopniu zależy od zdolności do kreowania nowych rozwiązań, technologii i produktów. Tylko bowiem w otoczeniu rynkowym zapewniającym i respektującym taką ochronę, przedsiębiorcy

also focusing on raising public awareness and knowledge on the protection of intellectual property, as well as the
importance of exclusive rights for the development of innovative and competitive economy.
The program of the jubilee educational initiatives organized by the Patent Office of the Republic of Poland
in 2018 embraced over 50 various central and regional events: seminars, conferences, workshops, competitions
and information and consultation meetings. The official culmination of the jubilee celebrations was Jubilee
Gala held in Teatr Wielki – Polish National Opera, which was attended not only by members of the highest state
authorities and delegations of international organizations but also by the representatives of numerous sectors
connected with intellectual property. At this place, I would like to wholeheartedly thank all institutions and
persons who made their contribution to the implementation of the jubilee program and who ensured the highest
level of the celebrations.
The jubilee events offered a special opportunity to emphasize that the efficient domestic system of exclusive
rights protection is an indispensable requirement for the development of innovative and competitive economy,
promoted by the Patent Office of the Republic of Poland which ensures legal protection to all categories of
industrial property objects: inventions, trade marks, utility models, industrial designs, topographies of integrated
circuits and geographical indications. Our Office, through its educational mission focusing on a wide dissemination
of the knowledge on intellectual property protection, makes its contribution to raising public awareness in that
respect, which is an important condition of a wide exploitation of industrial property protection as a legal tool to
support creativity, innovation and enterprise.
The Patent Office of the Republic of Poland, covering the broad spectrum of responsibilities connected with
industrial property protection, is one of the institutions which exert an influence on the development of innovative
economy, for which ensuring the safety of legal transactions and high competitiveness, largely depending on the
capability to create new solutions, technologies and products, are of special importance. Only in a conducive
business environment that ensures and respects such protection will entrepreneurs be ready to invest in innovative
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skłonni są do inwestowania w rozwiązania innowacyjne niezbędne dla szeroko pojętego rozwoju gospodarczego i społecznego, zwiększania liczby miejsc pracy, podnoszenia jakości życia oraz coraz lepszego
wykorzystania potencjału intelektualnego.
Przekazując Państwu „Raport Roczny za rok 2018” czynię to z przekonaniem, że stanowi on kompleksowe źródło informacji na temat działalności Urzędu Patentowego RP oraz jego znaczenia dla rozwoju gospodarczego Polski zarówno w kontekście krajowym, jak i międzynarodowym.

dr Alicja Adamczak

Prezes Urzędu Patentowego
Rzeczypospolitej Polskiej

solutions indispensable for the economic and social development in a broad sense, growth of jobs, improvement
of life standards, and a better exploitation of intellectual potential.
Presenting to you the 2018 Annual Report, I am convinced that it will serve as a comprehensive reference work
on the activity of the Patent Office of the Republic of Poland and its role for the economic development of Poland,
both in the domestic and international context.
Dr Alicja Adamczak

President of the Patent Office
of the Republic of Poland
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Misja Urzędu Patentowego RP
Rozwój nowoczesnej, innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy wymaga przede wszystkim kreowania
wartości w sferze stanowiącej domenę ludzkiego intelektu zaangażowanego w tworzenie rozwiązań służących najważniejszym celom cywilizacyjnym rozumianym jako podnoszenie jakości życia społeczeństw
na całym świecie przy jednoczesnej racjonalnej ochronie zasobów naturalnych. Aby tak postawione założenia można było realizować w skomplikowanych warunkach globalizacji, która stawia niespotykane
dotychczas wyzwania, niezbędne są wysoce zaawansowane technologie oraz mechanizmy gospodarcze
umożliwiające zaspokajanie stale rosnących potrzeb konsumpcyjnych i rozwiązywanie złożonych problemów społeczno-ekonomicznych. Tworzenie nowych rozwiązań technicznych, warunkujących zrównoważony rozwój gospodarczy, wymaga jednak zapewnienia szeroko pojętej ochrony własności intelektualnej
warunkującej wdrażanie i praktyczne wykorzystanie tych innowacji.
Zgodnie z ustawą Prawo własności przemysłowej oraz z ratyfikowanymi przez Polskę porozumieniami
międzynarodowymi, ochronie podlegają przedmioty własności przemysłowej: wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne oraz topografie układów scalonych.
Centralnym organem administracji rządowej odpowiedzialnym za realizację szerokiego wachlarza zadań
związanych z ochroną własności przemysłowej w Polsce jest Urząd Patentowy RP.
Głównym zadaniem Urzędu Patentowego RP jest orzekanie w sprawach o udzielanie praw wyłącznych
na przedmioty własności przemysłowej. Orzeczenia przyznające prawa wyłączne wydawane są przez niezawisłych ekspertów podległych w zakresie wydawanych decyzji jedynie przepisom ustawowym. Sprawy
sporne w zakresie unieważniania lub stwierdzenia wygaśnięcia praw wyłącznych rozstrzygane są przez
Kolegia Orzekające Urzędu Patentowego RP. Jednym z podstawowych zadań Urzędu Patentowego RP jest
także prowadzenie publicznie dostępnych rejestrów zawierających informacje na temat stanu prawnego

Mission of the Patent Office of the Republic of Poland
The development of a modern, innovative, knowledge-based economy calls primarily for the creation of values
in the sphere of human intellect engaged in generating solutions that serve the most vital civilizational purposes,
such as raising living standards of societies around the globe while at the same time protecting natural resources.
In order to fulfil these assumptions in the complex conditions of globalization, with its unprecedented challenges,
we need high technologies as well as economic mechanisms that enable us to satisfy growing consumption
needs and to cope with complicated socio-economic problems. The creation of new technical solutions that
pave the way for sustainable development requires a wide protection of intellectual property which enables
implementation and exploitation of those innovations.
Pursuant to Industrial Property Law and international agreements ratified by Poland, protection is granted to
the following industrial property objects: inventions, utility models, industrial designs, trade marks, geographical
indications and topographies of integrated circuits. A central governmental administration body responsible for
fulfilling the duties connected with the protection of industrial property in Poland is the Patent Office of the
Republic of Poland.
The main responsibility of the Patent Office of the Republic of Poland is deciding on the grant of exclusive
rights for industrial property objects. The decisions on the grant of exclusive rights are issued by independent
examiners who with respect to their decisions are subject solely to the legal provisions. Litigation cases with
respect to invalidation or revocation of an exclusive right are decided by Adjudicative Boards of the Patent Office
of the Republic of Poland. One of the main responsibilities of the Patent Office is also keeping publicly accessible
registers containing information on the legal status of the protection of industrial property objects in the territory
of Poland. In addition, the Patent Office maintains and provides access to the main collection of the Polish and
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ochrony przedmiotów własności przemysłowej na terytorium Polski. Urząd także prowadzi i udostępnia
centralny zbiór polskich i zagranicznych opisów patentowych umożliwiający wszystkim zainteresowanym
zapoznanie się z istotą rozwiązań technicznych podlegających ochronie, co w wielu przypadkach jest niezbędne np. dla planowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub weryfikacji programu badań naukowo-technicznych.
Jednym z podstawowych zadań Urzędu Patentowego jest szerokie upowszechnianie wiedzy o ochronie własności przemysłowej. Społeczna świadomość w tym zakresie jest bowiem niezbędnym warunkiem
skutecznego funkcjonowania regulacji prawnych. Należy podkreślić, że informacje o skutkach naruszenia
praw lub konsekwencjach braku ochrony w zakresie własności przemysłowej stanowią jedynie fragment
programu komunikacji społecznej realizowanego przez Urząd Patentowy RP. Bardzo istotne jest bowiem
także promowanie nowoczesnych metod zarządzania prawami własności przemysłowej, edukowanie młodzieży szkolnej w zakresie podstawowych zagadnień dotyczących własności intelektualnej, wprowadzanie
tej tematyki do akademickich programów nauczania oraz systematyczne działania informacyjne adresowane do kadry zarządzającej przedsiębiorstwami. Bardzo istotne jest również współdziałanie z organizacjami i podmiotami z otoczenia biznesu ukierunkowanymi na rozwój innowacyjności oraz jej gospodarcze
wykorzystanie. Współpraca ta obejmuje w szczególności środowiska biznesowe, kadrę naukową uczelni
i ośrodków badawczych, środowiska twórcze, młodzież szkolną i akademicką, rzeczników patentowych,
adwokatów oraz radców prawnych, sędziów, prokuratorów, służbę celną oraz policję.
Inicjatywy podejmowane przez Urząd Patentowy RP obejmują także zagadnienia związane z transferem
technologii z nauki do przemysłu. Międzynarodowe doroczne sympozja poświęcone tej tematyce umożliwiają szeroką wymianę doświadczeń z partnerami krajowymi oraz zagranicznymi. Stanowią one stały
element działań Urzędu upowszechniających wiedzę na temat nowoczesnego zarządzania sferą własności
przemysłowej. Problematyka ta jest bowiem niezwykle istotna szczególnie dla rozwoju małych i średnich
przedsiębiorstw prowadzących działalność innowacyjną w obszarze nowych technologii i będących partnerami uczelni oraz jednostek naukowych w procesach transferu wiedzy.

foreign patent specifications which allows everyone interested to become familiar with technical solutions
under protection. In many cases such knowledge is indispensable for strategy planning in the development of an
enterprise or verification of a research program.
One of the basic responsibilities of the Patent Office is a wide dissemination of the knowledge on the protection
of industrial property. Public awareness in that respect is absolutely essential for the effective functioning of legal
provisions. It is worth emphasizing that information on the effects of infringements of rights or consequences of lack
of protection with respect to industrial protection is just part of the social communication program implemented
by the Patent Office of the Republic of Poland. An equally vital issue is promotion of modern methods of industrial
property rights management, education of school youth on the basic issues concerning intellectual property,
introduction of IP issues into university curricula as well as systematic training addressed to managerial staff in
companies. Not less important is cooperation with business support organizations and entities that are oriented
towards the development of innovation and its commercialization. Such cooperation includes particularly business
sectors, scientists and research units, creators, school youth and university students, patent attorneys, attorneysat-law, judges, public prosecutors, customs service and the police.
Among the initiatives undertaken by the Patent Office of the Republic of Poland are also those connected with
technology transfer from science to business. International annual symposia devoted to technology transfer enable
a wide exchange of experiences with both domestic and foreign partners. They are already an established element
of the Patent Office’s policy aiming at the dissemination of knowledge on modern management of industrial
property. The above-mentioned issue is particularly important for the development of small and medium-sized
enterprises which deal with innovative activity in the area of new technologies while being partners to universities
and research and development centres in knowledge transfer processes.
The protection of exclusive rights with respect to industrial property is governed not only by domestic provisions
but also by international agreements and treaties. In order to fulfil its international obligations, the Patent Office
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Ochrona praw wyłącznych w zakresie własności przemysłowej regulowana jest nie tylko przepisami krajowymi, ale także porozumieniami, traktatami i umowami międzypaństwowymi. Należy podkreślić,
że międzynarodowa współpraca w tym zakresie wymaga od Urzędu Patentowego RP stałego współdziałania z wieloma organizacjami, takimi jak Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO), Europejska Organizacja Patentowa (EPO) oraz Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Przedstawiciele Urzędu uczestniczą w posiedzeniach Komisji Europejskiej i Rady Unii Europejskiej, poświęconych
zagadnieniom z dziedziny ochrony własności przemysłowej. Urząd jest więc ogniwem, które zapewnia polskiej gospodarce stały kontakt z międzynarodowym systemem ochrony własności przemysłowej. Zmiany zachodzące w europejskich i światowych standardach działalności patentowej wymagają także stałej aktywności Urzędu związanej z przygotowywaniem projektów zmian legislacyjnych w polskim Prawie
własności przemysłowej oraz innych aktach prawnych mających wpływ na realizację zadań statutowych.
W celu realizacji tych zadań Urząd współpracuje z naczelnymi i centralnymi organami oraz instytucjami
administracji publicznej, a także z organizacjami branżowymi, korporacjami zawodowymi i stowarzyszeniami społecznymi, których działalność wiąże się na różnorodnych płaszczyznach z problematyką ochrony
własności przemysłowej w Polsce oraz na forum międzynarodowym.
Urząd, wraz z rozwojem dostępnych technologii przetwarzania i wymiany informacji, prowadzi także
intensywne prace na rzecz pełnej elektronizacji stosowanych procedur, dzięki którym nie tylko wpisuje
się w politykę rządu dotyczącą informatyzacji administracji publicznej, ale przede wszystkim umożliwia
użytkownikom coraz efektywniejsze korzystanie z krajowego systemu ochrony praw wyłącznych poprzez
uproszczenie i przyspieszenie postępowania o udzielenie patentu oraz innych praw ochronnych i praw z rejestracji.
Jednym z newralgicznych obszarów działalności Urzędu jest intensywny rozwój kontaktów międzynarodowych. Współpraca ta obejmuje realizację oficjalnych zobowiązań, a także podejmowanie inicjatyw
służących współdziałaniu i wymianie doświadczeń oraz wypracowywaniu wspólnych opinii wobec kwestii wymagających zajęcia stanowiska na forum międzynarodowym. Temu celowi służą m.in. spotkania

of the Republic of Poland cooperates with international organizations, particularly with the World Intellectual
Property Organization (WIPO), the European Patent Organization (EPO), and the European Union Intellectual
Property Office (EUIPO). Representatives of the Patent Office participate in sessions of the European Commission
and the Council of the European Union devoted to issues connected with industrial property. Thus, the Patent
Office serves as a link between the Polish economy and the international system of industrial property protection.
In view of the changes occurring in the European and global standards of patent activity, the Patent Office of the
Republic of Poland needs to be active with respect to preparation of the drafts of the necessary amendments to
Industrial Property Law as well as other legal provisions affecting the implementation of statutory tasks. In order
to fulfil the above-mentioned tasks, the Patent Office cooperates with supreme and central administration bodies
and institutions, as well as with sector organizations, professional and social associations which are interested in
various aspects of industrial property protection in Poland and internationally.
The Patent Office of the Republic of Poland, along with the development of modern processing and exchange
of information methods, is conducting intensive work on the introduction of fully electronic procedures. Thanks to
them, the Patent Office has been actively involved in the governmental policy on establishing the e-administration
system and, more importantly, enables all users an effective exploitation of the domestic system of exclusive
rights protection due to streamlining and speeding up the proceedings on the grant of a patent and other rights of
protection and rights in registration.
One of the strategic areas in the activity of the Patent Office of the Republic of Poland is the development
of international cooperation. Apart from the implementation of international obligations, the cooperation
includes undertaking initiatives towards strengthening the collaboration and exchange of experiences, as well
as establishing common approaches on the issues that require taking positions in international fora. To this
end, annual meetings of the presidents of intellectual property offices of the Visegrad Group countries are held,
activity of the Visegrad Patent Institute, international symposia and conferences are organized by the Patent Office
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prezesów krajowych urzędów patentowych państw Grupy Wyszehradzkiej, działalność Wyszehradzkiego
Instytutu Patentowego, międzynarodowe sympozja i konferencje, zarówno organizowane indywidualnie
przez Urząd Patentowy RP, jak i podejmowane w ramach współpracy międzynarodowej. Urząd aktywnie
uczestniczy w inicjatywach podejmowanych nie tylko z partnerami europejskimi, ale także m.in. z państwami azjatyckimi, których potencjał gospodarczy sprawia, że ich systemy ochrony własności przemysłowej
mają istotne znaczenie dla partnerów na całym świecie.
Tak szeroki zakres współdziałania Urzędu z licznymi partnerami, środowiskami i grupami zawodowymi
ma zasadnicze znaczenie dla kształtowania ekosystemu innowacyjności. Inicjatywy edukacyjne oraz związane z pobudzaniem szeroko pojętej kreatywności i przedsiębiorczości są dla Urzędu Patentowego RP, jako
centralnego organu administracji rządowej, poza udzielaniem ochrony na przedmioty własności przemysłowej, jednym z najważniejszych priorytetów realizowanych w ramach działalności statutowej.

as well as within the framework of international cooperation. The Patent Office of the Republic of Poland is
actively engaged in many initiatives undertaken together with both European partners and Asian countries whose
economic capacity makes their industrial property protection systems very important to partners around the
globe.
Such a wide scope of cooperation of the Patent Office of the Republic of Poland with numerous partners,
circles and professional groups is of great significance for the development of innovation ecosystem. Initiatives
focusing on stimulating and promoting creativity and entrepreneurship as well as educational projects are for the
Patent Office of the Republic of Poland as a central governmental administration body responsible for granting
protection for industrial property objects, one of the main priorities performed as part of its statutory activity.
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Jubileusz 100-lecia ochrony własności przemysłowej
w Polsce, ustanowienia Urzędu Patentowego RP
i zawodu rzecznika patentowego
Jubileusz 100-lecia ustanowienia ochrony własności przemysłowej na ziemiach polskich łączy się
w nierozerwalny sposób z odzyskaniem niepodległości przez nasz kraj i wpisuje się w szeroki kontekst
historyczny, związany z kształtowaniem tożsamości Polski w Europie i świecie. Odwołując się do doświadczeń minionego 100-lecia, Urząd Patentowy RP podjął w 2018 roku obszerny program jubileuszowy, podkreślając zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej, fundamentalne znaczenie ochrony dorobku
intelektualnego dla umacniania potencjału Polski jako kraju rozwijającego gospodarkę w oparciu o zaawansowaną wiedzę, rozwiązania innowacyjne i postawy twórcze. Inicjatywy jubileuszowe zostały objęte
honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, co świadczy o szczególnym
znaczeniu i doniosłości tego jubileuszu.
W ramach obchodów jubileuszowych Urząd Patentowy zorganizował w ciągu całego 2018 roku około 50 różnorodnych wydarzeń poświęconych zagadnieniom własności przemysłowej oraz przygotował
liczne publikacje popularyzujące ideę szerokiej ochrony prawnej przysługującej twórcom innowacyjnych
rozwiązań naukowo-technicznych. Jedną z istotnych inicjatyw rozpoczynających rok jubileuszowy była
międzynarodowa konferencja „Zrównoważone projektowanie w innowacyjnym biznesie”, która miała miejsce w dniach 15–16 marca 2018 roku w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Kolejnym
bardzo znaczącym akcentem obchodów była konferencja z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej, która odbyła się 26 kwietnia 2018 roku pod hasłem „100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce”, a w dniach 6–7 września 2018 roku w Krakowie zostało zorganizowane międzynarodowe sympozjum

The jubilee of the centenary of industrial property
protection in Poland and the establishment
of the profession of patent attorney
The jubilee of the centenary of the establishment of industrial property protection in the territory of Poland is
inseparably connected with regaining of independence by our country and is part of a wider historic context related
to the formation of Poland’s identity in Europe and in the world. Referring to the experiences of the past century,
the Patent Office of the Republic of Poland, in 2018, launched an extensive jubilee program emphasizing, both
in Poland as well as in the international forum, the fundamental importance of intellectual property protection
for strengthening the potential of Poland as a country which develops its economy on the basis of knowledge,
innovative solutions and creative attitudes. The jubilee initiatives were held under the honorary patronage of the
President of the Republic of Poland, Andrzej Duda, which testifies to the special importance and role of the jubilee.
Within the framework of the jubilee celebrations, in 2018, the Patent Office of the Republic of Poland organized
about 50 various events devoted to industrial property issues and prepared numerous publications promoting the idea
of a wide legal protection which can be granted to creators of innovative technical and scientific solutions. One of the
significant initiatives opening the jubilee year was an international conference on “Sustainable Design in InnovationDriven Business”, which was held on 15-16 March 2018 in the seat of the Warsaw Stock Exchange. Another very
important event of the celebrations was a conference organized on the occasion of the World Intellectual Property
Day, which took place on 26 April 2018, and was entitled “100 Years of Industrial Property Protection in Poland”. On
6-7 September 2018, an international scientific symposium was organized in Kraków. The event was devoted to the
role of intellectual property in innovation ecosystem. Among further important events were also “Roving seminars”,
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naukowe na temat roli własności intelektualnej w ekosystemie innowacji. Istotnymi wydarzeniami były
także „Roving seminars”, czyli seminaria adresowane do przedsiębiorców i sektora nauki, zorganizowane
wspólnie ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej. Konferencja „Własność intelektualna w świecie cyfrowym” poświęcona była wyzwaniom, przed jakimi stoi system ochrony wartości niematerialnych
w warunkach coraz bardziej dynamicznych procesów digitalizacji gospodarki i rozwoju nowych technologii,
w szczególności w obszarach aplikacji mobilnych i mediów społecznościowych, które często nie poddają
się tradycyjnym sposobom regulacji prawnej. W dniach 8–9 października 2018 roku odbyła się w Politechnice Warszawskiej międzynarodowa konferencja na temat roli prawa własności przemysłowej jako stymulatora procesów gospodarczych. Wydarzenia te to tylko niektóre inicjatywy z bogatego programu jubileuszowych przedsięwzięć edukacyjnych obejmujących różnego rodzaju inicjatywy: seminaria, konferencje,
warsztaty, konkursy i spotkania konsultacyjno-informacyjne.
Oprócz wydarzeń bezpośrednio upamiętniających doniosłą rocznicę ustanowienia własności przemysłowej w Polsce, Urząd podjął w roku jubileuszowym także działania długofalowe. W 2018 roku Uniwersytet Jagielloński wspólnie ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO) oraz Urzędem
Patentowym RP uruchomił nowy kierunek studiów „Intellectual Property and New Technologies” w dziedzinie własności intelektualnej i nowych technologii. Jest to drugi w Europie i siódmy na świecie tego
typu program organizowany pod patronatem WIPO Academy. Jednym z istotnych elementów współpracy Urzędu ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej było także zawarcie porozumienia

addressed to entrepreneurs and science sector, organized jointly with the World Intellectual Property Organization.
A conference on “Intellectual Property in the Digital World” tackled the challenges faced by the system of protection
of intangible rights in the conditions of dynamic processes of economy digitalization and the development of new
technologies, especially in mobile applications and social media which often do not fall easily under traditional
means of legal regulation. On 8-9 October 2018, an international conference was held at the Technical University
of Warsaw. The event was devoted to the role of industrial property law as enhancer of economic processes. The
above-mentioned initiatives were just a part of a broad program of the jubilee educational events comprising,
among others, seminars, conferences, workshops, competitions, and information and consultation meetings.
Apart from the events commemorating the momentous anniversary of the establishment of industrial property
protection in Poland, the Patent Office undertook several long-term initiatives. In 2018, Jagiellonian University, in
cooperation with the World Intellectual Property Organization (WIPO) and the Patent Office of the Republic of
Poland, launched a new study programme – “Intellectual Property and New Technologies”. It is the second in
Europe and the seventh in the world programme of that kind organized under the patronage of WIPO Academy.
One of the major elements of cooperation of the Patent Office with the World Intellectual Property Organization
was conclusion of a Memorandum of Understanding, concerning alternative means of dispute resolution
through mediation and arbitration. The above-mentioned methods provide an optimum way of settling disputes
between entrepreneurs, in cases concerning rights on intangible assets: copyrights and industrial property rights.
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o współpracy (Memorandum of Understanding) dotyczącego alternatywnych metod rozstrzygania sporów
na drodze mediacji i arbitrażu. Metody te stanowią optymalny sposób rozwiązywania konfliktów pomiędzy
przedsiębiorcami, dotyczących praw na dobrach niematerialnych: prawach autorskich i prawach własności
przemysłowej. Urząd Patentowy RP współuczestniczy także w pracach legislacyjnych dotyczących implementacji dyrektywy europejskiej mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich w zakresie prawa własności przemysłowej odnoszącego się do znaków towarowych, prowadzono także prace nad
zmianami w procedurach udzielania ochrony na wynalazki i wzory użytkowe.
Podczas uroczystości jubileuszowych wieńczących program obchodów Urząd Patentowy RP gościł
ponad 300 uczestników z zagranicy reprezentujących 34 państwa, w tym władze najważniejszych organizacji międzynarodowych zajmujących się problematyką ochrony własności intelektualnej: Światowej
Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) oraz Urzędu Unii
Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Na głównych uroczystościach jubileuszowych byli
obecni także przedstawiciele najwyższych władz państwowych, członkowie korpusu dyplomatycznego
oraz przedstawiciele licznych środowisk związanych ze sferą własności intelektualnej z kraju i zagranicy. Wskazywało to nie tylko na najwyższą rangę obchodów, ale miało bardzo istotne znaczenie dla
kształtowania międzynarodowego wizerunku Polski, która poprzez umacnianie kultury poszanowania
własności intelektualnej wnosi znaczący wkład przyczyniający się do rozwoju cywilizacyjnego Europy
i świata.

Furthermore, the Patent Office of the Republic of Poland cooperates in legislative work on the implementation of
the Directive of the European Parliament and of the Council approximating the laws of the Member States relating
to trade marks as well as in work on the amendments in the granting procedures for inventions and utility models.
The jubilee celebrations held at the culmination of the jubilee program of the Patent Office of the Republic of
Poland were attended by over 300 participants from abroad, representing 34 countries, including the authorities
of the most important international organizations dealing with intellectual property: World Intellectual Property
Organization (WIPO), European Patent Office (EPO) and European Union Intellectual Property Office (EUIPO).
The main jubilee celebrations were attended by representatives of the highest state authorities, members of
the diplomatic corps, and representatives of numerous circles from Poland and other countries, connected with
intellectual property. All that proved not only the highest rank of the celebrations but also played a very important
role in shaping international image of Poland as a country which, through fostering the culture of respect for
intellectual property, makes a significant contribution to the civilization development of Europe and the world.
A momentous event of the jubilee year was a Holy Mass celebrated on 26 November 2018, in St. John’s
Archcathedral in Warsaw, presided over by Cardinal Kazimierz Nycz, for the intention of Polish inventors, designers
and all institutions and circles supporting innovation and enterprise. The mass was concelebrated by five priests:
father Waldemar Borzyszkowski – rector and custodian of St. Adrew Bobola sanctuary in Warsaw, where a holy
mass is celebrated each year for all the staff members of the Patent Office of the Republic of Poland, priest and
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Uroczystym akcentem roku jubileuszowego w dniu 26 listopada 2018 roku była msza święta w Archikatedrze św. Jana w Warszawie odprawiona pod przewodnictwem Jego Eminencji Ks. Kard. Kazimierza
Nycza w intencji polskich wynalazców i projektantów oraz instytucji i środowisk wspierających innowacyjność i przedsiębiorczość. Koncelebrowało ją pięciu kapłanów: o. Waldemar Borzyszkowski – proboszcz i kustosz sanktuarium pw. św. Andrzeja Boboli w Warszawie, w którym co roku odbywa się msza
święta w intencji wszystkich pracowników Urzędu, ks. prof. Stanisław Dziekoński – Rektor Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ks. Bogdan Łubik – Proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Nisku – Malcach, a jednocześnie aktywny popularyzator wynalazczości wśród młodzieży,
ks. Leszek Skorupa – dyrektor Wydawnictwa „Jedność” – od wielu lat współpracującego z UPRP – jak
również o. Zygfryd Wiecha – z Klasztoru Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu,
Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego. Organizacja Eucharystii w tym szczególnym miejscu, jakim jest Archikatedra warszawska, była możliwa dzięki zaangażowaniu proboszcza Bazyliki – ks. prałata
Bogdana Bartołda.
W homilii ks. kardynał Kazimierz Nycz podkreślił znaczenie ochrony własności intelektualnej we współczesnym społeczeństwie i gospodarce. Rola ta przejawia się przede wszystkim w funkcjonowaniu zasady
poszanowania praw twórców, bowiem to właśnie efekty ich kreatywności z jednej strony przyczyniają się
do rozwoju kulturowego, z drugiej zaś – stymulują postęp techniczny. Efektywny system ochrony – podkreślał ks. kardynał – winien uwzględniać zarówno interesy podmiotów uzyskujących prawa wyłączne,

professor Stanisław Dziekoński – rector of Cardinal Stefan Wyszyński Univeristy in Warsaw, priest Bogdan Łubik
– rector of the Our Lady Queen of Poland parish in Nisko-Malce – who is an active supporter of innovation among
youth, priest Leszek Skorupa – director of “Jedność” publishing house – who has cooperated with the Patent Office
for many years, and father Zygfryd Wiecha – superior of the Monastery of the Oblate Missionaries at Święty Krzyż
(Saint Cross) Sanctuary. The organization of the Holy Mass in that special church – Warsaw Archcathedral – was
possible thanks to the engagement of the rector of the church – priest Bogdan Bartołd.
In his sermon, Cardinal Kazimierz Nycz emphasized the importance of industrial property protection in
the contemporary society and economy. That role is noticeable primarily in the functioning of the principle
of respect for the rights of creators as it is the results of their work that make a contribution to cultural
development, as well as foster technological advance. An effective system of protection – as Cardinal stressed
in his speech – should take into consideration both the interests of those obtaining exclusive rights and those
who use protected solutions. Cardinal Nycz expressed his thanks to all the staff members of the Patent Office
of the Republic of Poland for their service that finds its realization in their mission for the development of
intellectual property protection.
Following the Holy Mass, honorary distinction award ceremony was held at the Royal Castle in Warsaw. The
distinctions, which were awarded by the President of the Council of Ministers in recognition of the merits for
inventiveness, were granted in five categories:
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jak również osób korzystających z chronionych rozwiązań. Ksiądz kardynał podziękował także wszystkim
pracownikom Urzędu Patentowego za służbę, która znajduje swój wyraz w pełnieniu misji na rzecz rozwoju
ochrony własności intelektualnej.
Bezpośrednio po mszy świętej odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie uroczystość wręczenia
odznak honorowych Prezesa Rady Ministrów „Za zasługi dla wynalazczości”. Odznaki przyznane zostały
w pięciu kategoriach:
zz osobom indywidualnym: wynalazcom wyróżniającym się znaczącymi osiągnięciami; innowatorom
wyróżniającym się współdziałaniem przy opracowywaniu i wdrażaniu projektów wynalazczych; naukowcom przyczyniającym się do rozwoju nauki i techniki; twórcom projektów wynalazczych oraz
osobom przyczyniającym się do uzyskiwania i egzekwowania praw własności intelektualnej.
zz instytucjom naukowym oraz szkołom wyższym osiągającym szczególne wyniki w zakresie zapewnienia skutecznej ochrony prawnej stosowanych rozwiązań poprzez wspieranie twórców w uzyskiwaniu
ochrony patentowej oraz innych praw własności przemysłowej dla swoich projektów wynalazczych.
zz przedsiębiorstwom aktywnie działającym na rzecz rozwoju i popularyzacji wynalazczości, osiągającym szczególne wyniki w zakresie wprowadzania nowej techniki, a także przyczyniającym się do rozwoju nauki i wprowadzającym innowacje do codziennego użytku.
zz instytucjom, organizacjom i stowarzyszeniom wyróżniającym się osiągnięciami na rzecz rozwoju i popularyzacji wynalazczości, nauki i techniki, kreującym postawy proinnowacyjne, propagującym dzia-

zz Individual persons: inventors with outstanding achievements, inventors recognized for their cooperation at creating and implementing inventive projects, scientists who contributed to the development of science and technology, authors of inventive projects, and persons who contribute to obtaining and enforcement of IP rights;
zz Science and higher education institutions which achieve outstanding results with respect to ensuring effective protection of the solutions used through the support for creators in obtaining patent protection and
other IP rights for their projects;
zz Enterprises which are actively involved in the development and promotion of inventiveness, who achieve outstanding results in implementation of new technologies and who contribute to the development of
science and promote deployment of innovations;
zz Institutions, organizations and associations with achievements for the development and promotion of
inventiveness, science and technology, who create pro-innovative attitudes, promote initiatives aimed at the
development of creativity in the society, as well as support initiatives for dissemination of knowledge on
industrial property protection;
zz Media, editorial offices and journalists, who through their professional activity make a contribution to the
promotion of innovativeness, creativity and industrial property protection.
Undersecretary of State in the Ministry of Enterprise and Technology, Marcin Ociepa and President of the Patent
Office of the Republic of Poland, Dr Alicja Adamczak handed out the distinctions to 70 achievers gathered at the
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łania rozwojowe i twórcze wśród społeczeństwa, a także wspierającym inicjatywy mające na celu
upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony własności przemysłowej.
zz mediom, redakcjom i dziennikarzom, którzy aktywną działalnością zawodową przyczyniają się do popularyzacji wynalazczości, twórczości technicznej oraz ochrony praw własności przemysłowej.
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii Marcin Ociepa oraz Prezes Urzędu
Patentowego dr Alicja Adamczak wręczyli na Zamku Królewskim 70 odznaczeń. W imieniu odznaczonych
głos zabrał prof. Stanisław Sołtysiński, dziękując za to szczególne wyróżnienie, które stanowi wyraz docenienia wkładu twórczego każdej z odznaczonych osób oraz reprezentowanych przez nie instytucji.
Podczas uroczystości na Zamku Królewskim prezes Urzędu Patentowego dr Alicja Adamczak oraz prezes
Wydawnictwa Wolters Kluwer Włodzimierz Albin dokonali prezentacji Księgi jubileuszowej Urzędu Patentowego RP – „100 lat własności przemysłowej w Polsce”. Na zakończenie uroczystości wiceprezes Poczty Polskiej Wiesław Włodek zaprezentował jubileuszowe znaczki pocztowe, wydane z okazji 100-lecia
Urzędu Patentowego RP. Znalazły się na nich cztery przełomowe wynalazki zarówno z przeszłości, jak
i współczesne: kamizelka kuloodporna Kazimierza Żeglenia (1897 r.) i Jana Szczepanika (1901 r.), Aeroskop
Kazimierza Prószyńskiego (1908 r.), atlasy mózgu ludzkiego prof. Wiesława Nowińskiego (1997 r.) oraz Triggo – pojazd elektryczny opracowany przez Rafała Budweila w 2010 roku.
Tego samego dnia w Pałacu Prezydenckim Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej
Dera spotkał się – w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy – z kierownictwem Światowej Organizacji

Royal Castle. Professor Stanisław Sołtysiński took the floor on behalf of the achievers, expressing his thanks for
the distinction which is a sign of appreciation of the creative contribution of all the awarded persons and the
institutions which they represent.
During the celebrations held at the Royal Castle, President of the Patent Office of the Republic of Poland and
President of Wolters Kluwer publishing house, Włodzimierz Albin made a presentation of the Jubilee Book of the
Patent Office of the Republic of Poland – “100 Years of Industrial Property in Poland”. At the end of the celebrations,
Vice-President of Poczta Polska, Wiesław Włodek presented jubilee postage stamps, issued on the occasion of
100 years of the Patent Office of the Republic of Poland. The stamps displayed four groundbreaking inventions
from both the past and the present time: bulletproof vest by Kazimierz Żegleń (1897) and Jan Szczepanik (1901),
Aeroscope, constructed by Kazimierz Prószyński (1908), human brain atlases by Professor Wiesław Nowiński
(1997), and Triggo electric vehicle, designed by Rafał Budweil in 2010.
On the same day, at the Presidential Palace, Secretary of State in the Chancellery of the President of the
Republic of Poland, Andrzej Dera held an official meeting on behalf of the President of Poland, Andrzej Duda
with the managements of the World Intellectual Property Organization, European Patent Office and Patent Office
of the Republic of Poland. The meeting was devoted to the need of a continuous strengthening of the system
of intellectual property protection. The meeting was attended by: Director General of the World Intellectual
Property Organization (WIPO), Francis Gurry, Director of the Department for Transition and Development Countries
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Własności Intelektualnej, Europejskiego Urzędu Patentowego oraz Urzędu Patentowego RP. Rozmowa dotyczyła potrzeby stałego wzmacniania systemu ochrony własności intelektualnej. W spotkaniu w Pałacu
Prezydenckim wzięli udział: Dyrektor Generalny Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO)
Francis Gurry, Dyrektor Departamentu współpracy z państwami Europy Środkowej i Azji WIPO Michal Svantner, Prezes Europejskiego Urzędu Patentowego Antonio Campinos, Doradca Prezesa Europejskiego Urzędu
Patentowego ds. międzynarodowych, prawnych i polityki jakości Delia Brasfalean, a także Stały Przedstawiciel RP przy ONZ w Genewie Zbigniew Czech oraz Prezes Urzędu Patentowego RP dr Alicja Adamczak.
Minister Andrzej Dera podczas spotkania podkreślił, że odbywa się ono w czasie szczególnym, kiedy
Polska obchodzi 100-lecie odzyskania niepodległości oraz setną rocznicę powołania Urzędu Patentowego RP i ustanowienia ochrony własności przemysłowej w Polsce. Zaznaczył, że już 100 lat temu dla twórców niepodległej Polski bardzo istotne było utworzenie Urzędu mającego duże znaczenie dla rozwoju
polskiej gospodarki. Minister wskazywał na stały postęp technologiczny oraz konieczność rozwoju oraz
ciągłego wzmacniania i doskonalenia zasad ochrony własności intelektualnej. Ponadto Andrzej Dera
zwracał uwagę, że Prezydent RP Andrzej Duda wspiera młodych innowatorów, startupowców i przedsiębiorców, którzy potrzebują pomocy państwa w zakresie ochrony dorobku intelektualnego. Dyrektor Generalny Światowej Organizacji Własności Intelektualnej WIPO Francis Gurry nawiązał do długiej historii
uczestnictwa Polski w międzynarodowym systemie ochrony własności przemysłowej, przypominając,
że Polska przystąpiła do Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej już w 1919 roku. Po-

at WIPO, Michal Svantner, President of the European Patent Office, António Campinos, adviser of the President
of the European Patent Office for international, legal affairs and quality policy, Delia Brasfalean, Permanent
Representative of the Republic of Poland to the United Nations Office at Geneva, Zbigniew Czech, and President of
the Patent Office of the Republic of Poland, Dr Alicja Adamczak.
During the meeting, Minister Andrzej Dera underlined that it was held on a special occasion, when Poland
celebrated the centenary anniversary of regaining independence, the establishment of the Patent Office
of the Republic of Poland, and industrial property protection in Poland. He emphasized that already one
hundred years ago, for the authorities of the independent country, the establishment of the Patent Office,
having major importance for the development of Polish economy, was of great significance. The Minister
pointed out continuous technological progress, the need to develop, strengthen and improve the principles
of intellectual property protection. Apart from that, Andrzej Dera emphasized that President Andrzej Duda
was a keen supporter of young innovators, startuppers and entrepreneurs who needed to be supported by
the state with respect to the protection of intellectual achievements. Director General of WIPO, Francis
Gurry referred to a long-lasting participation of Poland in the international system of industrial property
protection, stressing that Poland acceded to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property
already in 1919. He expressed his thanks to representatives of Polish authorities for a very good cooperation
and active engagement in WIPO activities.
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dziękował również przedstawicielom władz państwowych za współpracę i zaangażowanie w działalność WIPO.
W dniu 26 listopada 2018 roku odbyła się także uroczysta gala upamiętniająca 100-lecie ustanowienia
ochrony własności przemysłowej w Polsce. Uczestniczyło w niej ponad 1700 gości – przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej, korpusu dyplomatycznego, a także urzędów i instytucji międzynarodowych zajmujących się problematyką ochrony własności intelektualnej, pracowników Urzędu Patentowego RP, rzeczników patentowych, mediów, przedsiębiorców oraz przedstawicieli wielu instytucji związanych
z wynalazczością oraz rozwojem innowacyjności. Podczas wystąpienia otwierającego galę Prezes Urzędu
Patentowego RP dr Alicja Adamczak podkreśliła: Już ówcześni politycy, podobnie jak to się dzieje dzisiaj, doceniali ogromną wagę ochrony własności przemysłowej. Decydowało to bowiem o niezależności państwa, budowie gospodarki, rozwoju intelektualnym, szansach na lepsze życie i większą dostatniość. Dla państw nie tylko
sąsiednich, ale wszystkich krajów świata, określenie w Polsce podstaw działania systemu ochrony własności
przemysłowej oznaczało niepodległość i niezależność gospodarczą państwa polskiego, jak również budziło
szanse na właściwe relacje gospodarcze oraz na możliwość rozwoju współpracy międzynarodowej.
Prezydent RP Andrzej Duda w swoim liście adresowanym do uczestników gali, a odczytanym przez Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Derę, także wskazywał na wagę potencjału intelektualnego społeczeństwa zarówno obecnie, jak i w przeszłości: Już w czasach zaborów polscy naukowcy
i inżynierowie dokonywali ważnych odkryć i wynalazków oraz opracowywali nowe technologie, często z myślą

On 26 November 2018, Jubilee Gala was held in commemoration of the 100 anniversary of the establishment of
industrial property protection in Poland. The event was attended by over 1700 guests – representatives of state and
self-government administration, diplomatic corps, as well as international offices and institutions dealing with
intellectual property protection, staff members of the Patent Office of the Republic of Poland, patent attorneys,
media, entrepreneurs, representatives of numerous institutions connected with inventiveness and the development
of innovation. In her opening address delivered at the Gala, President of the Patent Office of the Republic of Poland,
Dr Alicja Adamczak said: “Politicians of that time, as it is the case nowadays, appreciated a great importance of
industrial property protection. It was a decisive factor when it came to the issue of independence, development
of economy, intellectual development, better life prospects and economic prosperity. For the neighbouring states
as well as for all other countries of the world, the establishment of the foundations of the system of industrial
property protection in Poland meant real economic independence and sovereignty of the Polish state. It also built
the grounds for the proper economic relations and the development of international cooperation”.
The President of the Republic of Poland, Andrzej Duda, in his address to the participants of the Gala, delivered
by Secretary of State in the Chancellery of the President of the Republic of Poland, Andrzej Dera, also pointed out
a great role of intellectual potential of the society both in the past as well as in the present time: “Already in the
time of the partitions, Polish scientists and engineers made important discoveries, created inventions and new
technologies, often with the hope that they will serve independent Poland. That is why, the establishment of the
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o przyszłej niepodległości. Dlatego powołanie Urzędu Patentowego było ważnym krokiem na drodze do ochrony
dorobku intelektualnego polskich inżynierów i wynalazców. (…) Wspominając ostatnich sto lat naszej historii,
myślimy o Polsce przyszłości, o Polsce kolejnego stulecia. W obliczu dokonujących się przemian cywilizacyjnych
ochrona własności przemysłowej jest sprawą niezwykle ważną. Jako kraj dysponujemy potencjałem, który pozwala nam z nadzieją i optymizmem myśleć o przyszłości. W Polsce nie brak ludzi kreatywnych, zdolnych i znakomicie wykształconych, którzy dokonują odkryć, tworzą wynalazki i budują silne marki. (…) Naszym zadaniem
jako państwa jest zapewnienie jak najlepszych warunków do wdrażania wynalazków i rozwoju przedsiębiorczości. Polskie innowacje powinny w jak największym stopniu budować polską gospodarkę.
Także Marszałek Senatu Stanisław Karczewski w liście odczytanym przez Wicemarszałka Senatu Adama
Bielana, oprócz gratulacji z okazji 100. rocznicy działalności Urzędu Patentowego RP, zwrócił uwagę
na aspekty historyczne, cytując następujące słowa Józefa Piłsudskiego: Ten, kto nie szanuje i nie ceni swojej
przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani prawa do przyszłości. Podkreślił ponadto, że obecny
kształt naszej gospodarki i kultury jest wynikiem podjętego trudu i wysiłku oraz dokonań wielu pokoleń
twórców.
Wśród mówców głos zabrał też Minister Inwestycji i Rozwoju, Jerzy Kwieciński, który przekazał
w imieniu premiera Mateusza Morawieckiego, a także Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwigi
Emilewicz, wszystkim pracownikom Urzędu Patentowego gratulacje i życzenia z okazji 100-lecia powołania Urzędu. To wspaniała rocznica i wspaniała chwila – pokazuje ona, jak bardzo dalekowzroczni byli oj-

Patent Office of the Republic of Poland was a critical step towards the protection of intellectual achievements of
Polish engineers and inventors (…). Remembering the last one hundred years, we are thinking about the Poland
of the future, the Poland of the next century. Considering the ongoing civilizational changes, industrial property
protection is a matter of great significance. As a country, we do have a potential that allows us to face the future
with hope and optimism. Poland does not lack creative individuals, who are talented, very well educated and
who make discoveries, create inventions and build strong brands. Thus, the function of the state is to ensure the
optimum conditions for the implementation of inventions and the development of enterprise. Polish innovations
should as much as possible build Polish economy”.
The Speaker of the Polish Senate, Stanisław Karczewski in his address delivered by Deputy Speaker of the
Senate, Adam Bielan, apart from congratulations on the occasion of the jubilee, emphasized historical aspects
quoting a sentence from Józef Piłsudski: “He who does not respect and appreciate the past, is not worth to be
respected by the present time and by the future”. Besides, he stressed that the present condition of our economy
and culture is the result of the efforts and achievements of many generations of creators.
Among the speakers of the Gala was Minister of Investment and Development, Jerzy Kwieciński, who expressed,
on behalf of the Prime Minister Mateusz Morawiecki and Minister of Enterprise and Technology, Jadwiga Emilewicz,
congratulations and best wishes on the occasion of the jubilee to all the staff members of the Patent Office of
the Republic of Poland. “This is a great anniversary and a great moment – which shows just how far-sighted were
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cowie naszej niepodległości, którzy jedną ze swych pierwszych decyzji powołali Urząd Patentowy – mówił.
– Z tego okresu pamiętamy zarówno działalność takich wspaniałych Polaków, jak Marii Skłodowskiej-Curie
czy profesora Czochralskiego, ale również przypomnijmy, że jeden z prezydentów Polski – prezydent Mościcki
– był również innowatorem, wynalazcą, który opatentował wiele wynalazków. Dzisiaj trudno sobie wyobrazić
funkcjonowanie normalnej, z drugiej strony – bardziej niż kiedykolwiek – konkurencyjnej, opartej na innowacjach gospodarki bez Urzędu Patentowego. I taką właśnie rolę Urząd Patentowy pełni. Trzeba jednak przyznać,
że w okresie międzywojennym tych wynalazków, które były patentowane, powstawało niewiele mniej niż dzisiaj, a to pokazuje, że znacznie powinniśmy zwiększyć ilość generowanych pomysłów i własności intelektualnej chronionej patentami.
Dyrektor Generalny Światowej Organizacji Własności Intelektualnej Francis Gurry akcentował, jak
ważne jest wykorzystywanie w Polsce ochrony własności przemysłowej dla rozwoju gospodarczego
kraju, co widać na przestrzeni 100 lat rozwoju Polski i działalności Urzędu Patentowego RP: Mieliśmy
dziś tutaj, na tej sali, wiele przykładów potwierdzenia ze strony polskiego rządu, jak bardzo angażuje się
on w rozwój nauki, technologii, innowacji i ochronę ich rezultatów. Także na polskich uniwersytetach wykłada się teraz przedmiot o ochronie własności intelektualnej, co było inicjatywą dr Alicji Adamczak. Teraz,
kiedy żyjemy w czasach ogromnych zmian technologicznych, które zmieniają gospodarki, wyraźniej widzimy
ogromne zaangażowanie w ten proces Polski, z jej długą historyczną tradycją osiągnięć w nauce, technologii
i procesach innowacji.

the fathers of our independence, who, with one of their first decisions, established the Patent Office – he said.
That time in history will be remembered by the activity of such outstanding Poles as Maria Skłodowska-Curie,
Professor Czochralski, and one of the first Presidents of Poland Ignacy Mościcki, who himself was an inventor and
holder of many patents. For a contemporary economy, it is unthinkable to be competitive and knowledge and
innovation-based without a patent office. Such a role is fulfilled by the Patent Office of the Republic of Poland. It
should, however, be admitted that in the period between the two World Wars, the number of patented inventions
was just a little lower than at present time, which shows that we should work towards considerably increasing
the number of innovative ideas and intellectual property protected by patents”.
Director General of World Intellectual Property Organization, Francis Gurry stressed the importance of the
exploitation of industrial property protection in Poland for the development of the country’s economy, which can
be observed throughout the last one hundred years of the development of Poland and the activity of the Patent
Office. “We had, here at this forum, many examples of evidence from the Polish government as to its engagement
in the development of science, technology, innovation and the protection of their results. At present, at Polish
universities, a subject devoted to intellectual property protection is taught, which was Dr Alicja Adamczak’s
initiative. In our contemporary time of great technological changes which influence economies, we can see even
more clearly enormous engagement of Poland in that process, with its long-lasting tradition of achievements in
science, technology and innovation processes”.
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Na temat kluczowej roli Urzędu Patentowego RP w unijnej wspólnocie systemu ochrony własności intelektualnej, w pracach nad stworzeniem systemu ochrony znaków towarowych i wzorów, mówił także Prezes Europejskiego Urzędu Patentowego Antonio Campinos: W Europie i na całym świecie jest niewiele urzędów patentowych, które mogą poszczycić się równie bogatą historią, co Urząd Patentowy w Polsce. Nie ulega
też wątpliwości, że polski urząd odegrał istotną rolę, przyczyniając się do dzisiejszych sukcesów Polski. Wiemy,
że dziś Polska jest dynamicznym i prężnym krajem z tętniącą życiem gospodarką. Takiej gospodarki nie udałoby
się zbudować bez solidnego systemu ochrony własności intelektualnej, a z kolei stworzenie takiego systemu
nie było łatwym zadaniem – stanowiło znaczące wyzwanie. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej podjął
się i sprostał temu wyzwaniu w okresie ostatnich stu lat. Nie ulega też wątpliwości, że polski urząd odegrał
istotną rolę, przyczyniając się do dzisiejszych sukcesów Polski.
Także Christian Archambeau – Dyrektor Wykonawczy Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), doceniając działania polskiego Urzędu Patentowego w kraju i w Europie, wskazywał na ważne miejsce Polski w unijnej wspólnocie systemu ochrony własności intelektualnej, gdyż prawa własności intelektualnej są jedną z najważniejszych kwestii mających kluczowe znaczenie dla dobrobytu Europy
i świata: W związku z tym chciałbym przekazać serdeczne podziękowanie moim kolegom i koleżankom z Urzędu
Patentowego RP oraz prezes Alicji Adamczak za wsparcie w pracach nad stworzeniem unijnego systemu ochrony znaków towarowych i wzorów, tak spójnego, jak to tylko jest możliwe. (…) Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej jest dumny z bycia partnerem Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej i ma nadzieję
na bliską współpracę przez wiele nadchodzących lat.
W ramach wydarzeń jubileuszowych w dniu 27 listopada 2018 roku w siedzibie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom prestiżowego konkursu międzynarodowego Design Europa Awards organizowanego przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności
Intelektualnej (EUIPO) dla najlepszych europejskich rozwiązań projektowych w dziedzinie wzornictwa
przemysłowego. Wśród nominowanych do tegorocznej edycji konkursu znalazły się rozwiązania autorstwa polskich twórców, cieszących się światową renomą: FIBARO Intercom – inteligentny wideodomo-

The issues of the key role of the Patent Office of the Republic of Poland in the EU system of intellectual property
protection, in the work on the creation of a system of trade mark and industrial design protection were tackled by
the President of the European Patent Office, António Campinos, in his address: “There are not many patent offices,
both in Europe and in the world, which can claim to have as rich history as the Patent Office of the Republic of
Poland. It is also unquestionable that the Polish Patent Office played an important role, making its contribution to
the present success of Poland. We all know that Poland is nowadays a dynamic country with flourishing economy.
Such economy cannot be built without a good system of intellectual property protection, though the creation of
such system was not an easy task, it was a great challenge. The Patent Office of the Republic of Poland rose to the
challenge within the last one hundred years. Undoubtedly, the Polish Patent Office has made a great contribution
to the present success of Poland”.
Executive Director of the European Union Intellectual Property Office (EUIPO), Christian Archambeau also
expressed his appreciation for the activities of the Patent Office of the Republic of Poland and pointed out an
important position of Poland in the EU system of intellectual property protection, as intellectual property rights
are one of the most vital issues, with key importance for prosperity of Europe and the world: “with reference to
the above, I would like to express my heartfelt thanks to all my colleagues from the Patent Office of the Republic
of Poland and President Alicja Adamczak for their support in the work on the creation of the EU system of trade
mark and industrial design protection, which is as harmonized as it is possible (…) the European Union Intellectual
Property Office is proud of being a partner of the Patent Office of the Republic of Poland and hopes for a close
cooperation for many years ahead”.
Within the framework of the jubilee celebrations, on 27 November 2018, in the seat of Polin Museum of the
History of Polish Jews in Warsaw, DesignEuropa Awards ceremony was held. DesignEuropa Awards is a prestigious
international competition organized by the European Union Intellectual Property Office (EUIPO) for the best
European design solutions in the area of industrial design. Among the nominees for this year’s edition of the
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fon zaprojektowany przez Macieja Fiedlera oraz System Braster – urządzenie medyczne do samodzielnej
kontroli piersi.
Wybór Warszawy na miejsce tej ceremonii był niewątpliwie wyrazem uznania dla polskich osiągnięć
w dziedzinie ochrony własności przemysłowej.
Oprócz spotkań oficjalnych, podczas obchodów jubileuszowych odbyły się w Warszawie także wydarzenia ściśle związane z merytoryczną współpracą międzynarodową: posiedzenie Europejskiego Obserwatorium Naruszeń Praw Własności Intelektualnej (European Observatory on Infringements of Intellectual
Property Rights) oraz doroczne spotkanie członków międzynarodowej sieci CoCoNet (Communication Correspondents’ Network) realizującej zadania z zakresu wymiany informacji i komunikacji publicznej w obszarze własności intelektualnej.
Jubileuszowy rok 2018 nie był dla Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej tylko okresem, w którym został upamiętniony 100-letni dorobek historyczny. Należy podkreślić, że był to również czas podejmowania wielu nowych inicjatyw ukierunkowanych w szerokim zakresie na wzrost innowacyjności warunkującej przyspieszenie rozwoju gospodarczego. Osiągnięte efekty jednoznacznie wskazują, iż ochrona prawna
wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych oraz innych przedmiotów własności przemysłowej stanowi podstawę zarządzania zaawansowaną wiedzą oraz umożliwia rozwój przedsiębiorczości w warunkach globalizującej się, coraz bardziej konkurencyjnej gospodarki.

competition were designs created by internationally recognized Polish authors: FIBARO Intercom – multifunctional
device created by Maciej Fiedler and System Braster – a medical device for in-home breast examination.
The choice of the city of Warsaw as the venue for the DesignEuropa Award ceremony was undoubtedly a sign
of appreciation for Polish achievements in the area of industrial design.
Apart from official meetings, several expert meetings concerning international cooperation were also held
on the sidelines of the jubilee celebrations in Warsaw, among them: a session of the European Observatory on
Infringements of Intellectual Property Rights as well as annual meeting of an international network CoCoNet
(Communication Correspondents’ Network) which carries out tasks concerning exchange of information and
public communication in the area of intellectual property.
For the Patent Office of the Republic of Poland, the jubilee year 2018 was not only a period of commemoration
of one hundred years of its functioning and achievements. It needs to be highlighted that it was also a time
when many new initiatives aimed at increasing innovation contributing to economic growth were undertaken.
The accomplished results indicate, beyond any doubt, that the legal protection of inventions, utility models,
industrial designs, trade marks, and other industrial property objects is the basis for the management of
professional knowledge and enables development of enterprise in the conditions of global and competitive
economy.
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Sto lat Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
W ciągu 100 lat nieprzerwanej działalności Urząd Patentowy RP udzielił ponad 228 tysięcy patentów
na wynalazki, zarejestrował ponad 69 tysięcy wzorów użytkowych, 42 tysiące wzorów przemysłowych
i zdobniczych oraz wzorów rysunkowych i modeli oraz ponad 461 tysięcy znaków towarowych. Łącznie
w tym okresie wpłynęło do Urzędu Patentowego RP ponad 1 mln 200 tys. zgłoszeń.
Powołanie przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego Urzędu Patentowego tuż po odzyskaniu
przez Polskę niepodległości wskazuje, że ówczesne władze traktowały ochronę własności przemysłowej
już na najwcześniejszym etapie formowania odrodzonej państwowości jako zagadnienie niezwykłej wagi
ze względu na potrzebę ochrony dorobku intelektualnego Polaków, który był i jest podstawą rozwoju społecznego i gospodarczego.
Dekretem tymczasowym Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego z 13 grudnia 1918 r., opublikowanym
w Dzienniku Praw Państwa Polskiego nr 21 z 28 grudnia 1918 r., przy Ministerstwie Przemysłu i Handlu, utworzony został Urząd Patentowy Republiki Polskiej z siedzibą w Warszawie, którego nazwa na podstawie
ustawy z 2 sierpnia 1919 r., opublikowanej w Dzienniku Ustaw nr 67 z 1919 r., została zmieniona na Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Do kompetencji nowego urzędu należało udzielanie patentów na wynalazki oraz wydawanie świadectw ochronnych na prawa własności wzorów rysunkowych i modeli, a także
świadectw ochronnych na znaki towarowe.
Dostrzegając gospodarcze i społeczne potrzeby nowego państwa, władze II Rzeczypospolitej zdecydowały się na bardzo szybkie przystąpienie do Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej, co nastąpiło już 10 listopada 1919 roku i umożliwiło Polsce włączenie się do współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie oraz oparcie przepisów krajowych na zasadach przyjętych w tym akcie
prawa międzynarodowego. Przystąpienie do Konwencji paryskiej stanowiło wykonanie postanowień Trak-

One hundred years of the Patent Office
of the Republic of Poland
Within a century of its uninterrupted operation, the Patent Office of the Republic of Poland granted over
228 thousand of patents for inventions, registered over 69 thousand of utility models, 42 thousand of industrial
designs, ornamental designs, illustrated designs and models, as well as over 461 thousand of trade marks.
In total, in the above-mentioned period, the Patent Office received over 1 million 200 thousand applications.
The establishment by the Commander of the State Józef Piłsudski of the Patent Office of the Republic of Poland
immediately following the regaining of independence by Poland indicates that the then authorities considered the
protection of industrial property at that earliest stage of the newly reborn state as a matter of unusual importance
recognising the necessity of protecting intellectual achievements of Poles, which was and has been the basis for
the economic and social development.
Under the Interim Decree by the Commander of the State Józef Piłsudski, of 13 December 1918, promulgated
in the Journal of Laws of the Polish State no. 21, of 28 December 1918, Urząd Patentowy Republiki Polskiej (the
Patent Office of the Republic of Poland) was established at the Ministry of Industry and Commerce, with its seat
in Warsaw. Under the Law of 2 August, 1919, promulgated in the Journal of Laws no. 67 of 1919, the full name of the
new institution was changed into Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Within the competence of the new
office was granting patents for inventions, issuing certificates of protection for designs, models, and trade marks.
Considering the economic and social challenges facing the new state, the authorities of the Second
Republic of Poland decided on immediate accession to the Paris Convention for the Protection of Industrial
Property, which took place on 10 November 1919 and enabled Poland to join international cooperation

28

ANNUAL REPORT 2018
Patent Office of the Republic of Poland

RAPORT ROCZNY 2018
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

tatu wersalskiego i nastąpiło przy aktywnym udziale Ignacego Paderewskiego, pełniącego funkcję delegata pełnomocnego Polski na konferencji pokojowej w Paryżu, a następnie będącego premierem rządu
II Rzeczypospolitej. W 1919 roku Naczelnik Państwa wydał trzy kolejne dekrety będące pierwszymi regulacjami odzwierciedlającymi potrzeby polskiego społeczeństwa w zakresie ochrony własności przemysłowej, niezbędnej dla rozwoju gospodarczego odrodzonego kraju.
Obchodzona w 2018 roku 100. rocznica powstania Urzędu Patentowego RP upamiętnia więc doniosłe
wydarzenie historyczne – rozpoczęcie przez Polskę oficjalnej działalności państwowej służącej ochronie
prawnej własności przemysłowej. Od 1918 roku dorobek intelektualny polskich wynalazców, innowatorów
oraz twórców rozwiązań technicznych i projektowych chroniony jest autorytetem państwa na mocy prawa
regulującego udzielanie patentów oraz innych praw wyłącznych.
Należy podkreślić, że ochrona własności intelektualnej, a zwłaszcza przemysłowej, ma w Polsce
wielowiekową tradycję. Badania historyczne dowodzą, że potrzeba ochrony praw na dobrach niematerialnych pojawiła się już na wczesnym etapie rozwoju techniki i jest znaczącym elementem dziedzictwa
cywilizacyjnego. Świadczą o tym również dzieje Polski, gdyż tradycje ochrony wynalazków i rozwiązań
technicznych stanowią istotną część kultury prawnej naszego kraju na przestrzeni wielu stuleci.
Najstarszy polski przywilej o charakterze patentowym został wydany już przez króla Władysława
Jagiełłę w latach dwudziestych XV wieku na rzecz konstruktora maszyny odwadniającej kopalnie. Wiadomo, że przywileje o podobnym charakterze wydawali także inni królowie, m.in. Kazimierz Jagiellończyk,
Zygmunt Stary oraz Zygmunt III Waza. Ochrona własności przemysłowej była częścią polskiego życia gospodarczego także w czasach rozbiorów, gdyż w tym okresie wprowadzano pierwsze regulacje ustawowe,
m.in. prawo o patentach swobody i listach przyznania, wydane w Królestwie Polskim w 1817 roku.
Po zakończeniu I wojny światowej i odrodzeniu polskiej państwowości oraz wydaniu stosownych regulacji prawnych zorganizowanie Urzędu Patentowego RP powierzono osobom posiadającym duże doświadczenie fachowe i praktykę w zagranicznych kancelariach patentowych. Niewielki zespół podjął pracę w bardzo
trudnych warunkach, gdyż Urząd Patentowy mieścił się początkowo w niewielkich pomieszczeniach przy

in that field as well as helped modelling national provisions on the principles adopted in the abovementioned international act. The accession to the Paris Convention meant implementation of the provisions of
the Treaty of Versailles and occurred with the active participation of Ignacy Paderewski who was Poland’s official
delegate to the Paris Peace Conference and then Prime Minister of the Second Republic of Poland. In 1919, the
Commander of the State issued three subsequent decrees which were the first regulations reflecting the needs of
the Polish society in the area of industrial property protection indispensable for economic rebirth of our country.
The centenary of the establishment of the Patent Office of the Republic of Poland, which was celebrated in
2018, commemorates a great historic event – commencement of the official state activity in the area of industrial
property protection. Since 1918, intellectual achievements of Polish inventors, innovators, and creators of technical
solutions and designs have been under the protection of state authorities by the law regulating the grant of
patents and other exclusive rights.
It is worth emphasizing that intellectual property protection, industrial property protection in particular, has
enjoyed a many-century tradition in Poland. Historical studies confirm that the need for the protection of rights
on intangible assets appeared at the early state of technological development and is a significant element of the
heritage of our civilization. The history of Poland also confirms the above conclusion, as traditions of the protection
of inventions and technical solutions make an important part of the legal culture of our country throughout many
centuries.
The oldest Polish privilege similar in nature to a patent was issued by the king Władysław Jagiełło in the
twenties of the 15th century for the benefit of a constructor of a machine for draining mines. It is commonly known
that similar privileges were also issued by other kings, among them, Kazimierz Jagiellończyk, Zygmunt Stary,
Zygmunt III Waza. Industrial property protection was part of Polish economic life even in the difficult times of
partitions, when the first legal regulations were introduced, among them “Prawo o patentach swobody i listach
przyznania” published in the Kingdom of Poland in 1817.
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ul. Zgoda, a następnie przy ul. Królewskiej w Warszawie. W celu poprawy warunków działalności Urząd
Patentowy został przeniesiony do budynku Ministerstwa Przemysłu i Handlu przy ul. Elektoralnej 2. Tutaj
przystąpiono do organizowania pierwszej krajowej biblioteki literatury patentowej.
W dniu 11 kwietnia 1924 roku dokonano pierwszej rejestracji znaku towarowego „Ultramaryna” na rzecz
firmy „Sommer i Nower”, a 24 kwietnia tego samego roku udzielony został pierwszy patent na wynalazek –
„Przyrząd do odpylania drobnego węgla” dla firmy „Maschinenbau-Anstalt Humboldt”.
Począwszy od 1924 roku Urząd wydawał czasopismo „Wiadomości Urzędu Patentowego”, które było
oficjalnym organem urzędowym i ukazuje się do chwili obecnej pod takim samym tytułem. Publikowane
w nim były ustawy, rozporządzenia, komunikaty z dziedziny wynalazczości i znaków towarowych, orzeczenia własne, tłumaczenia zagranicznych aktów prawnych oraz dane dotyczące działalności międzynarodowego Związku Ochrony Własności Przemysłowej. W tym czasopiśmie Urzędu publikowano również
informacje na temat opatentowanych wynalazków oraz zarejestrowanych wzorów i znaków towarowych.
Obecnie zakres informacji zamieszczanych w „Wiadomościach Urzędu Patentowego” obejmuje ogłoszenia
o udzielonych prawach wyłącznych, komunikaty urzędowe, wyjaśnienia dotyczące orzecznictwa, oświadczenia o gotowości udzielenia licencji oraz informacje statystyczne.
Ponieważ rozwijająca się działalność Urzędu wymagała dodatkowych powierzchni pomieszczeń biurowych, w roku 1937 ogłoszono państwowy konkurs na projekt nowej siedziby. W konkursie zwyciężyła koncepcja wybitnego architekta, profesora Politechniki Warszawskiej, Rudolfa Świerczyńskiego.

After World War I came to an end and Poland regained independence and issued relevant regulations, the
organization of the Patent Office of the Republic of Poland was entrusted to employees with a lot of professional
experience, who had practiced in foreign patent law offices. A small team took up their duties in very hard
conditions. At the start of its operation, the Patent Office of the Republic of Poland was functioning in small
premises at ul. Zgoda, and then at ul. Królewska in Warsaw. In order to improve the conditions of work, the Patent
Office was moved to the buildings of the Ministry of Industry and Commerce at ul. Elektoralna 2. At that location,
the Patent Office’s first domestic patent literature library was organized.
On 11 April 1924, the first trade mark – Ultramaryna was registered in favour of “Sommer i Nower” and on 24 April
that year the first patent for the invention: “device for reducing coal dust” was granted in favour of “Maschinenbau
– Anstalt Humboldt”.
Since the year 1924, the Patent Office of the Republic of Poland has published “Communications of the Patent
Office” – its official organ, which has been issued up to now under the same title. The periodical contained legal
acts, regulations, communications on inventiveness and trade marks, judgements of the Patent Office, translations
of foreign legal acts, as well as information on the activities of the international Union for the Protection of
Intellectual Property. Besides, the periodical provided information on patented inventions and registered designs
and trade marks. Nowadays, the contents of the “Communications of the Patent Office” include: announcements
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Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zatwierdziło projekt nowej siedziby 10 listopada 1937 roku i zdecydowało o lokalizacji inwestycji przy al. Niepodległości 188/192 w reprezentacyjnej dzielnicy gmachów
rządowych, która w przyszłości miała nosić nazwę dzielnicy Marszałka Józefa Piłsudskiego, a stanowiła
część gruntów na terenie tzw. „Pola Mokotowskiego”, będących własnością skarbu państwa. Bardzo charakterystycznym elementem rzeźbiarskim siedziby Urzędu stał się posąg młodej kobiety zdobiący fronton
gmachu. Spiżowa figura przedstawia personifikację Mądrości, czyli Sophii, dlatego atrybutem, jaki znajduje się w lewym ręku postaci, jest zwój pergaminu – takie posągi ustawiano w starożytnej Grecji m.in.
przed gmachami bibliotek. Autorem dzieła wykonanego dla Urzędu Patentowego RP był znany polski
rzeźbiarz Franciszek Strynkiewicz, o czym świadczy sygnatura z podpisem twórcy umieszczona na podstawie figury.
Do budowy nowego gmachu przystąpiono jeszcze w roku 1937. Na krótko przed zakończeniem inwestycji,
które planowano na 1 października 1939 roku, do nowego budynku przeniesiono już w kwietniu z ul. Elektoralnej Wydział Zgłoszeń Wzorów oraz Wydział Zgłoszeń Znaków Towarowych.
Po wybuchu II wojny światowej i wkroczeniu wojsk niemieckich do Warszawy uwidoczniła się patriotyczna postawa pracowników Urzędu Patentowego RP, podejmujących z narażeniem życia działania konspiracyjne przeciwko okupantowi. W ramach akcji sabotażowej zostały zniszczone zgłoszenia wynalazków
tajnych mających znaczenie obronne. Dzięki temu hitlerowskie władze okupacyjne nie mogły przejąć cennej
dokumentacji technicznej polskich wynalazków i rozwiązań z zakresu wojskowości.

on granted exclusive rights, official statements, explanations on case-law, declarations of the willingness to
grant a licence, as well as statistical information.
With the development of the Patent Office, bigger premises were needed and so in 1937 a competition for
the architectural design of a new seat was announced. The winner was a design by an outstanding architect,
professor of Warsaw Technical University, Rudolf Świerczyński. The Ministry of Home Affairs approved the design
of the new seat on 10 November 1937 and decided on the location of the seat at Al. Niepodległości 188/192 in a
district of government buildings, which was to be named Marszałek Józef Piłsudski’s district and was part of
an area called “Pole Mokotowskie”, owned by the State Treasury. A characteristic element of artistic décor of
the new seat was a statue of a young woman placed at the front of the building. The bronze statue presents a
personification of Wisdom, that is Sophia – thus the statue is holding a roll of parchment in her left hand. In ancient
Greece similar statues were placed, among others, in front of libraries. The author of the statue was a recognized
Polish sculptor, Franciszek Strynkiewicz which is confirmed by the author’s signature at the base of the sculpture.
Work on the new building was commenced in 1937. Shortly before the completion of the work, which was
scheduled for 1 October 1939, the Design Receiving Unit and Trade mark Receiving Unit were relocated to the new seat.
Upon the outbreak of World War II and the entry of the German forces to Warsaw, patriotic attitudes of the
staff members of the Patent Office, who undertook life-threatening actions against the enemy, were particularly
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Pracownicy Urzędu na podstawie literatury patentowej opracowywali także na potrzeby organizacji
podziemia niepodległościowego receptury materiałów wybuchowych oraz metody produkcji granatów
i sprzętu bojowego. W okresie wojennym w latach 1939–1944 Urząd działał w ograniczonym zakresie pod
kierownictwem niemieckim jako instytucja tzw. Generalnej Guberni.
We wrześniu 1944 r., podczas barbarzyńskiej akcji planowego zniszczenia stolicy po Powstaniu Warszawskim, zburzony został gmach Urzędu przy ul. Elektoralnej w Warszawie wraz z całą dokumentacją
patentową, rejestrami, zbiorami wydziałów oraz biblioteką zawierającą fachowy księgozbiór 3500 woluminów, 2500 czasopism oraz ponad 4 mln opisów patentowych z kilkunastu państw. Budynek Urzędu przy
al. Niepodległości został zdewastowany przez okupanta i częściowo uszkodzony przez pożar.
W latach okupacji hitlerowskiej zginęło w obozach zagłady oraz w Powstaniu Warszawskim około 20%
wszystkich pracowników Urzędu Patentowego.
Po zakończeniu II wojny światowej pracownicy Urzędu Patentowego przystąpili do organizacji działalności w Krakowie przy ulicy Szczepańskiej 2, w niewielkim lokalu otrzymanym od Związku Samopomocy
Chłopskiej. Decyzja ta podyktowana była brakiem pomieszczeń w zniszczonej Warszawie oraz możliwością
korzystania przez Urząd z księgozbiorów technicznych oraz zbiorów patentowych znajdujących się w bibliotekach uczelni oraz w krakowskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej.
Jednocześnie w Warszawie została powołana komisja organizacyjna Urzędu Patentowego, która zajęła
się zabezpieczeniem warszawskiego gmachu przy al. Niepodległości i jego utrzymaniem. Minister Przemysłu i Handlu zarządził w połowie sierpnia 1945 roku przeniesienie Urzędu Patentowego z Krakowa do Warszawy, przystąpienie do remontu gmachu przy al. Niepodległości i tymczasowe ulokowanie Urzędu przy
ul. Lwowskiej 15. Po półtorarocznej pracy przy ul. Lwowskiej dnia 5 marca 1947 roku Urząd Patentowy rozpoczął działalność w swojej siedzibie przy al. Niepodległości w Warszawie, gdzie mieści się do chwili obecnej.
Na mocy ustawy z dnia 15 listopada 1956 roku Urząd Patentowy został podporządkowany Prezesowi
Rady Ministrów. Natomiast regulacja wprowadzona ustawą z 1962 roku nadała Urzędowi Patentowemu
rangę centralnego organu administracji państwowej. Zakres działalności i kompetencje Urzędu Paten-

noticeable. As acts of sabotage, applications of secret inventions, which served for defensive purposes, were
destroyed. As a consequence, the occupying Nazi authorities were not able to take over the valuable technical
documentation of Polish inventors and solutions concerning military science.
For the purposes of the organization of the underground state, employees of the Patent Office worked out,
with the help of patent literature, recipes of explosives as well as methods for the production of grenades and
weaponry. In the war period of the years 1939-1944, the Patent Office was functioning in a limited capacity under
the German management as institution of the so-called General Government.
In September 1944, during a barbarian action of planned destruction of Warsaw following the Warsaw Uprising,
the building at ul. Elektoralna was devastated and the whole patent documentation, registers, collections of
publications and the library with 3500 volumes, 2500 periodicals, and over 4 million patent specifications from
many countries were destroyed. The building of the Patent Office, located at Al. Niepodległości, was devastated
by the invader and partly destroyed by the fire.
Under the Nazi occupation, about 20% of all staff members of the Patent Office lost their lives in death camps
or in the Warsaw Uprising.
After World War II, employees of the Patent Office resumed the organization of the Office in Krakow at ul.
Szczepańska 2, in a small premises obtained from a farmers’ self-help union. The decision was prompted by lack
of premises in the devastated Warsaw and the possibility to use patent and technical literature collections of
university libraries and Krakow Chamber of Industry and Commerce.
At that time, in Warsaw, an organizational committee of the Patent Office was appointed with the aim to secure
and maintain the building at Al. Niepodległości in Warsaw. In mid-August 1945, Minister of Industry and Commerce
ordered to relocate the Patent Office back from Krakow to Warsaw, start the renovation work of the building at
Al. Niepodległości and established a temporary seat at ul. Lwowska 15. On 5 March 1947, the Patent Office of the
Republic of Poland started to operate in its seat at Al. Niepodległości in Warsaw, where it still operates.
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towego zostały przy tym znacznie rozszerzone m.in. o zadania w zakresie wspierania wynalazczości, inicjowania wdrażania nowych rozwiązań technicznych, kontroli stosowania wynalazków oraz prowadzenia
działalności informacyjnej i edukacyjnej. W następnych dekadach dynamicznie rozwinęła się działalność
wydawnicza, ogromnie powiększyły się zbiory literatury patentowej oraz rozpoczęto komputeryzację Urzędu, a także poszerzono zakres współpracy międzynarodowej.
W 1975 Polska przystąpiła do Konwencji o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), co włączyło nasz kraj do światowego systemu ochrony własności przemysłowej.
W aktualnej strukturze organizacyjnej administracji rządowej Urząd Patentowy RP jest centralnym organem w sprawach dotyczących własności przemysłowej i podlega Radzie Ministrów sprawującej nadzór
poprzez ministra właściwego do spraw gospodarki – obecnie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.
Pomimo posiadania własnej siedziby, przez wiele lat Urząd Patentowy borykał się z bardzo trudną sytuacją lokalową, głównie w zakresie niezbędnej powierzchni magazynowej pozwalającej na gromadzenie obszernych zbiorów dokumentacji i literatury patentowej koniecznej dla realizacji zadań statutowych związanych z badaniami i oceną zgłoszeń wynalazków, wzorów użytkowych oraz innych przedmiotów własności
przemysłowej. Pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku zbiory umiejscowione były w 21 różnych
lokalach na terenie Warszawy i okolic stolicy. Stały niedobór powierzchni zmuszał Urząd do adaptowania
na te cele m.in. pomieszczeń piwnicznych niespełniających warunków wymaganych dla cennych zbiorów
literatury i archiwów dokumentacji patentowej. W tej sytuacji kierownictwo Urzędu podejmowało ustawiczne starania o rozpoczęcie rozbudowy siedziby przy al. Niepodległości.
Przełomowym momentem dla realizacji tych planów było przyjęcie przez rząd RP „Harmonogramu działań
dostosowujących polską gospodarkę oraz system prawny do wymagań Układu Europejskiego”. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu ówczesnego kierownictwa Urzędu budowę nowego skrzydła budynku rozpoczęto w roku
1998, a ukończono w czerwcu 2000 roku. Projekt nowej części gmachu wykonało Biuro Architektoniczne „Arcus” z Warszawy, a głównym projektantem był architekt Andrzej Fajans. W ten sposób powstał nowoczesny
obiekt harmonizujący z przedwojennym budynkiem Urzędu oraz miejscowym otoczeniem architektonicznym.

By the Law of 15 November 1956, the Patent Office of the Republic of Poland became subordinate
to the President of the Council of Ministers. By provisions of the law of 1962 the Patent Office of the
Republic of Poland was granted the status of a central organ of the state administration. The scope of the
responsibilities and competences of the Patent Office was significantly broadened to include, among others, tasks
concerning support of inventiveness, initiation to implement new technical solutions, monitoring the employment
of inventions as well as conducting educational and information activities. The following decades saw a dynamic
development of publishing activity, a considerable growth of patent literature collections, computerisation of the
Patent Office and extension of international cooperation.
In 1975 Poland acceded to the Convention Establishing the World Intellectual Property Organization
(WIPO), which enabled Poland to become member of the global system of industrial property protection.
In the current organigram of the state administration, the Patent Office of the Republic of Poland is a central
organ in industrial property matters. The Office is subordinate to the Council of Ministers, which exercises
supervision by Minister in charge of economy, at present the Minister of Enterprise and Technology.
In spite of possessing its own seat, for many years the Patent Office of the Republic of Poland experienced a
problem of insufficient space, particularly regarding the necessary storage space which would comprise huge
collections of documentation and patent literature indispensable for carrying out its statutory tasks connected
with examination of patent applications, trade mark applications or applications concerning other objects of
industrial property. At the end of the eighties of the previous century, the collections were placed in 21 different
locations in Warsaw and its surroundings. The permanent shortage of storage space forced the Patent Office to
adapt for that purpose its basement space which did not meet the requirements for storage of literature collections
and patent documentation archives. Considering the above-mentioned situation, the management of the Patent
Office was making efforts for the extension of its seat at Al. Niepodległości.
A breakthrough was the adoption by the government of the Republic of Poland of the “Roadmap for the
adaptation of the Polish economy and legal system to the requirements of the Europe Agreement”. Thanks to a
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Obecnie Urząd Patentowy RP, w ramach swoich zadań statutowych, zapewnia ochronę prawną obejmującą wszystkie kategorie przedmiotów własności przemysłowej: wynalazki, znaki towarowe, wzory
użytkowe, wzory przemysłowe, topografie układów scalonych oraz oznaczenia geograficzne o charakterze przemysłowym. Ochrona ta polega na rozpatrywaniu zgłoszeń oraz udzielaniu praw wyłącznych na rzecz osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. Gwarantuje ona uprawnionym wyłączność
na korzystanie z przedmiotów własności przemysłowej, pewność w obrocie i umożliwia gospodarcze
wykorzystanie dorobku intelektualnego.
Ochrona przedmiotów własności przemysłowej służy wspieraniu innowacyjności, stanowiąc ważny
czynnik zachęcający twórców i przedsiębiorców do kreowania nowych rozwiązań posiadających wartość
komercyjną i niezbędnych dla rozwoju gospodarczego. Urząd realizuje także misję edukacyjną ukierunkowaną na szerokie upowszechnianie wiedzy o ochronie praw na dobrach niematerialnych. Podnoszenie
świadomości społecznej w tym zakresie jest bowiem niezbędnym warunkiem coraz szerszego wykorzystania ochrony własności przemysłowej jako instrumentu prawnego skutecznie wspierającego kreatywność
i przedsiębiorczość.
Urząd Patentowy RP jest także odpowiedzialny za sprawny przepływ strumienia bieżącej informacji patentowej będącej jednym z podstawowych źródeł umożliwiających wszechstronną orientację w dynamicznych procesach postępu naukowo-technicznego. Wiedza ta jest niezbędna nie tylko dla ekspertów patentowych, ale również dla polskiej kadry naukowej i technicznej uzyskującej w ten sposób dostęp do danych

great engagement of the then management of the Patent Office, the construction of a new wing of the building
was started in 1998 and completed in June 2000. The design of the new wing was made by Arcus architectural
company in Warsaw, the main architect was Andrzej Fajans. The modern construction blends in perfectly with the
old building and its architectural surroundings.
Nowadays, the Patent Office of the Republic of Poland, within the framework of its statutory responsibilities,
ensures legal protection for all categories of industrial property objects: inventions, trade marks, utility
models, industrial designs, topographies of integrated circuits, and geographical indications of industrial
character. The protection consists in examination of applications and granting exclusive rights for both
natural persons and business entities. It guarantees the holders of rights exclusivity of use of an industrial
property object, legal certainty, and enables a commercial exploitation of intellectual achievements.
Industrial property protection supports innovation and serves as an important incentive to authors and
entrepreneurs in creating new solutions with commercial value, which are indispensable for economic
development. The Patent Office fulfils also its educational mission focusing on a wide dissemination of knowledge
on the protection of rights on intangible assets. Raising of public awareness in that respect in absolutely essential
for a better use of industrial property as a legal tool effectively supporting creativity and enterprise.
Among the responsibilities of the Patent Office of the Republic of Poland is also ensuring an effective flow of
updated patent information as one of the main sources of comprehensive knowledge and understanding of the
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na temat najnowszego stanu techniki we wszystkich dziedzinach podlegających regulacjom patentowym
na całym świecie.
Dynamiczny okres zmian politycznych i gospodarczych, mających miejsce po 1989 roku i skutkujących szerokim otwarciem Polski na współpracę zagraniczną oraz tworzeniem konkurencyjnej gospodarki rynkowej, zaowocował także wieloma zasadniczymi zmianami w krajowym systemie ochrony
własności przemysłowej, a tym samym w działalności Urzędu Patentowego RP.
Już w 1990 roku Polska przystąpiła do Układu waszyngtońskiego o współpracy patentowej PCT (Patent Cooperation Treaty), a rok później do Porozumienia madryckiego dotyczącego międzynarodowej rejestracji znaków towarowych. Utworzono także na podstawie ustawy uchwalonej w 1993 roku samorząd
rzeczników patentowych – zawodowych pełnomocników w postępowaniach przed Urzędem Patentowym
o uzyskanie ochrony na wszystkie przedmioty własności przemysłowej.
W 1994 roku Polska przystąpiła do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu
(WTO), skutkującego przyjęciem Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS) obejmujących także problematykę ochrony własności przemysłowej. Porozumienie TRIPS
reguluje wszystkie obszary własności intelektualnej: ochronę własności przemysłowej oraz ochronę utworów będących przedmiotem praw autorskich i pokrewnych, w tym programów komputerowych i zbiorów
danych oraz ochronę fonogramów i tajemnicy przedsiębiorstwa (know-how). Główną zasadą porozumienia
TRIPS jest ochrona oraz dochodzenie i egzekwowanie praw własności intelektualnej w celu promowania
innowacji technicznych oraz transferu i upowszechniania najnowszych technologii przy zapewnieniu równych praw i wzajemnych korzyści dla twórców, producentów i użytkowników dóbr niematerialnych.
W 1997 roku Polska przystąpiła do Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków towarowych oraz Porozumienia strasburskiego
dotyczącego Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej.
Bardzo znaczącym wydarzeniem było zaproszenie Polski oraz innych krajów tzw. bloku wschodniego przez Europejską Organizację Patentową do przystąpienia do Konwencji monachijskiej o udzielaniu

dynamic processes of scientific and technological progress. That knowledge and understanding is indispensable
not only to patent examiners but to Polish academic and technical staff who in this way get access to data on the
state of the art in all fields subject to patent regulation in the world.
A period of dynamic political and economic transformations which followed the events of 1989 resulted
in a wide opening of Poland to international cooperation and building of a competitive market economy
as well as fundamental transformation of the national system of industrial property protection and the
functioning of the Patent Office.
In 1990 Poland acceded to the Patent Cooperation Treaty (PCT) and a year later to the Madrid Agreement
Concerning the International Registration of Marks. On the basis of the law adopted in 1993, the self-government
of patent attorneys – professional representatives in the proceedings before the Patent Office for obtaining
protection for industrial property was established.
In 1994 Poland acceded to the Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO), which resulted
in the adoption of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) comprising
the issues of industrial property protection. The TRIPS Agreement covers all the areas of intellectual property:
industrial property protection as well as the protection of works based on copyright and related rights, including
computer programs, data collections, protection of phonograms and know-how. The main principle of the TRIPS
Agreement is the protection and enforcement of intellectual property rights to contribute to the promotion of
technological innovation and to transfer and dissemination of new technologies, to the mutual advantage of
creators, producers and users of intangible goods.
In 1997 Poland acceded to the Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and
Services for the Purposes of the Registration of Marks and to the Strasbourg Agreement Concerning the
International Patent Classification.
A very significant event was the invitation of Poland together with other countries of the Eastern Bloc in 1999 by
the European Patent Organization to accession to the Convention of the Grant of European Patents. The accession
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patentów europejskich w 1999 roku. Przystąpienie do Konwencji monachijskiej i członkostwo w Europejskiej Organizacji Patentowej było bardzo znaczące dla rozwoju polskiego systemu ochrony własności
przemysłowej, gdyż stworzyło polskim zgłaszającym możliwość uczestniczenia w regionalnym systemie
ochrony patentowej funkcjonującym na terenie całej Europy.
W 2000 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił Ustawę prawo własności przemysłowej. Ten akt
prawny miał przełomowe znaczenie ze względu na dokonaną w nim harmonizację przepisów krajowych
z ustawodawstwem Unii Europejskiej oraz aktualnymi standardami międzynarodowymi. Ustawa ta obowiązuje do dnia dzisiejszego i po licznych nowelizacjach stanowi podstawę krajowego systemu ochrony
własności przemysłowej i działalności Urzędu Patentowego.
Po przystąpieniu Polski do Europejskiej Organizacji Patentowej z dniem 1 marca 2004 roku, Urząd Patentowy RP podjął m.in. bardzo intensywną współpracę z Europejskim Urzędem Patentowym (EPO), obejmującą nie tylko aspekty prawne związane z funkcjonowaniem systemu patentu europejskiego, ale także
długofalowe programy szkoleniowe, również w obszarze rozwiązań informatycznych. Współpraca ta jest
stale rozwijana i wzbogacana o nowe aspekty związane m.in. z działalnością w Polsce sieci ośrodków informacji patentowej PATLIB oraz współdziałaniem z Europejską Akademią Patentową.
Wejście w życie traktatu akcesyjnego w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w dniu 1 maja
2004 roku oznaczało istotne zmiany dla polskich użytkowników systemu ochrony własności przemysłowej. Przystępując do Unii Europejskiej, Polska stała się bowiem stroną porozumień międzynarodowych
w sprawie systemu wspólnotowych znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz oznaczeń geograficznych.
Aby zapewnić polskim zgłaszającym możliwość pełnego korzystania z tych systemów, Urząd Patentowy podjął bardzo szeroką współpracę z Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej (OHIM), który (obecnie jako Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej – EUIPO) odpowiada
za funkcjonowanie wspólnotowej ochrony znaków towarowych wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych.

to the Convention as well as the membership in the European Patent Organization was of great significance for the
development of the Polish system of industrial property protection as it provided a possibility for Polish applicants
to participate in the regional system of patent protection that was functioning throughout the whole Europe.
In 2000 the Parliament of the Republic of Poland (Sejm) adopted the Industrial Property Law. The Law was
of historic importance due to the fact that it fully harmonized the domestic provisions with the European Union
regulations and with international standards. After several amendments, the laws is still binding and serves as
the basis of the national system of industrial property protection as well as the functioning of the Patent Office.
On the accession of Poland to the European Patent Organization on 1 March 2004, the Patent Office of the
Republic of Poland commenced an intensive cooperation with the European Patent Office (EPO). The cooperation
embraced not only legal aspects of the functioning of the European patent system but also long-term training
programmes, including in the area of information technology. The cooperation has been constantly developed
and enriched with new aspects connected with, among others, the operation in Poland of the network of patent
information centres PATLIB and cooperation with the European Patent Academy.
Entering into force of the Treaty on the accession of Poland to the European Union on 1 May 2004 meant vital
changes for the Polish users of the industrial property protection system. Along with the membership in the
European Union, Poland became a party to international agreements on community trade mark, industrial
design and geographical indication systems.
With the aim to ensure that the Polish users have a possibility to fully use the above-mentioned systems, the
Patent Office commenced a wide cooperation with the Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM),
currently – European Union Intellectual Property Office – EUIPO which is responsible for the functioning of the
protection of trade marks, industrial designs and geographical indications in the territory of all the EU countries.
It is worth emphasizing that within the last decade, the international cooperation of the Patent Office has
developed extensively. The cooperation, through close contacts with foreign partners, aims at strengthening
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Należy podkreślić, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat nastąpiła znacząca intensyfikacja współpracy
międzynarodowej Urzędu Patentowego RP, mająca na celu, poprzez ścisłe kontakty z partnerami zagranicznymi, umacnianie pozycji Polski na arenie światowej jako państwa traktującego ochronę własności
intelektualnej w kategoriach bardzo istotnego narzędzia służącego rozwojowi gospodarczemu.
Szczególne miejsce zajmuje w tym kontekście współpraca z partnerami chińskimi, w tym z Państwowym Urzędem Własności Intelektualnej Chińskiej Republiki Ludowej oraz Administracją ds. Własności Intelektualnej. Dwustronne porozumienia, wymiana informacji i doświadczeń oraz działalność edukacyjna
sprzyjają nie tylko zacieśnianiu wzajemnych kontaktów ze stroną chińską, ale stanowią także istotny czynnik wspierający polską obecność na rynkach Państwa Środka, jak też ułatwiający podmiotom chińskim
podejmowanie aktywności gospodarczych w naszym kraju.
Znaczącym dokonaniem na arenie międzynarodowej, osiągniętym przy aktywnym udziale Urzędu Patentowego RP, było także powołanie Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego, który jest obecnie Międzynarodowym Organem Poszukiwań oraz Międzynarodowym Organem Badań Wstępnych dla zgłoszeń patentowych z Czech, Polski, Słowacji i Węgier, dokonywanych w ramach Układu o współpracy patentowej (PCT).
Instytut jest organizacją międzyrządową do spraw współpracy patentowej, posiadającą osobowość prawną oraz autonomię administracyjną i finansową. Celem działania Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego jest
zapewnienie łatwiejszego i bardziej przyjaznego, a także tańszego niż dotychczas dostępu do systemu PCT.
Urząd Patentowy RP od 2017 roku uczestniczy także w międzynarodowym Programie Global Patent Prosecution Highway (GPPH), który umożliwia zgłaszającym wnioskowanie o zastosowanie przyspieszonej
procedury w dowolnym z uczestniczących w tym programie 25 krajowych urzędów patentowych. Zasada
wzajemnego wykorzystywania pozytywnych wyników badań patentowych przez urzędy należące do Global
PPH jest bardzo korzystna dla zgłaszających, gdyż znacząco skraca czas prowadzenia procedury i udzielenia patentu w kolejnym urzędzie, co również oznacza obniżenie kosztów postępowania.
Światowy rozwój technologii informatycznych stawia przed Urzędem Patentowym RP wiele nowych
zadań w zakresie zastosowania najnowszych rozwiązań cyfrowych, ułatwiających dokonywanie zgłoszeń

Poland’s position in the international arena as a country which considers intellectual property protection as a
vital tool for economic development.
In that context, a special importance is attached to the cooperation with Chinese partners, including with
the China National Intellectual Property Administration and the State Administration for Industry and Commerce
of the People’s Republic of China. Bilateral agreements, exchange of experiences and information, as well as
educational activities foster mutual cooperation with Chinese partners, help to support the Polish participation in
Chinese markets and Chinese enterprises to start business activity in our country.
An important step at the international level, achieved with the active participation of the Patent Office of the
Republic of Poland was the establishment of the Visegrad Patent Institute, which operates as International
Searching Authority and International Preliminary Examining Authority for patent applications from the Czech
Republic, Poland, Slovakia and Hungary filed under the Patent Cooperation Treaty (PCT) procedure.
The Visegrad Patent Institute is an intergovernmental organization for cooperation in the field of patents, with
its legal personality, administrative and financial autonomy. The Visegrad Patent Institute aims to ensure an easier,
less costly and more friendly access to the PCT system.
Since 2017, the Patent Office of the Republic of Poland has been a member in the Global Patent Prosecution
Highway Program (GPPH), which enables patent applicants to request accelerated patent grant procedure in
any of the 25 offices participating in the Program. The principle of the mutual exploitation of the positive results
of patent examinations by the offices belonging to the GPPH Program is of high importance to applicants as it
considerably reduces the timeline of the procedure and of the patent grant in the subsequent country, which also
means a reduction of costs.
For the Patent Office of the Republic of Poland, the global advance of information technologies means many
new challenges connected with the use of new digital solutions that can facilitate filing applications and streamline
procedures for granting exclusive rights. Apart from regular updating of the existing systems, the Patent Office
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i przyspieszających procedury udzielania praw wyłącznych. Oprócz stałej modernizacji istniejących systemów, Urząd Patentowy RP podejmuje kompleksowe działania służące wykorzystaniu najnowszych technologii komputerowych w sposób integrujący wszystkie aspekty działalności Urzędu.
Jednym z najnowszych przykładów wdrażania zaawansowanych rozwiązań informatycznych jest projekt „Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego”, prowadzony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020, finansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Realizacja tego projektu pozwoli na znaczące usprawnienie przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń o udzielenie
ochrony dla wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych oraz znaków towarowych, a także
walidacji patentów europejskich, wniosków o przedłużenie ochrony i dokonanie zmian w rejestrach oraz
udostępnianie i wydawanie wyciągów z rejestrów, jak również powiadamianie o upływającym terminie
ochrony.
Rozwiązania te są szczególnie oczekiwane przez użytkowników systemu ochrony własności przemysłowej i wpisują się w program zapewnienia kompleksowych usług świadczonych w formie elektronicznej
przez administrację państwową.
Bardzo istotnym kanałem upowszechniania informacji i wiedzy z zakresu praw na dobrach niematerialnych jest Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej działające jako statutowa komórka organizacyjna Urzędu Patentowego RP. Podstawowym zadaniem Centrum jest udzielanie informacji
o ochronie własności przemysłowej i postępowaniach prowadzonych przez Urząd. 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) oraz komunikacja niewerbalna dla osób niesłyszących i niedosłyszących.
Transformacje polityczne i ekonomiczne zachodzące w Europie i na świecie (integracja, zacieśnianie się
współpracy gospodarczej, tworzenie wspólnego rynku), a także postępująca we wszystkich dziedzinach
globalizacja stawiają przed systemem patentowym, zarówno krajowym, jak i europejskim, nowe wyzwania. Niezwykle istotne jest sprawne funkcjonowanie powiązanych ze sobą krajowych i regionalnych syste-

undertakes activities aimed at the use of latest computer technologies in order to integrate all aspects of the
functioning of the Patent Office.
One of the most recent examples of implementing latest IT technologies is a project of the Platform for
Electronic Services of the Patent Office of the Republic of Poland, conducted within the framework of the
Operational Programme Digital Poland 2014-2020, financed by the European Regional Development Fund. The
project implementation will help streamline the processes of receiving and processing applications for granting
protections of inventions, utility models, industrial designs, trade marks, as well as validation of European patents,
requests for the renewal of protection, introducing changes in the registers, providing access to and delivering
extracts from the registers, and notifications of deadline for renewal of protection or expiration of protection.
The above-mentioned solutions are particularly expected by users of industrial property protection system
and are part of a wider program of services provided in an electronic form by the state administration.
A very important means of dissemination of knowledge and information on exclusive rights is Industrial
Property Protection Information Centre, which 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) and non-verbal
communication service for people who are deaf or hearing impaired.
Political and economic transformations occurring in Europe and the world (integration, intensification of
economic cooperation, development of the common market), as well as increasing globalization in all spheres
of business, put new challenges for the national and the European patent systems. A matter of exceptional
importance is effective operation of interconnected regional and national patent systems allowing entrepreneurs
to successfully implement inventions and, as a consequence, fostering investments in research and development.

38

ANNUAL REPORT 2018
Patent Office of the Republic of Poland

RAPORT ROCZNY 2018
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

mów patentowych, pozwalających przedsiębiorcom na efektywne wdrażanie innowacji, a w konsekwencji zachęcające ich do zwiększania nakładów na prace badawczo-rozwojowe. Z jednej strony zgłaszający
oczekują od systemu patentowego uproszczenia i skrócenia procedur oraz obniżenia kosztów – z drugiej
natomiast głównym zadaniem systemu patentowego jest generowanie korzyści dla gospodarki poprzez
tworzenie warunków dla efektywnego korzystania z praw wyłącznych.
Jednak aby procesy te przebiegały sprawnie, konieczne są nie tylko ciągłe zmiany strukturalne, dostosowujące system patentowy do nowych warunków, ale również działania mające związek z rozwiązaniami
informatycznymi ułatwiającymi przedsiębiorcom skuteczne uzyskiwanie ochrony i korzystanie z praw wyłącznych.
Kluczowym aspektem tworzenia klimatu innowacyjnego, niezbędnego dla rozwoju przedsiębiorczości
i konkurencyjności, jest kształtowanie świadomości znaczenia własności intelektualnej oraz stałe podnoszenie społecznej kultury w tym zakresie. Edukacja jest jednak działaniem długofalowym, a jej cel –
ukształtowanie w społeczeństwie takich postaw, jak kreatywność, proinnowacyjność, ochrona własnej
twórczości i poszanowanie praw osób trzecich – wymaga stałej aktywności i współpracy wszystkich instytucji mających wpływ na kształtowanie tych wartości.
Urząd Patentowy RP opracowuje wiele użytecznych publikacji, poradników, organizuje konferencje,
sympozja, warsztaty szkoleniowe, współpracuje z uczelniami, szkołami, stowarzyszeniami, organizacjami biznesowymi i twórczymi w zakresie upowszechniania problematyki ochrony własności przemysłowej,
kreatywności i innowacyjności.
Urząd wydaje także własne czasopismo „Kwartalnik Urzędu Patentowego”, na łamach którego
publikowane są materiały związane z teorią i praktyką ochrony własności przemysłowej i ochrony
prawnoautorskiej. „Kwartalnik” stanowi forum służące rozwojowi wielu dyscyplin wiedzy związanych
z problematyką praw na dobrach niematerialnych.
Przy szczególnym zaangażowaniu Urzędu m.in. wprowadzono do obligatoryjnych standardów nauczania
– na wszystkich kierunkach studiów – zagadnienia dotyczące ochrony własności intelektualnej. Aktualnie

On the one hand, users expect the patent system to streamline and shorten the procedures and reduce costs,
but on the other, the main function of the patent system is generating profits for the economy through creating
favourable conditions for the use of exclusive rights.
However, for the processes to run smoothly, not only continuous structural changes of the patent system
to adapt it to the new circumstances are important but also introduction of new IT solutions that will facilitate
obtaining effective protection and the use of exclusive rights.
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 that aims to implement in the society creative, pro-innovative
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 effort and cooperation of all institutions that have influence on the formation of these values.
The Patent Office of the Republic of Poland is actively engaged in the preparation of numerous publications,
guidebooks, organization of conferences, symposia, workshops, and cooperation with national business
organizations, associations of employers and creators, as well as universities for the dissemination of the issues
connected with industrial property protection, creativity and innovation.
The Patent Office of the Republic of Poland publishes its own magazine “Kwartalnik Urzędu
Patentowego” (quarterly). The articles of the magazine deal with both theory and practice of industrial
and intellectual property protection. The quarterly serves as a wide platform for the development of
many fields of knowledge connected with the rights on intangible assets.
With a special engagement and contribution of the Patent Office of the Republic of Poland, the obligatory
academic curricula in all university faculties have been complemented by the subject of intellectual property
protection. Nowadays, the contents concerning IP issues are included in National Qualification Framework for
Higher Education. This fact brought new challenges for the Patent Office of the Republic of Poland as an institution
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te treści i umiejętności uwzględnione są w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. Postawiło to szereg nowych zadań przed Urzędem Patentowym RP jako instytucją dysponującą wiedzą specjalistyczną w zakresie własności przemysłowej. Skuteczne upowszechnienie tej wiedzy wymaga stałego
przygotowywania niezbędnych opracowań i wydawnictw oraz prowadzenia działań edukacyjnych w środowiskach akademickich. Obecnie trwają prace nad zmianą rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, które uwzględnia liczbę udzielonych patentów jako jedno z kryteriów oceny jednostek naukowych w Polsce.
Nie ulega wątpliwości, że inwestując w edukację przyszłych kreatorów innowacji, inwestujemy w społeczeństwo pracowników oraz pracodawców o nastawieniu proinnowacyjnym, co ma znaczenie szczególne w warunkach globalnej gospodarki konkurencyjnej. W ramach działań ukierunkowanych na rozwój
świadomości młodego pokolenia, w zakresie znaczenia własności intelektualnej dla rozwoju innowacyjnej
gospodarki, Urząd Patentowy RP organizuje doroczne konkursy dla naukowców, podejmujących w swojej działalności badawczej tematykę własności przemysłowej i ochrony prawnoautorskiej. Dostrzegając
społeczne znaczenie przekazu artystycznego, Urząd co roku zaprasza także twórców do udziału w konkursie na plakat o treści związanej z ochroną własności przemysłowej. Co roku ogłaszane są także konkursy
na krótkie filmy związane z tematyką ochrony własności przemysłowej oraz na informacje dziennikarskie.
Inicjatywy te przynoszą wartościowe rezultaty w postaci prac naukowych i projektów plastycznych, filmowych oraz informacji prasowych służących szerokiemu upowszechnianiu treści na temat znaczenia ochrony
własności intelektualnej, w tym szczególnie własności przemysłowej.
Ważnym obszarem sprzyjającym rozwojowi innowacyjności jest wspieranie i stymulowanie transferu technologii z nauki do przemysłu, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki efektywnego
zarządzania prawami własności intelektualnej. Międzynarodowe sympozja organizowane co roku przez
Urząd i poświęcone tej tematyce umożliwiają szeroką wymianę doświadczeń z partnerami zagranicznymi,
stanowiąc stały element działań, upowszechniających wiedzę na temat nowoczesnego zarządzania sferą
własności przemysłowej. Tematyka ta jest szczególnie istotna dla rozwoju małych i średnich przedsię-

with relevant expertise on industrial property. Effective dissemination of the knowledge on IP calls for continuous
efforts focused on the preparation of appropriate publications and conducting educational activities. At present,
works on the amendments of the regulation of the Ministry of Science and Higher Education are under way
concerning the evaluation of the quality of scientific activity based on the number of patents granted, among other
criteria of the assessment of scientific units in Poland.
It is beyond any doubt that by investing in the education of future creators of innovations, we contribute to
the development of a society of pro-innovative employers and employees, which is of great importance in the
conditions of global competitive economy.
Within the framework of the initiatives aimed at the formation of awareness in the young generation with
respect to the importance of intellectual property for the development of innovative economy, the Patent Office
of the Republic of Poland organizes annual competitions addressed to scientists who deal with intellectual and
industrial property in their research. Considering the social importance of artistic work, the Patent Office of the
Republic of Poland invites creators to participate in annual competition for an artistic poster on the subject of
industrial property protection. Besides, annual competitions for a short movie and a press release connected
with IP protection are also held. The above-mentioned initiatives produce valuable outcomes, such as scientific
theses, artistic posters, movies and press releases aimed at a wide dissemination of the knowledge on intellectual
property protection, including in particular on industrial property.
An important area for the development of innovation is support and promotion of technology
transfer from science to business, with a special attention paid to the issues of effective management of
intellectual property rights. International symposia, organized each year by the Patent Office of the Republic of
Poland and devoted to the area of IP, enable a wide exchange of experiences with foreign partners and are part of
regular initiatives aimed at dissemination of knowledge on the modern management of industrial property. The
issue is of special significance for the development of small and medium-sized companies as well as start-ups
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biorstw oraz startupów, prowadzących działalność innowacyjną w zakresie nowych technologii oraz będących partnerami uczelni i jednostek naukowych w procesach transferu wiedzy.
Biorąc pod uwagę znaczenie nowych rozwiązań technicznych dla rozwoju cywilizacyjnego, jest oczywiste, że innowacyjność przedsiębiorstw, czyli zdolność do kreowania nowych technologii i produktów, zależy w dużym stopniu od skutecznej ochrony praw do wartości niematerialnych, takich jak wynalazki, wzory
użytkowe i przemysłowe czy znaki towarowe. Posiadając taką ochronę, przedsiębiorcy skłonni są do inwestowania w rozwiązania mające walor nowości, co jest podstawowym warunkiem wzrostu konkurencyjnej
gospodarki opartej na innowacyjności i przedsiębiorczości.
Wskazując w roku jubileuszowym na datę ustanowienia ochrony własności przemysłowej na ziemiach polskich, Urząd Patentowy pragnie podkreślić przede wszystkim gospodarcze znaczenie praw
na dobrach niematerialnych, które dostrzegali już sto lat temu twórcy II Rzeczypospolitej, co świadczy
o ich nowoczesnym podejściu do ówczesnych zagadnień ekonomicznych. Bardzo znamienne jest, że również obecnie ochrona własności intelektualnej stanowi niezbędny warunek zrównoważonego rozwoju gospodarki, której funkcjonowanie w erze globalizacji wymaga skutecznych instrumentów prawnych wszechstronnie zabezpieczających prawa autorów tworzących nowatorskie rozwiązania techniczne i projektowe.
Zarówno historia, jak i współczesność dowodzą, że wkład polskich twórców do światowego dziedzictwa cywilizacyjnego charakteryzuje się bardzo znaczącymi osiągnięciami w wielu dziedzinach. Racjonalne
wykorzystanie tego dorobku było i jest podstawowym czynnikiem decydującym o jakości życia społeczeństwa, a także o pozycji Polski wśród państw budujących nowoczesną, zrównoważoną gospodarkę, opartą
na wiedzy i postawach innowacyjnych.

which conduct innovative activity in the area of new technologies and are partners for universities and scientific
units in the technology transfer processes.
Considering the importance of new technological solutions for the development of our civilization, it is
unquestionable that innovativeness of enterprises, that is the capacity to create new technologies and products,
is largely dependent on the effective protection of rights on intangible assets, such as inventions, utility models,
industrial designs, and trade marks. Equipped with such protection, entrepreneurs are more willing to invest in
innovative solutions, which is a basic condition for the growth of competitive economy based on innovation and
enterprise.
Indicating in the jubilee year the date of the establishment of the protection of industrial property in
the territory of Poland, the Patent Office of the Republic of Poland intends to emphasize primarily the
economic importance of the rights on intangible assets, which was already recognized by the authorities
of the Second Republic of Poland and which testifies to their modern approach to the economic issues of
their time. It is worth noticing that nowadays intellectual property protection continues to be indispensable for
sustainable development of economy whose effective functioning in the era of globalization requires appropriate
legal tools that will safeguard the rights of authors creating innovative technical solutions and designs.
Both history and present time provide evidence that the contribution of Polish creators to the world’s
intellectual output is marked by very significant achievements in many areas. The rational use of that output was
and continues to be the basic factor defining the quality of life in the society, as well as the position of Poland
among the countries which build sustainable, knowledge and innovation-based economy.
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Przyjmowanie zgłoszeń
i udzielanie praw własności przemysłowej
Receiving applications
and granting industrial property rights
Prawa wyłączne udzielane przez Urząd Patentowy RP
Exclusive rights granted by the Patent Office of the Republic of Poland
Przedmiot
własności przemysłowej
Object of industrial property

Prawo wyłączne udzielane
przez Urząd Patentowy RP
Exclusive right granted
by the Patent Office
of the Republic of Poland

Maksymalny okres ochrony
Maximum protection period

Wynalazek

Patent

do 20 lat

Invention

Patent

up to 20 years

Wzór użytkowy

Prawo ochronne

do 10 lat

Utility model

Right of protection

up to 10 years

Wzór przemysłowy

Prawo z rejestracji

do 25 lat

Industrial design

Right in registration

up to 25 years

Znak towarowy

Prawo ochronne

10 lat z możliwością przedłużania na dalsze okresy
dziesięcioletnie

Trade mark

Right of protection

10 years with the possibility
of extending the protection
to further 10-year periods
do 5 lat

Produkt leczniczy
Produkt ochrony roślin

Dodatkowe prawo ochronne*

do 5 lat i 6 miesięcy
w przypadku produktów
leczniczych pediatrycznych

Medicinal product or plant
protection product based
on patented invention

Supplementary protection
certificate*

Oznaczenie geograficzne

Prawo z rejestracji

ochrona bezterminowa

Geographical indication

Right in registration

unlimited protection

Prawo z rejestracji

do 10 lat

Right in registration

up to 10 years

Topografie układów scalonych
Topography of integrated
circuits

up to 5 years
up to 5 years and 6 months
in case of paediatric
medicinal products

* 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.

44

ANNUAL REPORT 2018
Patent Office of the Republic of Poland

RAPORT ROCZNY 2018
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Podstawowe dane statystyczne
Basic statistical data

Liczba zgłoszonych w 2018 roku
w trybie krajowym wynalazków,
wzorów użytkowych, wzorów
przemysłowych i znaków
towarowych

Liczba rozpatrzonych w 2018 roku
spraw dotyczących zgłoszonych
do ochrony w trybie krajowym
wynalazków, wzorów użytkowych,
wzorów przemysłowych i znaków
towarowych, w których zakończono
postępowanie

Liczba patentów, praw ochronnych
oraz praw z rejestracji na przedmioty
własności przemysłowej
udzielonych w 2018 roku w trybie
krajowym

Liczba przeprowadzonych
w 2018 roku badań
formalnoprawnych zgłoszeń
wynalazków, wzorów użytkowych,
wzorów przemysłowych i znaków
towarowych

Liczba praw wyłącznych
na przedmioty własności
przemysłowej pozostających w mocy
w Polsce na dzień
31 grudnia 2018 roku

20 025

The number of inventions, utility
models, trade marks and industrial
designs filed for protection in 2018 in
the Patent Office of the Republic of
Poland under the national procedure

23 188

The number of cases decided in 2018
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

16 148

The number of patents, rights of
protection and rights in registration
for industrial property objects
granted in 2018 by the Patent Office
of the Republic of Poland under the
national procedure

20 343

The number of formal and legal
examinations conducted in 2018 in
the Patent Office of the Republic
of Poland with reference to patent,
utility model, trade mark and
industrial design applications

327 806

The number of exclusive rights for
industrial property objects remaining
in force in Poland (as of 31 December
2018)
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Wynalazki i wzory użytkowe
Wynalazek podlegający opatentowaniu

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

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.

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.

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

Patent
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.

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 trade mark 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.
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Zgłoszenia wynalazków i wzorów użytkowych dokonane przez podmioty krajowe w trybie krajowym
i międzynarodowym w latach 2014–2018*
Patent applications and utility model applications filed by domestic entities under national and international
procedure in the years 2014-2018*
5000
4679

4000

4261
3923

4207

3939
3000

* według pierwszego zgłaszającego
* by the first applicant

2000

1000

0

914

994

1084

2014

2015

2016

Zgłoszenia wynalazków dokonane
przez podmioty krajowe
Patent applications filed by domestic entities

952

943

2017

2018

Zgłoszenia wzorów użytkowych dokonane
przez podmioty krajowe
Utility model applications filed by domestic entities

Zgłoszenia wynalazków i wzorów użytkowych dokonane przez podmioty zagraniczne w trybie krajowym
i międzynarodowym w latach 2014-2018*
Patent applications and utility model applications filed by foreign entities under national and international
procedure in the years 2014-2018*
250

200
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150

139
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100
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63
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* by the first applicant
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Zgłoszenia wynalazków i wzorów użytkowych, które wpłynęły do UPRP drogą elektroniczną w latach
2010-2018
Patent applications and utility model applications filed electronically with the Patent Office of the Republic
of Poland in the years 2010-2018
2500
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2231
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664

1314

1309
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1863

1827

1793
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812

341
0

2010

2011

2012

2018

Zgłoszenia wynalazków i wzorów użytkowych dokonane w 2018 roku według krajowych podmiotów
zgłaszających*
Patent applications and utility model applications filed in 2018 by domestic entities under national
and international procedure broken down by type of applicant*

47,59%
1,09%

jednostki naukowe PAN
Polish Academy of Sciences
scientific units

podmioty sektora gospodarki
business entities

5,65%

instytuty badawcze
research centers

15,32%

osoby fizyczne
natural persons

30,35%

szkoły wyższe
universities

* według pierwszego zgłaszającego
* by the first applicant
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Zgłoszenia wynalazków i wzorów użytkowych dokonane w 2018 roku w Polsce przez podmioty krajowe
wg województw*
Patent applications and utility model applications filed in Poland in 2018 by domestic entities broken down
by voivodeship*
Pomorskie
Warmińsko-Mazurskie
26 207

Zachodniopomorskie

32 68

Podlaskie

Kujawsko-Pomorskie

52 199

22 137

49 135

Mazowieckie

Wielkopolskie

Lubuskie
21 140

Łódzkie

95 369

Dolnośląskie

170 757

Lubelskie

49 233

53 370

Opolskie
11

Świętokrzyskie

Śląskie

23 63

59

Małopolskie

140 521

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

38 304

120 443

Podkarpackie

wynalazki
inventions
wzory użytkowe
utility models

42 202

Zgłoszenia wynalazków i wzorów użytkowych dokonane w 2018 roku w Polsce przez podmioty krajowe
wg województw w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców*
Patent applications and utility model applications filed in 2018 with the Patent Office of the Republic of Poland
by domestic entities broken down by voivodeship per each 100 thousand inhabitants*

10,0
Pomorskie

* według siedziby pierwszego zgłaszającego
i w oparciu o dane opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny
w „Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny
w przekroju terytorialnym.
Stan w dniu 30.06.2018
roku”.
* by the seat of the first
applicant and based
on the data published
by the Central Statistical
Office of Poland in “Size
and Structure of Population and Vital Statistics
in Poland by Territorial
Division, as of 30 June
2018”

7,0
Warmińsko-Mazurskie

14,7
Zachodniopomorskie

13,4
Podlaskie

8,8
Kujawsko-Pomorskie

15,9
Lubuskie

14,6
Dolnośląskie
14,6
Śląskie

15,8–13,4
13,3–10,0

11,4
Łódzkie

7,1
Opolskie

17,2–15,9

17,2
Mazowieckie

13,3
Wielkopolskie

16,1
Lubelskie

9,9–6,9

6,9
Świętokrzyskie

16,6
Małopolskie

11,5
Podkarpackie
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Zgłoszenia wynalazków i wzorów użytkowych dokonane w 2018 roku przez podmioty krajowe
wg działów techniki międzynarodowej klasyfikacji patentowej*
Patent applications and utility model applications filed in 2018 by domestic entities broken down by the fields
of technology under the international patent classification*

0,39%

Dział D – włókiennictwo;
papiernictwo
Textiles; paper

2,66%

Dział H – elektrotechnika
Electricity

54,62%

niesklasyfikowane**
Non classified**

3,46%

Dział G – fizyka
Physics

10,45%

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

5,28%

Dział E – budownictwo; górnictwo
Fixed constructions

8,76%

Dział A – podstawowe potrzeby ludzkie
Human necessities

6,06%

8,33%

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

Dział C – chemia; metalurgia
Chemistry; metallurgy

* według klasy głównej
* by the main class

** Zgłoszenia niesklasyfikowane są to zgłoszenia, które nie zostały zaklasyfikowane przez eksperta UPRP – wg stanu na 6.03.2019 roku.
Klasyfikacja prowadzona jest zgodnie z przewidzianymi prawem procedurami.
** Non-classified applications are applications which have not been classified by the Patent Office examiner as of 6 March 2019.
Classification is conducted under the procedures provided by law.

Zgłoszenia wynalazków i wzorów użytkowych dokonane w 2018 roku przez podmioty zagraniczne
wg działów techniki międzynarodowej klasyfikacji patentowej*
Patent applications and utility model applications filed in 2018 by foreign entities broken down by the fields
of technology under the international patent classification*

0,52%

33,51%

Dział D – włókiennictwo;
papiernictwo
Textiles; paper

2,58%

Dział H – elektrotechnika
Electricity

3,09%

niesklasyfikowane**
Non classified**

17,01%

Dział G – fizyka
Physics

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

4,94%

14,95%

Dział C – chemia; metalurgia
Chemistry; metallurgy

Dział E – budownictwo; górnictwo
Fixed constructions

11,34%

Dział A – podstawowe potrzeby ludzkie
Human necessities

12,37%

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

* według klasy głównej
* by the main class

** Zgłoszenia niesklasyfikowane są to zgłoszenia, które nie zostały zaklasyfikowane przez eksperta UPRP – wg stanu na 6.03.2019 roku.
Klasyfikacja prowadzona jest zgodnie z przewidzianymi prawem procedurami.
** Non-classified applications are applications which have not been classified by the Patent Office examiner as of 6 March 2019.
Classification is conducted under the procedures provided by law.
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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

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
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250

300

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

a – uwzględnia sklasyfikowane zgłoszenia – według stanu
bazy na 6.03.2019 roku
a – together with classified applications, as of 6 March 2019
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bazy na 6.03.2019 roku
a – together with classified applications, as of 6 March 2019
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Zgłoszenia wynalazków i wzorów użytkowych dokonane w Polsce w 2018 roku przez podmioty
zagraniczne wg państw*
Patent applications and utility model applications filed in Poland in 2018 by foreign entities broken down
by the country*
Stany Zjednoczone/United States
Czechy/Czech Republic
Niemcy/Germany
Włochy/Italy
Ukraina/Ukraine
Japonia/Japan
Finlandia/Finland
Hiszpania/Spain
Słowacja/Slovakia
Chiny/China
Rosja/Russian Federation
Francja/France
Wielka Brytania/United Kingdom
Belgia/Belgium
Białoruś/Belarus
Szwajcaria/Switzerland
Austria/Austria
Norwegia/Norway
Dania/Denmark
Luksemburg/Luxembourg
Holandia/Netherlands
Kanada/Canada
Korea Północna/Democratic People’s Republic of Korea
Arabia Saudyjska/Saudi Arabia
Turcja/Turkey
Cypr/Cyprus
Węgry/Hungary
Łotwa/Latvia
Seszele/Seychelles
Estonia/Estonia
Korea Południowa/Republic of Korea

37
34
30
11
11
6
6
6
5
5
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0

* według kraju siedziby pierwszego zgłaszającego
* by the country – the seat of the first applicant
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Podmioty, które dokonały co najmniej 20 zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych w 2018 roku
Entities with at least 20 patent applications and utility model applications filed in 2018
Politechnika Lubelska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Politechnika Śląska
Politechnika Wrocławska
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Akademia Górniczo-Hutnicza im.Stanisława Staszica w Krakowie
Politechnika Warszawska
Politechnika Łódzka
Politechnika Poznańska
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Politechnika Gdańska
PPH Andrzej Płuciennik
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Uniwersytet Rolniczy im.Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Instytut Nafty I Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Royal Team Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Jagielloński
Politechnika Białostocka
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Uniwersytet Warszawski
Glass System Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

139
124
104
102
98
96
94
93
74
70
54
49
46
36
36
33
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28
28
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25
24
23
22
21
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Patenty i prawa ochronne na wzory użytkowe udzielone podmiotom krajowym w latach 2014–2018*
Patents and rights of protection for utility models granted to domestic entities in the years 2014–2018*
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Patenty i prawa ochronne na wzory użytkowe udzielone podmiotom zagranicznym w latach 2014–2018*
Patents and rights of protection for utility models granted to foreign entities in the years 2014–2018*
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Patenty i prawa ochronne na wzory użytkowe udzielone przez UPRP w 2018 roku podmiotom krajowym
wg województw*
Patents and rights of protection for utility models granted by the Patent Office of the Republic of Poland in 2018
to domestic entities broken down by voivodeship*
Pomorskie
Warmińsko-Mazurskie
35 136

Zachodniopomorskie

46 54

Podlaskie

Kujawsko-Pomorskie

29 141

26 44

52 93

Mazowieckie

Wielkopolskie

Lubuskie
20 35

Łódzkie

58 297

Dolnośląskie

107 534

Lubelskie

35 186

25 252

Świętokrzyskie

Opolskie
Śląskie

25 66

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

21 42
Małopolskie

135 378

27 168

Podkarpackie

wzory użytkowe
utility models

29 135

99 345

wynalazki
inventions

Patenty i prawa ochronne na wzory użytkowe udzielone przez UPRP w 2018 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 2018
to domestic entities broken down by voivodeship per each 100 thousand inhabitants*

7,3
Pomorskie

* według siedziby pierwszego zgłaszającego
i w oparciu o dane opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny
w „Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny
w przekroju terytorialnym.
Stan w dniu 30.06.2018
roku”.
* by the seat of the first
applicant and based
on the data published
by the Central Statistical
Office of Poland in “Size
and Structure of Population and Vital Statistics
in Poland by Territorial
Division, as of 30 June
2018”

7,0
Warmińsko-Mazurskie

10,0
Zachodniopomorskie

5,9
Podlaskie

7,0
Kujawsko-Pomorskie

5,4
Lubuskie

10,1–9,2
9,1–7,1

8,9
Łódzkie
9,5
Dolnośląskie
9,2
Opolskie

13,1–10,2

11,9
Mazowieckie

10,2
Wielkopolskie

11,3
Śląskie

7,0–5,1
9,2
Lubelskie
5,1
Świętokrzyskie

13,1
Małopolskie

7,7
Podkarpackie
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Patenty i prawa ochronne na wzory użytkowe udzielone przez UPRP w 2018 roku wg krajowych
podmiotów zgłaszających*
Patents and rights of protection for utility models granted by the Patent Office of the Republic of Poland in 2018
to domestic entities broken down by the type of applicant*

48,52%

podmioty sektora gospodarki
business entities

5,93%

osoby fizyczne
natural persons

2,45%

jednostki naukowe PAN
Polish Academy of Sciences
scientific units

31,65%

szkoły wyższe
universities

11,46%

instytuty badawcze
research centers

* według pierwszego zgłaszającego
* by the first applicant

Patenty i prawa ochronne na wzory użytkowe udzielone przez UPRP w 2018 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 2018
to domestic entities broken down by the fields of technology under the international patent classification*

1,14%

Dział D – włókiennictwo;
papiernictwo
Textiles; paper

6,23%

Dział H – elektrotechnika
Electricity

20,84%

Dział C – chemia; metalurgia
Chemistry; metallurgy

20,71%

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

16,35%

8,49%

Dział A – podstawowe potrzeby ludzkie
Human necessities

Dział G – fizyka
Physics

13,41%
12,82%

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
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Patenty i prawa ochronne na wzory użytkowe udzielone przez UPRP w 2018 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 2018
to foreign entities broken down by the fields of technology under the international patent classification*

2,48%

25,62%

Dział D – włókiennictwo;
papiernictwo
Textiles; paper

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

19,83%

5,79%

Dział E – budownictwo; górnictwo
Fixed constructions

Dział G – fizyka
Physics

15,70%

9,09%

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

Dział C – chemia; metalurgia
Chemistry; metallurgy

11,57%

9,92%

Dział H – elektrotechnika
Electricity

Dział A – podstawowe potrzeby ludzkie
Human necessities

* według klasy głównej
* by the main class

Patenty i prawa ochronne na wzory użytkowe udzielone przez UPRP w 2018 roku podmiotom
zagranicznym wg państw*
Patents and rights of protection for utility models granted by the Patent Office of the Republic of Poland in 2018
to foreign entities broken down by the country*
Niemcy/Germany
Stany Zjednoczone/United States
Czechy/Czech Republic
Chiny/China
Finlandia/Finland
Japonia/Japan
Włochy/Italy
Korea Południowa/Republic of Korea
Ukraina/Ukraine
Austria/Austria
Słowacja/Slovakia
Hiszpania/Spain
Wielka Brytania/United Kingdom
Tajwan/Taiwan
Szwajcaria/Switzerland
Francja/France
Białoruś/Belarus
Cypr/Cyprus
Portugalia/Portugal
Kanada/Canada
Luksemburg/Luxembourg
Rumunia/Romania
Holandia/Netherlands
Liechtenstein/Liechtenstein
Estonia/Estonia
Meksyk/Mexico
Dania/Denmark

17
16
12
9
8
7
7
7
6
4
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

* według kraju siedziby pierwszego zgłaszającego
* by the country – the seat of the first applicant
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121
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147

186

176

226

0

50

100

167
Obsługa/Handling
Optyka/Optics 23
Podstawowe procesy komunikacyjne/Basic communication processes 16
Pomiary/Measurement
201
Półprzewodniki/Semiconductors 9
Silniki, pompy, turbiny/Engines, pumps, turbines
80
Środki farmaceutyczne/Pharmaceuticals
61
Technologie audiowizualne/Audio-visual technology
36
Technologie komputerowe/Computer technology 20
Technologie medyczne/Medical technology
142
Technologie mikrostrukturalne, nanotechnologie/Micro-structural and nano-technology 12
Technologie obróbki i powlekania powierzchni/Surface technology, coating
60
Technologie ochrony środowiska/Environmental technology
115
Telekomunikacja/Telecommunications 15
Transport/Transport
183
Tworzywa, metalurgia/Materials, metallurgy
160

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
264

150

200

250

300

350

400

450

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

467

500

Patents and rights of protection for utility models granted by the Patent Office of the Republic of Poland in 2018 to domestic entities broken down by fields
of technology*

Patenty i prawa ochronne na wzory użytkowe udzielone przez UPRP w 2018 roku podmiotom krajowym wg działów techniki*
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Tworzywa, metalurgia/Materials, metallurgy

Transport/Transport

Telekomunikacja/Telecommunications

Technologie ochrony środowiska/Environmental technology

0

1

1

Technologie medyczne/Medical technology

Technologie obróbki i powlekania powierzchni/Surface technology, coating

1

Technologie audiowizualne/Audio-visual technology

Środki farmaceutyczne/Pharmaceuticals

Silniki, pompy, turbiny/Engines, pumps, turbines
1

1

Pomiary/Measurement

1

Optyka/Optics

Podstawowe procesy komunikacyjne/Basic communication processes

Obsługa/Handling

Obróbka termiczna, aparatura/Thermal processes and apparatus

Narzędzia mechaniczne/Machine tools

Meble, gry/Furniture, games

Maszyny włókiennicze, papiernicze/Textile and paper machines
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1
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3

3

4

4
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1

6

Elementy mechaniczne/Mechanical elements

Inne maszyny specjalistyczne/Other special machines

6

Chemia materiałów podstawowych/Basic materials chemistry

1

Chemia wysokogatunkowych związków organicznych/Organic fine chemistry

Biotechnologia/Biotechnology

7
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* według klasy głównej w oparciu o „WIPO IPC-Technology
Concordance Table”
* by the main class based on “WIPO IPC-Technology Concordance Table”
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of technology*
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Podmioty, które uzyskały co najmniej 20 patentów i praw ochronnych na wzory użytkowe w 2018 roku
Domestic entities with at least 20 patents and rights of protection for utility models granted by
the Patent Office of the Republic of Poland in 2018
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

106

Politechnika Wrocławska

94

Politechnika Warszawska

79

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

79

Politechnika Łódzka

72

Politechnika Lubelska

65

Politechnika Poznańska

63

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

54

Politechnika Śląska

50

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

46

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

40

Uniwersytet Śląski w Katowicach

37

Politechnika Gdańska

37

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

36

Fakro PP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

29

Instytut Metali Nieżelaznych

29

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”

29

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

29

Uniwersytet Jagielloński

26

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

26

Instytut Techniki Górniczej Komag

25

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

24

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

23

Politechnika Świętokrzyska

22

Politechnika Częstochowska

21

Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy

20

0

Liczba patentów i praw ochronnych
na wzory użytkowe udzielonych
w trybie krajowym pozostających
w mocy w Polsce na dzień
31 grudnia 2018 roku
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Patenty europejskie walidowane w Polsce w 2018 roku wg kraju pochodzenia uprawnionego*
European patents validated in Poland in 2018 broken down by the country of origin of the right holder*
Niemcy/Germany
Stany Zjednoczone/United States
Francja/France
879
Szwajcaria/Switzerland
724
Włochy/Italy
591
Holandia/Netherlands
475
Japonia/Japan
468
Szwecja/Sweden
405
Wielka Brytania/United Kingdom
402
Austria/Austria
337
Finlandia/Finland 261
Belgia/Belgium 260
Dania/Denmark 237
Chiny/China 192
Hiszpania/Spain 174
Korea Południowa/Republic of Korea 154
Kanada/Canada 98
Polska/Poland
85
Luksemburg/Luxembourg
74
Tajwan/Taiwan
71
Norwegia/Norway
71
Turcja/Turkey
70
Izrael/Israel
69
Australia/Australia
60
Portoryko/Puerto Rico
57
Irlandia/Ireland
51
Indie/India 37
Czechy/Czech Republic 34
Meksyk/Mexico 29
Węgry/Hungary 25
Malta/Malta 25
Słowenia/Slovenia 23
Rosja/Russian Federation 23
Liechtenstein/Liechtenstein 23
Singapur/Singapore 22
Pozostałe 159
0

500

Liczba patentów europejskich
walidowanych w Polsce w 2018 roku

3007
1964

* według kraju siedziby pierwszego uprawnionego
* by the country – the seat of the first right holder

1000

1500
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Patenty europejskie pozostające w mocy w Polsce na dzień 31 grudnia 2018 roku według kraju
pochodzenia uprawnionego*
European patents in force in Poland (as of 31 december 2018) 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
Dania/Denmark
Finlandia/Finland
Korea Południowa/Republic of Korea
Hiszpania/Spain
Chiny/China
Polska/Poland
Norwegia/Norway
Izrael/Israel
Luksemburg/Luxembourg
Kanada/Canada
Turcja/Turkey
Australia/Australia
Irlandia/Ireland
Tajwan/Taiwan
Czechy/Czech Republic
Liechtenstein/Liechtenstein
Indie/India
Malta/Malta
Meksyk/Mexico
Portoryko/Puerto Rico
Węgry/Hungary
Rosja/Russian Federation
Słowenia/Slovenia
Singapur/Singapore
Portugalia/Portugal
Grecja/Greece
Brytyjskie Wyspy Dziewicze/British Virgin Islands
Nowa Zelandia/New Zealand
Republika Południowej Afryki/South Africa
Cypr/Cyprus
Brazylia/Brazil
Bahamy/Bahamas
Słowacja/Slovakia
Estonia/Estonia
Pozostałe/Others

18091
9152
5529
4682
3776
2831
2219
2133
2114
1884
1555
1327
1256
915
899
794
450
409
388
370
353
330
281
273
267
175
173
160
146
134
117
115
91
90
89
63
62
61
59
56
55
43
36
33
20
310

0

Liczba patentów europejskich
pozostających w mocy w Polsce
na dzień 31 grudnia 2018 roku
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Liczba zgłoszeń dokonanych w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) oraz liczba patentów
europejskich udzielonych podmiotom polskim w latach 2009-2018*
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 2009–2018*
600

566

500

534

482

400

446

383

393

372
300
246

216

205

200

180
151

174
80

100

0

226

33

44

45

2009

2010

2011

2012

95

2013

108

2014

Patenty europejskie zgłoszone w EPO przez podmioty polskie
European patent applications filed with the European Patent
Office by Polish entities

2015

2016

2017

2018

Patenty europejskie udzielone przez EPO
podmiotom polskim
European patents granted to Polish entities
Źródło: EPO
Source: EPO

* Uwaga metodologiczna: W odróżnieniu od Raportów Rocznych z lat ubiegłych zmianie uległa metoda ukazywania danych EPO. Liczba
patentów europejskich zgłoszonych w EPO zawiera zgłoszenia dokonane bezpośrednio lub w trybie międzynarodowym, które weszły
w tzw. fazę europejską w danym roku sprawozdawczym.
* Remark: With reference to annual reports from previous years, the method of displaying the EPO data has been changed.
The number of European patents filed with the EPO includes applications filed directly or under international procedure, which
entered the so-called European phase in a particular reporting year.
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Stany Zjednoczone/United States
Niemcy/Germany
Japonia/Japan
Francja/France
Chiny/China
Szwajcaria/Switzerland
Korea Południowa/Republic of Korea
Holandia/Netherlands
Wielka Brytania/United Kingdom
Włochy/Italy
Szwecja/Sweden
Dania/Denmark
Belgia/Belgium
Austria/Austria
Hiszpania/Spain
Tajwan/Taiwan
Finlandia/Finland
Kanada/Canada
Izrael/Israel
Australia/Australia
Irlandia/Ireland
Indie/India
Norwegia/Norway
Turcja/Turkey
Polska/Poland
Singapur/Singapore
Luksemburg/Luxembourg
Liechtenstein/Liechtenstein
Kajmany/Cayman Islands
Portoryko/Puerto Rico
Barbados/Barbados
Arabia Saudyjska/Saudi Arabia
Czechy/Czech Republic
Rosja/Russian Federation
Portugalia/Portugal
Nowa Zelandia/New Zealand
Brazylia/Brazil
Grecja/Greece
Węgry/Hungary
Hongkong/Hong Kong
0
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b – Wykres przedstawa pierwszych 40 krajów spośród 120, których rezydenci dokonali
zgłoszeń w EPO w 2018 roku.
b – The graph presents the first 40 countries out of 120 whose residents filed applications with the EPO in 2018.

a – Liczba patentów europejskich zgłoszonych w EPO zawiera zgłoszenia dokonane
bezpośrednio lub w trybie międzynarodowym, które weszły w tzw. fazę europejską
w danym roku sprawozdawczym.
a – The number of European patents filed with the EPO includes applications filed
directly or under international procedure, which entered the so-called European
phase in a particular reporting year.

43612

Applications filed with the EPO in 2018* broken down by the country of origin of the applicant**

Zgłoszenia dokonane w EPO w 2018 roku* według kraju pochodzenia zgłaszającego**
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Stany Zjednoczone/United States
Japonia/Japan
Niemcy/Germany
Francja/France
Korea Południowa/Korea, Republic of
Chiny/China
Szwajcaria/Switzerland
Wielka Brytania/United Kingdom
Holandia/Netherlands
Szwecja/Sweden
Włochy/Italy
Austria/Austria
Kanada/Canada
Finlandia/Finland
Belgia/Belgium
Dania/Denmark
Tajwan/Taiwan
Hiszpania/Spain
Izrael/Israel
Australia/Australia
Irlandia/Ireland
Luksemburg/Luxembourg
Norwegia/Norway
Singapur/Singapore
Indie/India
Turcja/Turkey
Polska/Poland
Liechtenstein/Liechtenstein
Portoryko/Puerto Rico
Arabia Saudyjska/Saudi Arabia
Rosja/Russian Federation
Brazylia/Brazil
Barbados/Barbados
Czechy/Czech Republic
Nowa Zelandia/New Zealand
Kajmany/Cayman Islands
Portugalia/Portugal
Słowenia/Slovenia
Bermudy/Bermuda
Republika Południowej Afryki/South Africa
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* Wykres przedstawia pierwszych 40 krajów spośród 112,
których rezydenci zostali uprawnieni z patentu europejskiego
w 2018 roku.
* The graph presents the first 40 countries out of 112 whose
residents filed applications with the EPO in 2018.

European patents granted by the EPO in 2018 broken down by the country of origin of the applicant*

Patenty europejskie udzielone przez EPO w 2018 roku według kraju pochodzenia zgłaszającego*

Źródło: EPO
Source: EPO
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Realizując swoje zadania ustawowe w odniesieniu do udzielania praw wyłącznych na wynalazki i
wzory użytkowe, Urząd Patentowy RP wydaje decyzje w sprawach udzielenia patentów, praw ochronnych
i dodatkowych praw ochronnych (DPO), po uprzednim przeprowadzeniu poszukiwań w literaturze patentowej i naukowo-technicznej dla ustalenia stanu techniki, a także po sporządzeniu sprawozdań o stanie
techniki oraz po przeprowadzeniu postępowań wyjaśniających dla usunięcia braków i usterek w zgłoszeniach oraz postępowań w sprawie zdolności do ochrony prawnej zgłoszonych wynalazków i wzorów
użytkowych.
Urząd Patentowy RP w odniesieniu do wpływających zgłoszeń na bieżąco sporządza sprawozdanie
o stanie techniki obejmujące wykaz publikacji branych pod uwagę przy ocenie przedmiotu zgłoszenia oraz
wstępną ocenę zgłoszenia dokonywaną jeszcze przed publikacją w „Biuletynie Urzędu Patentowego”. Otrzymując sprawozdanie o stanie techniki i wstępną ocenę zgłoszenia, zgłaszający rozwiązanie może skorygować zauważone przez ekspertów błędy i usterki. Poprawnie przeredagowane zgłoszenie, uwzględniające
wskazany stan techniki i uwagi eksperta zawarte we wstępnej ocenie, może zdecydowanie przyspieszyć
udzielenie patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór użytkowy.
W 2018 roku do Urzędu Patentowego RP zgłoszono 4269 wynalazków w trybie krajowym, w tym 4205
wynalazków krajowych oraz 64 wynalazki zagraniczne. W fazę badań prowadzonych przez Urząd Patentowy RP (tzw. fazę krajową) weszły 53 zgłoszenia dokonane w trybie Układu o Współpracy Patentowej (PCT).
Działając w trybie międzynarodowym, jako urząd przyjmujący, Urząd Patentowy RP przyjął od polskich
podmiotów 204 zgłoszenia wynalazków w trybie Układu o współpracy patentowej (PCT) oraz 247 zgłoszeń
o udzielenie patentu europejskiego w celu uruchomienia procedury zgłoszenia ich do ochrony za granicą.
W 2018 roku do Urzędu wpłynęło 58 wniosków od podmiotów zagranicznych o udzielenie dodatkowego
prawa ochronnego dla produktów leczniczych i produktów ochrony roślin (SPC). W tym okresie Urząd zakończył postępowanie w sprawie 84 wniosków SPC.
W ciągu 2018 roku wydano 5243 decyzje w sprawach o udzielenie patentu, w tym 3240 decyzji pozytywnych.

In order to fulfil its statutory responsibilities with reference to granting exclusive rights for inventions and
utility models, the Patent Office of the Republic of Poland issues decisions on the grant of patents, rights of
protection and supplementary protection certificates (SPC). Exclusive rights are granted following a research in
patent, technical and scientific literature to assess the state of the art, preparing a report on the state of the art,
and following the proceedings aimed at elimination of errors and omissions in the applications filed, as well as the
proceedings for the assessment of patentability of inventions and registrability of utility models.
With reference to the applications filed, the Patent Office of the Republic of Poland prepares a report on the state
of the art covering a list of publications referred to at the assessment of an application as well as a preliminary
assessment of an application, made before its publication in the “Bulletin of the Patent Office”. On receiving the
preliminary assessment in a written form, the applicant may correct any errors and omissions indicated by examiners.
A correctly redrafted application, which includes the examiner’s comments from the preliminary assessment, may
significantly speed up granting of a patent for an invention or a right of protection for a utility model.
In 2018, the Patent Office of the Republic of Poland received 4 296 patent applications filed under the national
procedure, including 4 205 filed by domestic entities and 64 by foreign entities. 53 applications filed under the
Patent Cooperation Treaty (PCT) entered the national phase before the Patent Office of the Republic of Poland.
Under the international procedure, acting as PCT Receiving Office, the Patent Office of the Republic of Poland
received from Polish entities 204 patent applications filed under the Patent Cooperation Treaty (PCT) procedure
and 247 European patent applications to initiate the filing procedure for obtaining the protection abroad.
In 2018, the Patent Office of the Republic of Poland received 58 supplementary protection certificate applications
(SPC) from foreign entities and completed the proceedings in 84 cases.
In total, in 2018, 5 243 decisions on the grant of patent, including 3 240 positive decisions were issued.
The number of pending cases, as of 31 December 2018 – in comparison to 2017 – decreased by 5.7% and
amounted to 11 668 cases.
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Liczba spraw pozostających w toku załatwiania według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku – w porównaniu do roku 2017 – zmniejszyła się o 5,7 % i wynosiła 11 668 spraw.
Warunkiem udzielenia patentu jest spełnienie ustawowych warunków udzielenia tego prawa wyłącznego oraz wniesienie przez uprawnionego stosownej opłaty. W roku 2018, po wniesieniu opłat przez uprawnionych, wpisano do rejestru 2980 patentów, jednocześnie wydając 3072 dokumenty patentowe.
W roku 2018 wydano 527 decyzji o zmianach w rejestrze patentowym z powodu zmian stanu prawnego,
w tym w związku z cesją praw wyłącznych, zmianą nazwy uprawnionego, dokonaniem fuzji z innym podmiotem lub udzielaniem licencji. Wydano także 3486 decyzji o wygaśnięciu patentów z powodu nie uiszczenia opłaty za następne okresy ochrony. Do rejestru patentowego wpisano informacje o złożeniu 187
oświadczeń o gotowości udzielenia przez uprawnionego licencji otwartej dla podmiotów lub osób zainteresowanych wykorzystaniem wynalazku. Złożenie takiego oświadczenia skutkuje zmniejszeniem o 50%
opłat za kolejne okresy ochrony.
W 2018 roku przyjęto i sprawdzono pod względem formalnym 12 075 tłumaczeń patentów europejskich
na język polski, złożenie których jest warunkiem ważności tych patentów na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej. Do wyodrębnionej części rejestru patentowego prowadzonej dla patentów europejskich wpisano
11 636 patentów, które uzyskały ważność na terenie Polski.
W 2018 roku do Urzędu Patentowego RP wpłynęły 1022 zgłoszenia wzorów użytkowych. Podmioty krajowe zgłosiły 943 wzory użytkowe, co stanowi 92,3% ogółu zgłoszonych wzorów użytkowych, a podmioty
zagraniczne 79 wzorów użytkowych, co stanowi 7,7% ogółu zgłoszeń w tej kategorii przedmiotów własności przemysłowej.
W 2018 roku Urząd wydał 1229 decyzji w sprawach o udzielenie praw ochronnych na wzory użytkowe,
w tym 876 decyzji pozytywnych. Liczba zgłoszeń wzorów użytkowych pozostających w toku rozpatrywania,
według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku, wynosiła 2094.
Po wniesieniu przez uprawnionych opłat warunkujących uzyskanie prawa ochronnego nadano numery i wpisano do rejestru 816 wzorów użytkowych, a także wydano 771 świadectw ochronnych. Ponadto

A patent is granted provided that the legal requirements for its grant are fulfilled and a proper fee is paid. Following
the payment of the fee, 2 980 patents were recorded in the patent register and 3 072 patent documents were issued.
In 2018, 527 decisions were issued on changes in the patent register due to a change in the legal status,
including changes connected with the assignment of exclusive rights, change in the name of the right holder,
merges of entities, or granting a licence. 3 486 decisions were issued on the lapse of a patent due to a failure
to pay the renewal fee for subsequent protection periods. Information on submission of 187 declarations on the
willingness to grant an open licence to entities interested in the exploitation of an invention were recorded in the
patent register. The renewal fee for subsequent protection periods will be reduced by 50%, if a declaration of the
willingness to grant a licence is made.
In 2018, 12 075 translations of European patents into the Polish language were received and verified with respect
to formal requirements. Submission of European patent translations is a condition for the validity of European
patents in the territory of Poland. 11 636 patents which entered into force in the Republic of Poland were recorded
in a special section of the patent register intended for European patents.
The Patent Office of the Republic of Poland received 1 022 utility model applications. Domestic entities filed 943
utility model applications, which accounts for 92.3% of the total number of utility model applications filed while
foreign entities filed 79 utility model applications, which corresponds to 7.7% of the total number of applications
in that category.
In 2018, the Patent Office of the Republic of Poland issued 1 229 decisions on the grant of a right of protection
for utility models, including 876 positive decisions. The number of pending utility model applications, as of 31
December 2018, amounts to 2 094
On paying the fee necessary to obtain the right of protection, 816 utility models were given the numbers and
recorded in the register. 771 certificates of protection were issued. Besides, 331 decisions on the lapse of the right
of protection due to a failure to pay the renewal fee for subsequent protection periods were issued. Apart from
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wydano 331 decyzji o wygaśnięciu praw ochronnych z powodu nieuiszczenia opłaty za następne okresy
ochrony, oraz 92 decyzje o zmianach w rejestrze wzorów użytkowych na wniosek uprawnionych. Wnioski
takie składane są m.in. w przypadku dokonania cesji praw, zmiany nazwy uprawnionego, udzielenia licencji
lub dokonania fuzji z innym podmiotem.
W 2018 roku kontynuował swoją działalność Wyszehradzki Instytut Patentowy (WIP), który jest Międzynarodowym Organem Poszukiwań oraz Międzynarodowym Organem Badań Wstępnych dla zgłoszeń z Czech,
Polski, Słowacji, Węgier i Litwy dokonywanych w trybie PCT. Instytut jest organizacją międzyrządową
do spraw współpracy patentowej, posiadającą osobowość prawną oraz autonomię administracyjną i finansową. W ramach WIP eksperci z Departamentu Badań Patentowych sporządzili dla zgłoszeń dokonanych w trybie PCT 69 sprawozdań o stanie techniki wraz z pisemną (wstępną) opinią dotyczącą przedmiotu zgłoszenia.
Celem działania Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego jest zapewnienie łatwiejszego i bardziej przyjaznego niż dotychczas dostępu do systemu Układu o współpracy patentowej (PCT). Dzięki temu zgłaszający mają 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 uczelni
wyższych, instytutów badawczych oraz organizacji non profit.
Urząd Patentowy RP uczestniczy także w Programie Global PPH, który 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 (OEE) wskazujące
na udzielenie bądź zamiar udzielenia patentu w trybie krajowym, jak również czynności dokonane przez ten
urząd jako Organ Międzynarodowy działający w trybie PCT.
Urząd Patentowy RP przystąpił do programu PPH w 2013 roku, podpisując dwustronne umowy z Japońskim Urzędem Patentowym (JPO) i Państwowym Urzędem Własności Intelektualnej Chińskiej Republiki Lu-

that 92 decisions on changes in the utility model register made at the request of the right holder were issued. Such
requests are submitted, among others, in cases of the assignment of exclusive rights, change in the name of the
right holder, granting a licence, or mergers with other entities.
In 2018, the Visegrad Patent Institute (VPI) continued to operate as International Searching Authority and
International Preliminary Examining Authority for applications from the Czech Republic, Poland, Slovakia, Hungary,
and Lithuania filed under the PCT procedure. The Visegrad Patent Institute is an intergovernmental organization for
cooperation in the field of patents, with its legal personality and administrative and financial autonomy. Within the
framework of the VPI cooperation, examiners from the Patent Examination Department drafted 69 reports on the
state of the art as well as preliminary opinions for applications filed under the PCT.
The Visegrad Patent Institute aims 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 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 Patent Office of the Republic of Poland participates also in the Global Patent Prosecution Highway Program
(GPPH), which 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 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 the State Intellectual Property Office of the People’s Republic of China

68

ANNUAL REPORT 2018
Patent Office of the Republic of Poland

RAPORT ROCZNY 2018
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

dowej (SIPO), w 2014 roku z Urzędem ds. Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO),
w 2016 roku z Koreańskim Urzędem Własności Intelektualnej (KIPO) oraz w 2017 roku z Urzędem Własności
Intelektualnej Tajwanu (TIPO). Pozytywne opinie użytkowników systemu PPH skłoniły UPRP do rozszerzenia udziału w tym systemie i przystąpienia do Global PPH od dnia 6 stycznia 2017 roku. W dniu 6 stycznia
2018 roku również Wyszehradzki Instytut Patentowy przystąpił do Global PPH jako Międzynarodowy Organ Poszukiwań oraz Międzynarodowy Organ Badań Wstępnych, którego czynności dokonane w trybie PCT
są podstawą do zastosowania przyspieszonej procedury uzyskania patentu w pozostałych urzędach-stronach GPPH.
Istotą programu jest zasada, że niezależnie od tego, w którym z 25 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 24 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.

(SIPO) – currently: China National Intellectual Property Administration (CNIPA), in 2014 with the United States
Patent and Trade mark Office (USPTO), in 2016 with the Korean Intellectual Property Office (KIPO), and in 2017 with
the Taiwan Intellectual Property Office (TIPO). 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. On 6th January 2018, the
Visegrad Patent Institute (VPI) also joined the Global PPH as International Searching Authority and International
Preliminary Examining Authority whose acts performed under the PCT are the grounds for fast track procedures
for obtaining a patent in other offices – parties to the GPPH.
At the core of the Program is the rule saying that no matter in which out of the 25 offices – parties to the GPPH
the patent application has been filed earlier, the office which carries out the examination later (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 offices that are parties acting as International Authority
under the PCT.
By filing a patent application with the Patent Office of the Republic of Poland (PPO), and an analogous
application (under national, regional, and PCT procedures) in any of the other 24 offices belonging to the Global
PPH afterwards, the applicant, after having received from the PPO a confirmation of fulfilling the patentability
criteria, may apply at the office of the subsequent filing for the PPH procedure, that is may use the fact track
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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Urzędy uczestniczące w programie Global PPH:
Global PPH system participating offices:

Źródło: Strona internetowa Patent Prosecution Highway: http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/globalpph.htm
Source: Patent Prosecution Highway Portal Site: http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/globalpph.htm

1. Australijski Urząd Własności Intelektualnej
(IP Australia)
2. Austriacki Urząd Patentowy (APO)
3. Kanadyjski Urząd Własności Intelektualnej (CIPO)
4. Duński Urząd ds. Patentów i Znaków Towarowych 		
(DKPTO)
5. Estoński Urząd Patentowy (EPA)
6. Fiński Urząd ds. Patentów i Rejestracji (NBPR)
7. Niemiecki Urząd ds. Patentów i Znaków Towarowych 		
(DPMA)
8. Węgierski Urząd Własności Intelektualnej (HIPO)
9. Islandzki Urząd Patentowy (IPO)
10. Urząd Patentowy Nowej Zelandii (IPONZ)
11. Izraelski Urząd Patentowy (ILPO)
12. Japoński Urząd Patentowy (JPO)
13. Koreański Urząd Własności Intelektualnej (KIPO)
14. Nordycki Instytut Patentowy (NPI)
15. Norweski Urząd Własności Przemysłowej (NIPO)
16. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (PPO)
17. Portugalski Instytut Własności Przemysłowej (INPI)
18. Rosyjski Federalny Urząd Własności Intelektualnej
(ROSPATENT)
19. Urząd Własności Intelektualnej Singapuru (IPOS)
20. Hiszpański Urząd ds. Patentów i Znaków Towarowych
(SPTO)
21. Urząd Własności Intelektualnej Kolumbii (SIC)
22. Szwedzki Urząd ds. Patentów i Rejestracji (PRV)
23. Brytyjski Urząd Własności Intelektualnej (UKIPO)
24. Urząd ds. Patentów i Znaków Towarowych USA (USPTO)
25. Wyszehradzki Instytut Patentowy (VPI)
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

IP Australia
Austrian Patent Office (APO)
Canadian Intellectual Property Office (CIPO)
Danish Patent and Trade mark Office (DKPTO)
Estonian Patent Office (EPA)
Finnish Patent and Registration Office (NBPR)
German Patent and Trade mark Office (DPMA)
Hungarian Intellectual Property Office (HIPO)
Icelandic Patent Office (IPO)
Intellectual Property Office of New Zealand (IPONZ)
Israel Patent Office (ILPO)
Japan Patent Office (JPO)
Korean Intellectual Property Office (KIPO)
Nordic Patent Institute (NPI)
Norwegian Industrial Property Office (NIPO)
Patent Office of the Republic of Poland (PPO)
Portuguese Institute of Industrial Property (INPI)
Federal Service for Intellectual Property 		
(ROSPATENT)
Intellectual Property Office of Singapore (IPOS)
Spanish Patent and Trade mark Office (SPTO)
Columbian Industrial Property Office (SIC)
Swedish Patent and Registration Office (PRV)
UK Intellectual Property Office (UKIPO)
United States Patent and Trade mark Office (USPTO)
Visegrad Patent Institute (VPI)
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Procedura rozpatrywania przez Urząd Patentowy RP zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych w 2018
roku
Procedure of examining patent applications and utility model applications by the Patent Office of the Republic
of Poland in 2018
Zgłoszenie

Application

Badanie formalnoprawne

Examination as to formal
and legal requirements

Withdrawal∗

Decision on discontinuance
of the proceedings

Decyzja o umorzeniu
postępowania

Invitation to complete
or correct an application

Decision on discontinuance
of the proceedings

Klasyﬁkacja i sporządzenie
sprawozdania o stanie techniki
i wstępnej oceny

Rezygnacja∗

Decyzja o umorzeniu
postępowania

Wezwanie do uzupełnienia
lub poprawienia zgłoszenia

Classification and drafting
a prior art report and preliminary
examination

Ogłoszenie o zgłoszeniu niezwłocznie
po upływie 18 miesięcy od daty
pierwszeństwa

Announcement of the application
immediately after 18 months from
the date of priority

Decyzja o odmowie
udzielenia prawa

Zawiadomienie o przeszkodach
do udzielenia prawa wyłącznego

Decision on the refusal
to grant the right

Notice of obstacles
to grant an exclusive right

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)

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

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

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.

District Administrative Court

Skarga kasacyjna

Cassation appeal

Naczelny Sąd Administracyjny

Supreme Administrative Court

postępowanie odwoławcze
appeal proceedings

ANNUAL REPORT 2018
Patent Office of the Republic of Poland

71

RAPORT ROCZNY 2018
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Wzory przemysłowe
Wzór przemysłowy

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.

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.

Industrial designs
Industrial design
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.

Right in registration
The exclusive right granted in Poland by the Patent Office of the Republic of Poland for industrial designs. It confers
an exclusive right to use the design for profit or for professional purposes on the whole territory of the country. The
right in registration lasts for twenty five years from the date of filing an application with the Patent Office.
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Zgłoszenia i prawa z rejestracji wzorów przemysłowych udzielone podmiotom krajowym w trybie
krajowym w latach 2014–2018*
Industrial design applications and rights in registration for industrial designs granted to domestic entities under
national procedure in years 2014-2018*
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Liczba praw z rejestracji wzorów
przemysłowych pozostających
w mocy w Polsce
na dzień 31 grudnia 2018 roku

8 476

The number of rights in registration
for industrial designs remaining in
force in Poland
(as of 31 December 2018)

Wspólnotowe wzory przemysłowe zgłoszone przez podmioty polskie w Urzędzie Unii Europejskiej
ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) i opublikowane rejestracje wspólnotowych wzorów
przemysłowych udzielonych podmiotom polskim przez EUIPO
Community designs filed with the European Union Intellectual Property Office (EUIPO) by Polish entities
and registered and published community designs granted to Polish entieties
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Liczba zgłoszonych wspólnotowych wzorów
przemysłowych dokonanych przez podmioty
polskie w EUIPO
Community designs filed
with the EUIPO by Polish entities

2749 2858 3224 3782 4155 4214 4159 3835

Liczba opublikowanych rejestracji
wspólnotowych wzorów przemysłowych udzielonych
podmiotom polskim przez EUIPO
Registered and published community
designs granted by EUIPO to Polish entities
Źródło: EUIPO
Source: EUIPO
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Ranking 20 państw o największej liczbie zgłoszeń wspólnotowych wzorów przemysłowych dokonanych
w EUIPO w 2018 roku
Top 20 countries according to the number of community design applications filed with EUIPO in 2018

kraj/country

liczba zgłoszeń/
number of applications

1

Niemcy/Germany

18117

2

Stany Zjednoczone/United States

10935

3

Włochy/Italy

10343

4

Chiny/China

8860

5

Francja/France

6076

6

Wielka Brytania/United Kingdom

5811

7

Polska/Poland

4073

8

Hiszpania/Spain

3649

9

Szwajcaria/Switzerland

2606

10

Japonia/Japan

2603

11

Holandia/Netherlands

2551

12

Austria/Austria

2156

13

Dania/Denmark

1572

14

Szwecja/Sweden

1489

15

Belgia/Belgium

1206

16

Hongkong/Hong Kong

1025

17

Portugalia/Portugal

1019

18

Czechy/Czech Republic

744

19

Finlandia/Finland

705

20

Tajwan/Taiwan

654

l.p./no.

Źródło: EUIPO
Source: EUIPO
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Urząd Patentowy RP realizuje swoje zadania w zakresie udzielania praw wyłącznych na wzory przemysłowe, badając, czy zgłoszony wzór spełnia ustawowe przesłanki rejestracji, tj. m.in. czy występuje
zgodność przedmiotu zgłoszenia z definicją wzoru. Po przeprowadzeniu badania wydawana jest decyzja
w sprawie udzielenia prawa z rejestracji na wzór przemysłowy. Uproszczenie wymagań proceduralnych
dotyczących dokumentacji niezbędnej do dokonania skutecznego zgłoszenia wzoru przemysłowego oraz
jasne określenie wymagań technicznych dotyczących przedstawienia wzoru spowodowało, że nastąpiło
znaczne zmniejszenie liczby błędów i usterek w składanej dokumentacji niezbędnej do skutecznego dokonania zgłoszenia. W konsekwencji przełożyło się to na skrócenie średniego czasu rozpatrywania zgłoszeń
wzorów przemysłowych oraz wzrost liczby zgłoszeń wzorów przemysłowych o ok. 10%. Obecnie rozpatrywanie zgłoszenia trwa około 2 tygodni w przypadku braku konieczności generowania dodatkowej korespondencji.
Również funkcjonująca już od dwóch lat instytucja pierwszeństwa z wystawienia na wystawach krajowych dla wzorów przemysłowych oraz użytkowych cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony
organizatorów wystaw, którzy w 2018 roku zgłosili do Urzędu wnioski o uznanie 72 wystaw krajowych
za spełniające warunki określone w ustawie dla zastrzeżenia pierwszeństwa. Organizatorami tych wydarzeń są następujące podmioty: Expo Silesia Sp. z o.o., Targi w Krakowie Sp. z o.o., Międzynarodowe Targi
Poznańskie Sp. z o.o., ZIAD Bielsko-Biała S.A., Eurobusiness-Haller, Targi Kielce S. A.
Instytucja pierwszeństwa z wystawienia ma przede wszystkim duże znaczenie marketingowe dla organizatorów wystaw, czyni dane targi czy wystawę bardziej atrakcyjnymi dla wystawców oraz znacznie
podnosi ich rangę. 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 możliwości zastrzeżenia pierwszeństwa z wystawy nie miałyby szansy pojawienia się na wystawie. Działanie
takie przyczynia się do upowszechniania wiedzy dotyczącej nowych rozwiązań w obszarze wzorów przemysłowych i użytkowych.

The Patent Office of the Republic of Poland, in order to fulfil its responsibilities with respect to granting
exclusive rights on industrial designs, needs to ensure that an industrial design filed for protection meets the
registration requirements, that is, the object filed for protection corresponds with the definition of industrial
design. On conducting examination, a decision on the grant of a right in registration for an industrial design is
issued. Streamlining the procedures concerning the documentation necessary to successfully file an industrial
design application and clearly set out technical requirements for design representation contributed to a significant
decrease in the number of errors and omissions in the filing documentation. As a consequence, the average timescale
for processing an industrial design application was reduced and the number of industrial design applications
increased by about 10%. At present, an industrial design application takes about 2 weeks to be processed, in cases
when there is no need for additional correspondence to be conducted.
Exhibition priority, which has been in use for two years now for utility models and industrial designs presented in
domestic exhibitions, likewise enjoys great interest on the part of exhibition organizers who in 2018 submitted to the
Patent Office of the Republic of Poland requests for the recognition of 72 domestic exhibitions as complying with the
legal requirements. Among the organizers of such events are the following established entrepreneurs: Expo Silesia
Sp. z o.o., Targi w Krakowie Sp. z o.o., Poznań International Fair, Ziad Bielsko-Biała S.A., Eurobusiness-Haller, Targi
Kielce S.A.
Exhibition priority is of great marketing importance to exhibition organizers, makes a fair or exhibition more
attractive to exhibitors and considerably raises the status of the event. It also serves as an incentive to showcase
at exhibitions new solutions, either utility models or industrial designs, without fearing the loss of novelty as a
consequence of their public displaying prior to the date of filing the application with the Patent Office. For the
organizers of fairs and exhibitions, it is a possibility to present technical and market novelties which, if exhibition
priority was not ensured, would risk losing the chance of obtaining protection when displayed publicly. Presentation
of new solutions with a guarantee of exhibition priority undoubtedly makes a contribution to the dissemination of
knowledge on innovative utility models and industrial designs.
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Znaki towarowe
Znak towarowy

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.

Trade marks
Trade mark
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. Trade marks
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. Trade marks are protected by the right
of protection, the duration of which is 10 years from the date of filing a trade mark 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 2014–2018*
Trade mark applications and rights of protection for trade marks granted to domestic entities under national
procedure in the years 2014–2018*
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Zgłoszenia i prawa ochronne na znaki towarowe udzielone podmiotom zagranicznym w trybie krajowym
w latach 2014–2018*
Trade mark applications and rights of protection for trade marks granted to foreign entities under national
procedure in the years 2014–2018*
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Zgłoszenia i prawa ochronne na znaki towarowe udzielone podmiotom zagranicznym w trybie
międzynarodowym w latach 2014–2018*
Trade mark applications and rights of protection for trade marks granted to foreign entities under international
procedure in the years 2014–2018*
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Liczba praw ochronnych na znaki
towarowe pozostających w mocy
w Polsce na dzień
31 grudnia 2018 roku – tryb krajowy

Liczba praw ochronnych na znaki
towarowe pozostających w mocy
w polsce na dzień 31 grudnia
2018 roku – tryb międzynarodowy

149 807
83 311

The number of rights of protection
for trade marks, remaining in force
in Poland (as of 31 December 2018)
– national procedure

The number of rights of protection
for trade marks, remaining in force
in Poland (as of 31 December 2018)
– international procedure
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Liczba zgłoszeń unijnych znaków towarowych dokonanych przez podmioty polskie w EUIPO
oraz rejestracji unijnych znaków towarowych udzielonych podmiotom polskim przez EUIPO
European Union trade mark applications filed with the EUIPO by Polish entities and European Union
trade marks registered with the EUIPO to Polish entities
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Źródło: EUIPO
Source: EUIPO
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Ranking 20 państw o największej liczbie zgłoszeń unijnych znaków towarowych dokonanych w 2018 roku
w EUIPO oraz rejestracji unijnych znaków towarowych dokonanych w 2018 roku przez EUIPO
Top 20 countries according to the number of European Union trade mark applications filed with the EUIPO in 2018
and European Union trade marks registered with the EUIPO in 2018
liczba zgłoszeń
lp./no.

kraj/country

number
of applicatons

1

Niemcy/Germany
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2
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3
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Niemcy/Germany

19190
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2
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3
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4
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Szwecja/Sweden
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Belgia/Belgium
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Portugalia/Portugal

1540
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Finlandia/Finland

1604
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1440
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Kanada/Canada

1563
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Korea Południowa/
Republic of Korea

1431
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Korea Południowa/
Republic of Korea

1562
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Australia/Australia

1378
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Australia/Australia

1519

20

Kanada/Canada

1206

Źródło: EUIPO
Source: EUIPO
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Rok 2018 stanowił kolejny okres obowiązywania systemu sprzeciwowego w zakresie rozpatrywania
zgłoszeń znaków towarowych. Nowe procedury zastąpiły poprzednio stosowany system badawczy, a efektem ich wprowadzenia było przede wszystkim znaczne skrócenie czasu rozpatrywania zgłoszeń. Obecnie czas oczekiwania na rejestrację zgłoszonego w Urzędzie Patentowym znaku towarowego jest zbliżony
do czasu rejestracji unijnych znaków towarowych i wynosi ok. 6 miesięcy (w przypadku braku konieczności
prowadzenia dodatkowej korespondencji w sprawie i braku wniesienia sprzeciwu). Ponadto w celu dalszego usprawnienia systemu rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych została zintensyfikowana kontrola jakości przede wszystkim w obszarze przesłanek bezwzględnych udzielania prawa ochronnego. Obecnie kontrolą objętych jest niemal 100% decyzji wydawanych w trybie wniosków o ponowne rozpatrzenie
sprawy oraz decyzji wydawanych w wyniku rozpatrzenia sprzeciwu od zgłoszeń znaków towarowych. Bez
wątpienia działania takie przyczyniły się do ujednolicenia orzecznictwa w zakresie znaków towarowych,
co przekłada się na zwiększenie pewności obrotu prawnego w odniesieniu do tej kategorii przedmiotów
własności przemysłowej.
Jednocześnie w celu dalszego ujednolicania praktyk w zakresie znaków towarowych Urząd Patentowy RP,
we współpracy z Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz innymi urzędami krajowymi ds. własności przemysłowej państw członkowskich, bierze udział w pracach rozwijających wspólne bazy danych, tj. bazy nazw towarów i usług oraz bazy ocen ich podobieństwa wykorzystywane przy
ocenie kolizji pomiędzy znakami (odpowiednio baza TM Class i Similarity). Rezultatem tej współpracy jest
zapewnienie użytkownikom systemu ochrony znaków zharmonizowanych praktyk urzędów oraz jednolitości narzędzi pomocniczych przy zgłaszaniu i egzekwowaniu praw do znaków.
Urząd Patentowy RP w 2018 roku prowadził działania przygotowujące implementację Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2435 z dnia 16 grudnia 2015 roku mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, w której kluczowe znaczenie ma
nowa definicja znaku towarowego. Zmiana ta umożliwi dokonywanie zgłoszeń nowych rodzajów znaków,
tzw. niekonwencjonalnych, takich jak np. znaki multimedialne, holograficzne, ruchome. W związku z tym

The year 2018 was another year of the functioning of the opposition system for processing trade mark
applications. New procedures replaced the old system based on examination, which resulted primarily in reducing
the timescale for the decision on the grant of the right of protection. Nowadays, the timescale for processing a
trade mark application filed with the Patent Office of the Republic of Poland is approximate to the timescale for
European Union trade marks and amounts to about 6 months (in cases when neither additional correspondence
nor filing opposition occurs). Moreover, in order to further streamline the procedures for processing trade mark
applications, quality control was further developed, particularly with reference to the absolute grounds for refusal
of registration of a trade mark. At present, almost 100% of decisions issued under the request for re-examination
procedure as well as of decisions issued as a result of examination of opposition are covered by supervision. The
above-mentioned changes undoubtedly contributed to harmonization of the case-law concerning trade marks,
which translates to increasing legal certainty with respect to that category of industrial property objects.
With the aim to further harmonize practices concerning trade marks, the Patent Office of the Republic of Poland
in cooperation with the European Union Intellectual Property Office (EUIPO) and intellectual property offices of
other member states participates in the works on the development of common databases, that is the databases
of the names of goods and services and the databases of the assessment of similarity, which are used for trade
mark collision monitoring (TM Class and Similarity databases respectively). As a result of the cooperation, users
of the trade mark protection system are provided with harmonized practices and helpful tools to be used while
filing for protection and enforcing rights on trade marks.
In 2018, the Patent Office of the Republic of Poland conducted work towards the implementation of the (EU)
Directive 2015/2436 of the European Parliament and the Council of 16 December 2015 to approximate the laws of
the Member States relating to trade marks, where a new definition of the trade mark is of crucial importance. The
amendment allows registration of new types of trade marks, including the so-called unconventional trade marks,
such as, for example, multimedia, hologram and motion trade marks. Considering the above, the Patent Office of
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Urząd, we współpracy z EUIPO oraz innymi urzędami krajowymi ds. własności przemysłowej, wypracował
Wspólny komunikat w sprawie sposobu przedstawienia nowych rodzajów znaków towarowych. Komunikat
ten w przejrzysty sposób przedstawia uporządkowane informacje, służące zapewnieniu – na etapie poprzedzającym stanowienie prawa – spójności na poziomie Unii Europejskiej w zakresie rodzajów znaku, ich definicji oraz sposobów przedstawiania. Mając na względzie przyszłe zmiany legislacyjne, w szczególności
w zakresie zniesienia obowiązku graficznej przedstawialności znaku, Urząd podjął również szereg działań
dostosowujących systemy informatyczne do przyjmowania i obsługi zgłoszeń nowych kategorii znaków
oraz przygotowujących przeszkolenie w tym zakresie potencjalnych zgłaszających.

the Republic of Poland, in cooperation with the EUIPO and other national intellectual property offices, prepared
a common communication on the representation of new types of trade marks. The communication presents in a
clear and transparent way information to ensure – prior to the lawmaking phase – consistency at the European
Union level with respect to types of trade marks, their definition and methods of representation. Considering future
legislative changes, especially with respect to elimination of a requirement of a graphic representation of trade
marks, the Patent Office initiated several measures to adapt its IT systems to receiving and processing new types
of trade marks and to prepare relevant training for future applicants.
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Procedura rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych przez Urząd Patentowy RP w 2018 roku
Procedure of examining trade mark applications by the Patent Office of the Republic of Poland in 2018

Zgłoszenie

Application

Rezygnacja∗

Withdrawal∗

Decyzja o umorzeniu postępowania

Decision on discontinuance
of the proceedings

Ujawnienie informacji o zgłoszeniu

Uwagi osób trzecich

Disclosure of the information
on filing of the aplication

Observations made by third parties

Badanie formalnoprawne

Examination as to formal
and legal requirements

Badanie merytoryczne

Substantial examination

Publikacja w BUP

Sprzeciw

Opposition

Decyzja o oddaleniu
sprzeciwu

Decyzja o uznaniu
sprzeciwu za zasadny

Decision rejecting
opposition

Decision upholding
opposition

Publication in the Bulletin
of the Patent Office

Wezwanie do uzupełnienia
lub poprawienia zgłoszenia

Invitation to complete
or correct an application
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

Wpis do rejestru

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 utrzymująca w mocy zaskarżoną
decyzję

Decision sustaining the appealed decision

Skarga

Complaint

Wojewódzki Sąd Administracyjny

District Administrative Court

Skarga kasacyjna
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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Cassation appeal
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Supreme Administrative Court
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appeal proceedings
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Decision on discontinuance
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Topografie układów scalonych
Topografia układu scalonego to rozwiązanie polegające na przestrzennym, wyrażonym w dowolny sposób,
rozplanowaniu elementów, z których co najmniej jeden jest elementem aktywnym, oraz wszystkich lub
części połączeń układu scalonego. Układ scalony to jedno- lub wielowarstwowy wytwór przestrzenny,
utworzony z elementów z materiału półprzewodnikowego tworzącego ciągłą warstwę, ich wzajemnych
połączeń przewodzących i obszarów izolujących, nierozdzielnie ze sobą sprzężonych, w celu spełniania
funkcji elektronicznych.

Topographies of integrated circuits
A topography of integrated circuit is the three-dimensional disposition, however expressed, of the elements, at
least one of which is an active element, and of some or all of the interconnections of an integrated circuit. An
integrated circuit is a product, in its final form or an intermediate form, in which the elements, at least one of
which is an active element, and some or all of the interconnections are integrally formed in and/or on a piece of
material and which is intended to perform an electronic function.

Liczba zgłoszeń topografii układów
scalonych w 2018 roku

Liczba udzielonych praw z rejestracji
na topografie układów scalonych
w 2018 roku

Liczba praw z rejestracji
na topografie układów scalonych
pozostających w mocy na dzień
31 grudnia 2018 roku

10
20
40

The number of topography of
integrated circuits applications filed
in 2018

The number of rights in registration
of topographies of integrated circuits
granted in 2018

The number of rights in registration
of topographies of integrated circuits
remaining in force in Poland
as of 31 December 2018
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Postępowanie sporne
Urząd Patentowy RP rozpatruje sprawy sporne w zakresie i trybie określonych w ustawie Prawo własności przemysłowej. Postepowanie sporne przed Kolegiami Orzekającymi ds. Spornych w Urzędzie Patentowym RP stanowi
jeden z najistotniejszych elementów krajowego systemu ochrony praw wyłącznych, umożliwiając stronom uzyskanie orzeczenia w przypadku wystąpienia konfliktu interesów, zagrożenia rynkowej pozycji konkurencyjnej lub innych
okoliczności, wymagających rozstrzygnięć w sprawach własności przemysłowej w oparciu o reguły postępowania
kontradyktoryjnego. Bezstronne, szybkie i profesjonalne rozpoznawanie sporów powstających w związku z realizacją udzielonych praw wyłącznych leży w interesie publicznym i stanowi fundament pewności obrotu gospodarczego
w Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa Prawo własności przemysłowej ustanawia dla Urzędu Patentowego RP wyłączną
właściwość w zakresie, między innymi, rozstrzygania wniosków o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia praw
wyłącznych, w tym uznania ochrony praw międzynarodowych i wniosków o unieważnienie patentów europejskich.
Kolegia Orzekające ds. Spornych wydają orzeczenia po przeprowadzeniu posiedzenia jawnego (rozprawy) z udziałem stron, bądź, stosownie do charakteru rozstrzyganej sprawy, na posiedzeniach niejawnych. Członkowie Kolegium
Orzekającego ds. Spornych przed wydaniem orzeczenia przeprowadzają, zgodnie z właściwymi przepisami ustawy
Prawo własności przemysłowej oraz kodeksu postępowania administracyjnego, szczegółowe postępowanie dowodowe, zapewniając stronom warunki aktywnego udziału w posiedzeniach. W takim trybie rozpatrywane są wpływające do Urzędu Patentowego RP wnioski o unieważnienie lub wygaśnięcie prawa wyłącznego, sprzeciwy w sprawach
o unieważnienie prawa wyłącznego, w przypadku uznania przez uprawnionego sprzeciwu za bezzasadny, oraz spory
w pozostałych sprawach wskazanych w ustawie Prawo własności przemysłowej.
Postępowanie sporne prowadzone jest przez Przewodniczącego Kolegium i ekspertów-orzeczników posiadających
specjalistyczną wiedzę oraz doświadczenie orzecznicze. Od decyzji wydawanych przez Urząd Patentowy RP w trybie
spornym przysługuje stronom prawo do złożenia skargi 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.

Litigation procedure
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 one of the most important elements in the Polish system of IP
protection, ensuring the parties that a decision is issued in cases of: a conflict of interests, a threat to the market
competitive position, or other circumstances requiring a decision based on proceedings to take evidence.
Effective, fast and professional handling and deciding the disputes that arise in connection with granted
exclusive rights lies in the public interest and boosts 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 protection and invalidation of European patents.
Adjudicative Boards of the Patent Office issue decisions under litigation procedure after a public hearing with
the participation of the parties or, depending on the character of the case, in a closed-door session. Issuing of
the decisions is preceded, according to the relevant provisions of the Industrial Property Law and the Code of
Administrative Procedure, by the proceedings to take evidence. The parties to the proceedings are ensured active
participation in the proceedings. Under the above described procedure, the requests for invalidation or declaration
of the lapse of an exclusive right, oppositions in cases on invalidation of an exclusive right, as well as other cases
indicated in Industrial Property Law are processed.
The litigation procedure is conducted by the Chairman of the Adjudicative Board and examiners – adjudicators
who feature expertise and experience in adjudication. 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 of the Republic of Poland 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 of the Republic of Poland. The judgements of the District Administrative Court are subject to
a cassation appeal 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 2014–2018
Number of requests filed with the Patent Office of the Republic of Poland under litigation procedure and number
of cases decided in the years 2014-2018
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Wnioski skierowane do Urzędu Patentowego RP w trybie spornym w 2018 roku według rodzaju wniosku
Requests filed with the Patent Office of the Republic of Poland under litigation procedure in 2018 broken down
by the type of request
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Liczba rozpraw przed Kolegiami Orzekającymi ds. Spornych wyznaczonych przez Urząd Patentowy RP
w latach 2014–2018
Number of trials before Adjudicative Boards scheduled by the Patent Office of the Republic of Poland in the years
2014–2018
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Upowszechnianie wiedzy
o ochronie własności intelektualnej
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 jest jednak działaniem długofalowym, a jej cel – utrwalenie w społeczeństwie takich postaw, jak kreatywność, proinnowacyjność, ochrona własnej twórczości i poszanowanie
praw osób trzecich – wymaga systematycznych działań podejmowanych w zróżnicowanych formach. Realizując
cele edukacyjne, Urząd Patentowy RP opracowuje wiele użytecznych publikacji, poradników, organizuje konferencje, sympozja, warsztaty szkoleniowe, współpracuje ze stowarzyszeniami i organizacjami biznesowymi
i twórczymi w zakresie problematyki ochrony własności przemysłowej, uczelniami wyższymi, organami administracji publicznej oraz wieloma innymi podmiotami mającymi wpływ na rozwój gospodarczy i społeczny.
Działania edukacyjne realizowane przez Urząd Patentowy RP obejmują obszary mające wpływ na rozwój
innowacyjności, związane przede wszystkim z poszerzaniem dostępu do wiedzy na temat zagadnień własności intelektualnej. Podejmowane są także szerokie działania informacyjne służące ograniczaniu negatywnych zjawisk gospodarczych („piractwa” oraz innych naruszeń praw wyłącznych). Ich celem jest również
zwiększanie przepływu rozwiązań innowacyjnych poprzez upowszechnienie stosowania ochrony własności
przemysłowej oraz ugruntowanie najwyższych standardów etycznych i prawnych związanych z szeroko pojętą ochroną własności intelektualnej. Bardzo istotne jest również wspieranie działań organizacji i instytucji
z otoczenia biznesu ukierunkowanych na rozwój innowacyjności. Nasze propozycje skierowane są w szczególności do środowisk przedsiębiorców, kadry zarządzającej, kadry naukowej uczelni wyższych i ośrodków
badawczo-rozwojowych, środowisk twórczych, młodzieży szkolnej i akademickiej, rzeczników patentowych, adwokatów i radców prawnych, sędziów i prokuratorów, służby celnej oraz policji.

Dissemination of knowledge
on intellectual property protection
A key element in the creation of innovation ecosystem which is necessary for the development of entrepreneurship
and competitiveness is raising awareness of the importance of intellectual property and fostering social culture
in that field. Education, which is a long-term process, aiming to implement creative and pro-innovative behaviours,
as well as the need for the protection of intellectual creations of the authors and respect for the rights of third
parties, in the society calls for a wide variety of systematic activities. Pursuing educational objectives, the Patent
Office of the Republic of Poland prepares many useful publications, guides, organizes conferences, symposia,
training workshops, and cooperates with business organizations, associations of creators in the field of industrial
property protection, universities, public administration bodies and many other entities that have an impact on the
economic and social development.
Educational activities conducted by the Polish Patent Office cover the areas which have a bearing on innovation
and are mainly connected with the dissemination of knowledge on intellectual property protection. Moreover,
the Office’s initiatives include the provision of information in order to curb negative economic phenomena, such
as piracy as well as other infringements of exclusive rights. They also serve to increase the flow of innovative
solutions by popularizing the use of industrial property protection and upholding the highest ethical and legal
standards related to the broadly understood protection of intellectual property. It is also of great importance to
support activity of business environment organizations and institutions focused on innovation development. Our
initiatives are addressed mainly to entrepreneurs, senior management, academic staff of universities and research
and development centres, creators, school youth, and university students, patent attorneys, lawyers and legal
advisors, judges, prosecutors, customs and police officers.
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Inicjatywy podejmowane przez Urząd Patentowy RP obejmują także zagadnienia związane z transferem
technologii z nauki do przemysłu i jego stymulacją poprzez rozwój zarządzania prawami własności intelektualnej. Organizowane co roku przez Urząd Patentowy RP międzynarodowe sympozja i konferencje poświęcone tej tematyce umożliwiają szeroką wymianę doświadczeń z partnerami zagranicznymi, m.in. w zakresie
problematyki transferu technologii z ośrodków naukowych do przemysłu i gospodarki, oraz stanowią stały element działań Urzędu upowszechniających wiedzę na temat nowoczesnego zarządzania sferą własności przemysłowej. Problematyka ta jest bardzo 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 gospodarczej, 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 ochrony prawnej rozwiązań innowacyjnych, jak również
stałe poszerzanie wiedzy na temat zarządzania własnością intelektualną.
Skuteczne upowszechnianie wiedzy o ochronie własności intelektualnej stanowi niewątpliwie jeden
z podstawowych czynników wpływających na właściwe funkcjonowanie systemu zabezpieczającego
prawa twórców rozwiązań innowacyjnych i umożliwiającego gospodarcze wykorzystanie dorobku niematerialnego. W warunkach dynamicznego rozwoju technologicznego i gospodarczego zarówno twórcy

In its initiatives, the Polish Patent Office also focuses on the issues of technology transfer from science to industry
and its stimulation through development of intellectual property rights’ management. International symposia and
conferences organized by the Office every year, which are devoted to the above mentioned topics, enable exchange
of experience among national and foreign partners on various aspects of technology transfer from scientific
research centers to industry and economy. They are among regular events of the Office disseminating knowledge
on modern management of industrial property. These issues are of special importance to small and mediumsized enterprises, including start-ups undertaking innovative activity in the field of new technologies and acting as
partners for universities, research and development centers in technology transfer processes. According to statistical
data, start-ups are becoming an increasingly popular form of business activity in Poland, especially among young
entrepreneurs. Many such companies build their competitive advantage on the basis of their intellectual capital and
innovation capacity. In that context, the awareness of the need for legal protection of innovative solutions as well as
enhancement of knowledge on the intellectual property management, is of utmost importance.
Effective dissemination of knowledge on the protection of intellectual property is, undoubtedly, one of
fundamental factors affecting the proper functioning of the system that protects the rights of creators of innovative
solutions and enabling the economic use of intangible assets. In the environment of dynamic technological and
economic development, both the creators of innovative solutions and entities investing in the implementation of
innovations must have in-depth knowledge of the principles of protection of industrial property rights. The scope
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innowacyjnych rozwiązań, jak i podmioty inwestujące we wdrażanie innowacji muszą bowiem posiadać
pogłębioną znajomość zasad ochrony przedmiotów własności przemysłowej. Zakres tej informacji powinien obejmować m.in. szerokie spektrum zagadnień związanych z uzyskiwaniem praw wyłącznych, komercjalizacją innowacji oraz skutecznym egzekwowaniem przyznanej ochrony. Bardzo istotne jest także promowanie nowoczesnych metod zarządzania prawami własności przemysłowej m.in. poprzez rozwijanie tej
tematyki w akademickich programach nauczania oraz edukowanie młodzieży szkolnej w zakresie podstawowych zagadnień dotyczących własności intelektualnej.
Wiele spośród tych aktywności Urząd Patentowy RP 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 Przedsiębiorczości i Technologii, 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 Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika
Krakowska, Politechnika Warszawska, Politechnika Łódzka, Politechnika Świętokrzyska, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oraz Uniwersytet Łódzki. Urząd współpracuje również z licznymi organizacjami 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, Kieleckim Parkiem Technologicznym, 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.
Doświadczenia światowe najbardziej rozwiniętych państw jednoznacznie wskazują, że bez systematycznego poszerzenia świadomości społecznej na temat funkcjonowania systemu ochrony własności intelektualnej nie jest możliwe tworzenie i rozwój prawdziwie innowacyjnej gospodarki. Mając na względzie

of that information should include, among others, a broad spectrum of issues related to obtaining exclusive rights,
commercialization of innovation and effective enforcement of the protection granted. It is also very important to
promote modern methods of industrial property rights’ management, including introduction and development
of this subject in academic curricula and education of school youth as far as fundamental intellectual property
matters are concerned.
Many of these activities are performed 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 Entrepreneurship and Technology, Ministry of Culture and National Heritage, Ministry of Agriculture and Rural
Development, Ministry of National Education, local authorities, such as the Office of the Marshal of the Małopolskie
Voivodeship as well as universities, such as the University of Warsaw, Jagiellonian University in Kraków, 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 and University of Lodz. Moreover, the Polish Patent Office cooperates
with many organisations and institutions which support innovation, for example, the 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 Chamber of Patent Attorneys, 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 Council of Patent Attorneys of Universities and Academies.
The world experience of the most developed countries clearly indicates that without a systematic awarenessraising on the functioning of the intellectual property protection system, it is not possible to create and develop
a truly innovative economy. In view of these important conditions, the Patent Office of the Republic of Poland
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te istotne uwarunkowania, Urząd Patentowy RP prowadzi intensywne działania edukacyjne, informacyjne i promocyjne służące na wielu płaszczyznach poszerzaniu wiedzy społeczeństwa o znaczeniu ochrony
własności intelektualnej dla zrównoważonego rozwoju gospodarki.
W roku 2018 Urząd Patentowy zorganizował ponad 50 różnego rodzaju przedsięwzięć: sympozjów, konferencji, warsztatów, szkoleń, spotkań konsultacyjno-informacyjnych, konkursów, w których łącznie wzięło udział ponad 6000 osób, reprezentujących m.in. środowiska naukowe, przedsiębiorców, instytucje otoczenia biznesu, młodzież szkolną i akademicką oraz jednostki administracji rządowej. Wśród tych wydarzeń
znalazły się między innymi:

Międzynarodowe konferencje i sympozja
Konferencja pt. „100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce”
zorganizowana przez Urząd Patentowy RP z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej

W trakcie konferencji omówiono zarówno aspekty historyczne ochrony własności przemysłowej w naszym kraju, jak i perspektywy rozwoju systemu ochrony dóbr niematerialnych w najbliższych latach. Wydarzenie to stanowiło także doskonałą okazję do promocji współczesnych polskich osiągnięć w wielu obszarach
życia społecznego, w tym szczególnie w dziedzinie techniki oraz wzornictwa przemysłowego. Konferencji towarzyszyła wystawa rozwiązań technicznych oraz wzorniczych wdrożonych przez polskich przedsiębiorców,
które w ostatnich latach zostały z sukcesem skomercjalizowane i zyskały międzynarodową renomę.

performs intensive education, information and promotion activities that increase public knowledge about the
importance of intellectual property protection for the sustainable development of the economy.
In 2018, the Patent Office of the Republic of Poland organised over 50 various events: symposia, conferences,
workshops, trainings, information and consultation meetings and competitions. They were attended by over 6,000
participants representing, inter alia, academics, scientists, entrepreneurs, business support institutions, school
youth and university students, as well as government administration units. The above-mentioned events include
the following:

International conferences and symposia
Conference “100 years of industrial property protection in Poland”
on the occasion of the World Intellectual Property Day
During the Conference, both historical aspects of industrial property protection in our country and prospects
for the development of the intangible asset protection system in the coming years were discussed. The event
was also an excellent opportunity to promote contemporary Polish achievements in many areas of social life, in
particular in the field of technology and industrial design. The Conference was accompanied by an exhibition of
technical and design solutions implemented by Polish entrepreneurs, which in recent years have been successfully
commercialized and earned international reputation.
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Udział przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, a także naukowców i przedsiębiorców
zainspirował szeroką dyskusję oraz pozwolił na wymianę doświadczeń w zakresie różnorodnych aspektów
funkcjonowania systemu ochrony dóbr niematerialnych, jak też sformułowanie uwag de lege ferenda dotyczących rozwoju tego systemu w odniesieniu do wszystkich przedmiotów własności przemysłowej. Podczas obrad głos zabrali wybitni eksperci w zakresie prawa własności przemysłowej, a także przedsiębiorcy
i przedstawiciele organizacji międzynarodowych oraz instytucji otoczenia biznesu. Współorganizatorem
przedsięwzięcia była Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, a partnerami Kancelaria Rzeczników
Patentowych POLSERVICE, Kancelaria Patentowa PATPOL, Passio Group, ADAMED, 3DPrint, Miedzynarodowe Targi Poznańskie, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, Polska Izba Rzeczników Patentowych, Producenci
Leków PL, Centrum Inteligentnego Rozwoju, SECO/WARWICK oraz TUBĄDZIN.

Sympozjum naukowe „Własność intelektualna w świecie cyfrowym”

Tematem sympozjum była ochrona własności intelektualnej w środowisku zaawansowanych technologii informatycznych. Wydarzenie adresowane było do ekspertów prawa własności intelektualnej, Internetu
i nowych technologii, rzeczników patentowych, adwokatów, radców prawnych, konsultantów ds. innowacyjności, brokerów innowacji, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji rządowych oraz reprezentantów
instytucji otoczenia biznesu.

Participation of representatives of central and local government administration, as well as scientists
and entrepreneurs inspired a broad discussion and enabled exchanging experience on various aspects of the
functioning of the intangible assets protection system, as well as formulating de lege ferenda conclusions on
the development of the system with regard to all industrial property rights. Among many speakers participating
in the Conference were outstanding experts in the field of industrial property rights, as well as entrepreneurs
and representatives of international organizations and business support institutions. The event was co-hosted by
the World Intellectual Property Organization, and organized in partnership with: POLSERVICE Patent and Trade
mark Attorneys’ Office, PATPOL European and Polish Patent and Trade Mark Attorneys, Passio Group, ADAMED,
3DPrint, Poznań International Fair, KONDRAT and Partners Law Office, Polish Chamber of Patent Attorneys,
Association of Polish Producers of Pharmaceuticals Producenci Leków PL, Smart Growth Centre, SECO/WARWICK
and TUBĄDZIN companies.

Scientific Symposium “Intellectual property in the digital world”
The main theme of the Symposium was intellectual property protection in the environment of advanced
information technologies. The event was addressed to IP law experts, Internet and new technologies experts, patent
attorneys, lawyers, legal advisors, innovation consultants, innovation brokers, entrepreneurs, representatives of
governmental institutions, as well as the representatives of business support institutions.
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Z bardzo dużym zainteresowaniem uczestników obrad spotkały się wystąpienia zaproszonych przedstawicieli rządu. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii Marcin Ociepa przedstawił m.in. główne priorytety rozwojowe polskiej gospodarki związane z najnowszymi technologiami cyfrowymi i ich znaczeniem dla umacniania potencjału Polski w wielu obszarach konkurencyjnych rynków
w skali krajowej, regionalnej i globalnej. Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. społeczeństwa informacyjnego mec. Robert Kroplewski omówił zagadnienia związane z procesami wdrażania rozwiązań informatycznych mających wpływ na poszerzanie dostępu do zaawansowanej wiedzy w skali całego społeczeństwa.
Prezes Urzędu Patentowego RP dr Alicja Adamczak przedstawiła natomiast główne wyzwania stojące przed
krajowymi i międzynarodowymi systemami ochrony własności przemysłowej w kontekście dynamicznego
rozwoju globalnych sieci komputerowych i gospodarczego wzrostu znaczenia dóbr niematerialnych mających postać cyfrową.
Główny Ekonomista Europejskiego Obserwatorium ds. Naruszeń Praw Własności Intelektualnej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej dr Nathan Wajsman omówił najnowsze statystyki i trendy związane z ekonomicznymi kosztami naruszeń praw wyłącznych w Internecie. Reprezentujący Thomas
Jefferson School of Law prof. Aaron Schwabach przedstawił analizy przypadków prawnych związanych
z ochroną parodii jako przedmiotu własności intelektualnej w kontekście nowych gatunków twórczości
artystycznej uprawianej w środowisku elektronicznym.
Program sympozjum obejmował następujące panele tematyczne:
zz Możliwości prawnej ochrony własności intelektualnej w Internecie;
zz Granice prawne parodii i krytyki w Internecie;
zz Skuteczna ochrona domen internetowych i znaków towarowych;
zz Ochrona własności intelektualnej w grach komputerowych.
Podczas dwudniowych obrad uczestnicy konferencji analizowali wyzwania, przed jakimi stoi system ochrony wartości niematerialnych w warunkach coraz bardziej dynamicznych procesów digitalizacji

The keynote speeches delivered by the invited representatives of the Polish Government were met with the
participants’ genuine interest. Undersecretary of State in the Ministry of Entrepreneurship and Technology, Marcin
Ociepa, presented, among others, main development priorities of the Polish economy, related to the latest digital
technologies and their role in strengthening Poland’s potential in many areas of competitive markets on a national,
regional and global scale. During the symposium, the participants also had the opportunity to listen to an address
by Robert Kroplewski, Plenipotentiary of the Minister of Digital Affairs for information society, who discussed
the issues related to implementation processes of IT solutions affecting the broadening of access to advanced
knowledge for the whole society. President of the Patent Office of the Republic of Poland, Dr. Alicja Adamczak
presented main challenges facing national and international industrial property protection systems in the context
of dynamic development of global computer networks and intangible digital capital’s role in economic growth.
Dr. Nathan Wajsman, Chief Economist of the European Observatory on Infringements of Intellectual Property
Rights demonstrated the latest statistical data and trends related to the economic cost of IPR infringements on
the Internet. Another prominent speaker and panellist, Professor Aaron Schwabach of Thomas Jefferson School of
Law, made a presentation on the analysis of law cases and relevant judgements involving protection of parody as
one of intellectual property objects in the context of new types of artistic creation in the electronic environment.
The Symposium agenda consisted of the following thematic panels:
zz Legal protection of intellectual property on the Internet;
zz Legal boundaries of parody and criticism on the Internet;
zz Effective protection of Internet domains and trade marks;
zz Intellectual property protection in computer games.
During the two-day event the participants analyzed the challenges facing the system of protection of intangible
assets in increasingly dynamic processes of digitization of the economy and new technologies growth, in particular
in mobile application and social media areas.

ANNUAL REPORT 2018
Patent Office of the Republic of Poland

95

RAPORT ROCZNY 2018
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

gospodarki i rozwoju nowych technologii, w szczególności w obszarach aplikacji mobilnych i mediów społecznościowych.
Współorganizatorem konferencji był Europejski Urząd ds. Własności Intelektualnej, a partnerami przedsięwzięcia były: KGHM Polska Miedź, Międzynarodowe Targi Poznańskie, TUBĄDZIN, Kancelaria Patentowa
PATPOL, Kancelaria Rzeczników Patentowych POLSERVICE, Passio Group, ADAMED, Kancelaria KONDRAT
i Partnerzy.

XIV Międzynarodowe Sympozjum „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce.
IP w ekosystemie innowacji – strategie ochrony, zarządzanie i komercjalizacja”

Doroczne sympozjum w Krakowie organizowane jest z inicjatywy Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej
Polskiej we współpracy ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej, Uniwersytetem Jagiellońskim,
Politechniką Krakowską, Akademią Górniczo-Hutniczą, Politechniką Świętokrzyską, Politechniką Wrocławską, Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Agencją Rozwoju Przemysłu, przy wsparciu
licznego grona partnerów. Specjalne przesłanie z okazji otwarcia sympozjum przekazał zebranym Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa. Wprowadzenie do tematyki sympozjum przedstawili Anna
Azari – Ambasador Państwa Izrael w Polsce oraz Sherif Saadallah – Szef Akademii Światowej Organizacji
Własności Intelektualnej.
Problematyka dorocznych międzynarodowych sympozjów naukowych z cyklu „Własność przemysłowa
w innowacyjnej gospodarce” obejmuje między innymi zagadnienia związane z transferem technologii z jednostek naukowo-badawczych do przemysłu, z wyceną wartości wynalazków oraz oceną ryzyka związanego z ich wdrażaniem, z zarządzaniem ryzykiem w sferze własności przemysłowej, rolą własności przemysłowej w strategiach biznesowych przedsiębiorstw, przebiegiem procesów komercjalizacji innowacji
technicznych czy z finansowaniem przedsięwzięć innowacyjnych. W ramach sympozjów odbywają się także
panele dyskusyjne poświęcone praktycznym aspektom ochrony własności przemysłowej. W sympozjach
udział biorą przedstawiciele polskich i zagranicznych uczelni, instytutów naukowych, instytucji finanso-

The Symposium was co-organized by the European Union Intellectual Property Office. The partners of the
event were: KGHM Polska Miedź, International Poznań Fair, TUBĄDZIN, PATPOL European and Polish Patent and
Trade Mark Attorneys, POLSERVICE Patent and Trade mark Attorneys’ Office, Passio Group, ADAMED, KONDRAT and
Partners Law Office.

14th International Symposium “Industrial Property in the Innovative Economy.
IP in the Innovation Ecosystem – strategies for protection, management and commercialization”
The annual international Symposium held in Kraków, is organized at the initiative of the Patent Office of the
Republic of Poland, in co-operation with the World Intellectual Property Organization, Jagiellonian University of
Krakow, Krakow University of Technology, AGH University of Science and Technology in Krakow, Kielce University
of Technology, Wroclaw University of Science and Technology, the Office of the Marshal of the Małopolskie
Voivodeship and Agency for Industrial Development S.A. The Symposium also received support from a large
group of other partners. A special opening address was given by Marshal of the Małopolskie Voivodeship Jacek
Krupa, whereas the introductory speeches on major Symposium topics were made by Anna Azari, Ambassador
of the State of Israel to the Republic of Poland, and Sherif Saadallah, Executive Director of the World Intellectual
Property Organization Academy.
The main themes of the Symposium ”Industrial property in the innovative economy” were the issues of technology
transfer from scientific centers to industry, invention valuation and invention implementation risk assessment, risk
management in the sphere of industrial property, the role of industrial property in corporate business strategies,
the course of technical innovation commercialization processes, and financing of innovative projects. As part of
the symposia, there are also discussion panels devoted to practical aspects of industrial property protection.
The representatives of Polish and foreign universities, research institutes, financial institutions, international
organizations, foundations and non-profit organizations as well as public sector entities dealing with developing,
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wych, organizacji międzynarodowych, fundacji i organizacji non profit oraz podmiotów sektora publicznego związanych z kreowaniem, finansowaniem i wdrażaniem rozwiązań innowacyjnych. Do zaprezentowania
problematyki poruszanej podczas sympozjum zapraszani są wybitni eksperci z Polski, Europy, Stanów Zjednoczonych, Izraela oraz państw Dalekiego Wschodu.
W sympozjum biorą udział przedsiębiorcy, w szczególności przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw, startupów, a także pracownicy naukowi polskich i zagranicznych uczelni, przedstawiciele urzędów patentowych państw członkowskich Europejskiej Organizacji Patentowej, reprezentanci administracji centralnej
i regionalnej, a także instytucji zajmujących się problematyką transferu technologii i zarządzania innowacjami.
Główną osią tegorocznego programu obrad sympozjum była pogłębiona refleksja nad sprawnością
i dojrzałością ekosystemu innowacji w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie, oraz kwestia roli ochrony
własności przemysłowej w budowaniu przewagi konkurencyjnej w biznesie i nauce. Prezentacjom i dyskusjom blisko 50 wybitnych ekspertów-praktyków z Polski i zagranicy towarzyszyły interaktywne warsztaty
poświęcone m.in. własności intelektualnej w transferze technologii, wsparciu działalności innowacyjnej
oraz metodologii rozwiązywania problemów wynalazczych TRIZ.
W sympozjum udział wzięło ponad 350 uczestników, w tym przedstawiciele wielu polskich uczelni i instytutów naukowych, instytucji finansowych, organizacji międzynarodowych, fundacji i organizacji non profit oraz podmiotów sektora publicznego związanych z kreowaniem, finansowaniem i wdrażaniem rozwiązań
innowacyjnych. Dzięki transmisji on-line obrady mogło śledzić także szerokie grono internautów.

financing and implementing innovative solutions, take part in the events. Furthermore, the lecturers invited to the
symposia are recognized experts from Poland, Europe, the United States, Israel and the Far East countries.
Among the guests of the Symposium were entrepreneurs, representatives of small and medium-sized
enterprises, start-ups, as well as academics from Poland and other countries, representatives of patent offices from
the European Patent Office Organization Member States, representatives of central and regional administration
bodies, as well as institutions involved in technology transfer and innovation management.
The major axis of this year’s Symposium agenda was an in-depth reflection on the efficiency and maturity
of the innovation ecosystem in Poland, the European Union and the world, and the role of industrial property
protection in building competitive advantage in business and science. The presentations and discussions of nearly
50 distinguished experts-practitioners from Poland and abroad were accompanied by interactive workshops
devoted to such issues as intellectual property in technology transfer, certain forms of innovative activity support
and TRIZ method of solving inventive problems.
The Symposium was attended by over 350 participants, including the representatives of many Polish universities
and research institutes, financial institutions, international organizations, foundations and non-profit organizations
as well as public sector entities dealing with developing, financing and implementing innovative solutions. Thanks
to live webcasting, a significant number of Internet users were able to participate in the event remotely.
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Międzynarodowa konferencja „Rethinking Patent Law as an incentive to innovation”

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Urząd Patentowy RP wspólnie z Instytutem Nauk Prawnych PAN
i Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem
Technologii Politechniki Warszawskiej. Tematem konferencji naukowej były najnowsze tendencje w prawie
patentowym w kontekście wykorzystywania regulacji prawnych w tym obszarze jako instrumentów wspierania innowacyjności.
Do grona partnerów konferencji należeli: Fundacja Innowacji Gospodarczych i Społecznych, Polska Izba
Rzeczników Patentowych, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych Infarma, Adamed Pharma S.A., Zakłady Farmaceutyczne
Polpharma, Kancelaria Jakubiak vel Wojtczak & Fert Rzecznicy Patentowi, Kancelaria Kurcman Jędrzejewski i Partnerzy Radcy Prawni, Rzecznicy Patentowi Spółka Partnerska, Taylor Wessing, Kancelaria Prawna
SMM Legal oraz Kancelaria Prawna Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy.
Celem konferencji było przedstawienie zagadnień dotyczących równowagi między stabilnością systemu
ochrony własności przemysłowej, a jego elastycznością i skutecznością. Poszczególne sesje miały na celu
zarówno wypracowanie propozycji zmian legislacyjnych, jak i wymianę wiedzy i praktycznych doświadczeń. Panele dyskusyjne poświęcone były zakresowi ochrony patentowej, rozwojowi umów międzynarodowych o wolnym handlu, regulacjom w zakresie sztucznej inteligencji oraz komercjalizacji i transferowi
technologii. W konferencji wzięli udział przedstawiciele 18 jednostek naukowych, którzy zaprezentowali
łącznie 22 referaty. Autorami 11 z nich byli przedstawiciele zagranicznych ośrodków naukowych.

International Conference “Rethinking Patent Law as an incentive to innovation”
The Conference was co-organized by the Polish Patent Office, Institute of Law Studies of the Polish Academy of
Sciences, Adam Mickiewicz University in Poznań and Centre for Innovation and Technology Transfer Management
of the Warsaw University of Technology. The Conference focused on the latest trends in patent law in the context
of legal regulations in this area used as instruments for supporting innovation capacity.
Among the partners of the Conference were: the Foundation for Economic and Social Innovation, Polish Chamber
of Patent Attorneys, Polish Association of Employers of Pharmaceutical Industry, the Employers’ Union of Innovative
Pharmaceutical Companies Infarma, Adamed Pharma SA, Polpharma SA Pharmaceutical Works, Jakubiak vel
Wojtczak & Fert Patent and Trade Mark Attorneys, Kurcman Jędrzejewski & Partners Legal Advisers and Patent
Attorneys Office, Taylor Wessing, ‘SMM Legal’ Law Office and the Traple Konarski Podrecki & Wspólnicy Law Firm.
The objective of the Conference was to present the issues concerning the balance between the stability of
industrial property protection system and its flexibility and efficiency. Individual sessions were aimed at both
developing proposals for legislative changes as well as exchanging knowledge and practical experience. The
discussion panels were devoted to the scope of patent protection, development of international agreements on
free trade, regulations on artificial intelligence, and technology transfer and commercialization. The Conference
was attended by the representatives of 18 research centers, who delivered 22 presentations. Foreign research
centers were represented by the authors of 11 papers.
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Seminaria
Międzynarodowy cykl seminariów eksperckich „Roving Seminars”
pt. „Jak chronić swoją własność intelektualną za granicą?”

Podstawowym celem cyklu seminariów poświęconych tematyce ochrony własności intelektualnej było
przybliżenie słuchaczom informacji na temat ochrony wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych oraz ich skutecznej komercjalizacji na rynkach konkurencyjnych. W ramach
przedsięwzięcia zostały zaprezentowane także zagadnienia dotyczące zarządzania dobrami niematerialnymi
w uczelniach i przedsiębiorstwach, transferu technologii oraz możliwości uzyskania wspólnych praw do rozwiązań powstających w ramach współpracy uczelni z przedsiębiorstwami. „Roving Seminars” adresowane
były w szczególności do przedstawicieli świata nauki, przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz
pełnomocników w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP. Uczestnicy seminariów uzyskali praktyczną wiedzę na temat prowadzenia poszukiwań w światowym stanie techniki oraz budowania strategii
ochrony własności przemysłowej. Omówiono także zagadnienia dotyczące procedur ochronnych – krajowej,
regionalnej i międzynarodowej, w tym możliwości skorzystania z uproszczonej ścieżki w ramach programu Patent Prosecution Highway (PPH) i przed Wyszehradzkim Instytutem Patentowym (WIP) – w ramach
procedury międzynarodowej ochrony wynalazków. Wykłady dotyczyły także madryckiego systemu międzynarodowej rejestracji znaków towarowych oraz haskiego systemu międzynarodowej rejestracji wzorów
przemysłowych. Cennym uzupełnieniem tych tematów były również zagadnienia związane z alternatywnymi

Seminars
A series of International Expert “Roving Seminars” titled “Interested in protecting your IP overseas?”
The basic purpose of the series of seminars devoted to intellectual property protection was to bring the
participants closer to the subject of inventions, utility models, industrial designs and trade marks and their efficient
commercialization in competitive markets. During the seminars, the topics of intangible asset management in
universities and enterprises, technology transfer and ways of obtaining joint rights on the solutions emerging within
the framework of university-enterprises cooperation, were presented. The “Roving Seminars” were addressed in
particular to the representatives of the world of science, entrepreneurs, business support institutions and attorneys
representing the parties in the proceedings before the Polish Patent Office. The participants obtained practical
knowledge on state of the art search and industrial property protection strategy building. Furthermore, the issues
related to patent protection strategies under national, regional and international systems, including the possibility of
following a simplified patent grant procedure under Patent Prosecution Highway (PPH) and before the Visegrad Patent
Institute (VPI) – as part of the procedure for international protection of inventions, were discussed. There were also
lectures on the Madrid System for the International Protection of Marks and the Hague System for the International
Registration of Industrial Designs. Besides that, a valuable complement to the above mentioned topics was the
discussion on the issues of alternative dispute resolution methods used by the WIPO Arbitration and Mediation Center.
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metodami rozstrzygania sporów, którymi zajmuje się Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO. Seminaria zostały
zorganizowane we współpracy ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO), Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechniką Śląską oraz Politechniką Wrocławską.

Seminarium „Strategia ochrony marki – system krajowy, międzynarodowy i regionalny”

Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi.
W ramach seminarium poruszone zostały między innymi zagadnienia skutecznej ochrony marki na rynku
konkurencyjnym, najważniejsze zmiany prawne w systemie ochrony znaków towarowych, problematyka
klasyfikacji znaków towarowych, procedury rejestracyjne w Urzędzie Patentowym RP, możliwości informacyjne zapewniane przez europejski system IPR Helpdesk oraz zagadnienia finansowania ochrony własności
przemysłowej.

Cykl 16 seminariów regionalnych pt. „Patent na sukces – strategia zarządzania własnością intelektualną”

W 2018 roku eksperci Urzędu Patentowego RP przeprowadzili kolejną edycję regionalnych seminariów
poświęconych ochronie własności przemysłowej. Celem seminariów było przybliżenie słuchaczom zagadnień związanych z ochroną własności przemysłowej, w tym możliwości ochrony wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych na rynkach globalnych. Eksperci Urzędu

The seminars were organized in cooperation with the World Intellectual Property Organization (WIPO), AGH University
of Science and Technology, Silesian University of Technology and Wrocław University of Science and Technology.

Seminar “Brand protection strategy – national, international and regional system”
The event was organized in cooperation with the Enterprise Europe Network Regional Centre at the Foundation
for Promotion of Entrepreneurship in Łódź. The subjects raised during the Seminar included effective brand
protection in a competitive market, the most important legal changes in the trade mark protection system, trade
mark classification problems, registration procedures at the Polish Patent Office, information capabilities provided
by the European IPR Helpdesk system, and issues of financing industrial property protection.

A series of 16 regional seminars “Patent for success – intellectual property management strategy”
In 2018, the experts of the Polish Patent Office conducted a subsequent edition of regional seminars on industrial
property protection. The seminars were intended to familiarize their participants with issues of industrial property
protection, including the possibility of protection of inventions, utility models, industrial designs and trade marks
on global markets. The PPO experts, together with patent attorneys, presented the most important aspects of
intangible asset management. The seminars were addressed to entrepreneurs, business support institutions and
attorneys of the persons who file applications to seek protection for their industrial property. The events provided
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Patentowego RP, wspólnie z rzecznikami patentowymi, przedstawili najważniejsze zagadnienia dotyczące zarządzania dobrami niematerialnymi. Seminaria adresowane były do przedsiębiorców, przedstawicieli
otoczenia biznesu oraz pełnomocników osób dokonujących zgłoszeń przedmiotów własności przemysłowej do ochrony. Seminaria pozwoliły licznym środowiskom na uzyskanie najnowszej wiedzy oraz umożliwiły bezpośrednie konsultacje z ekspertami, a także stanowiły forum wymiany doświadczeń na temat
praktycznych aspektów omawianej problematyki.

Seminarium „Patentability issues in the fields of pharmacy and biotechnology”

Seminarium, zorganizowane we współpracy z Europejskim Urzędem Patentowym (EPO), adresowane
było do przedsiębiorców, w szczególności z sektora MŚP, których profil działalności obejmuje dziedziny
takie jak farmacja i biotechnologia, do przedstawicieli uczelni i jednostek naukowo-badawczych współpracujących z takimi przedsiębiorstwami oraz do rzeczników patentowych dokonujących zgłoszeń patentowych w tych dziedzinach. W trakcie seminarium poruszone zostały wybrane tematy dotyczące zdolności
patentowej, w tym kwestie ujawnienia wynalazku biotechnologicznego oraz zagadnienia związane z wynalazkiem selektywnym w dziedzinie farmacji. Eksperci UPRP przedstawili zagadnienia związane ze sporządzaniem międzynarodowych sprawozdań o stanie techniki i opinii wstępnych w ramach Wyszehradzkiego
Instytutu Patentowego. Eksperci EPO omówili najnowsze decyzje Izby Odwoławczej Europejskiego Urzędu
Patentowego, odnoszące się do wynalazków farmaceutycznych i biotechnologicznych. Wśród zaproszonych

an opportunity for numerous communities to gain the up-to-date knowledge on the subject and directly consult
the experts. The seminars also served as a forum for the exchange of experience on practical aspects of the
topics discussed.

Seminar “Patentability issues in the fields of pharmacy and biotechnology”
The seminar, organized in cooperation with the European Patent Office (EPO), was addressed to entrepreneurs,
in particular those from the SME sector, who carry out their business activity in the fields such as pharmacy and
biotechnology, to academic staff of universities, and representatives of R&D centers who cooperate with such
entrepreneurs, as well as to patent attorneys who file patent applications in the above mentioned fields. During the
event, selected patentability issues, including the disclosure of biotechnological inventions and topics connected
to selective inventions in the field of pharmacy, were touched upon. The PPO experts talked about the issues
related to drawing up international search reports and preliminary opinions within the framework of the Visegrad
Patent Institute. They also discussed the latest decisions of the EPO’s Board of Appeal relating to pharmaceutical
and biotechnological inventions. Among the invited speakers were also the representatives of pharmaceutical
companies and patent attorneys who shared their practical experience in preparing and processing patent
applications in Poland and the world.
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prelegentów byli także przedstawiciele firm farmaceutycznych oraz rzecznicy patentowi, którzy przedstawili praktyczne doświadczenia w przygotowywaniu i procedowaniu zgłoszeń patentowych w Polsce
i na świecie.

XXXVII Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych w Cedzynie

W programie tegorocznej edycji seminarium znalazły się wystąpienia i prezentacje przygotowane przez
uznane autorytety z dziedziny własności przemysłowej. Tematyka obrad obejmowała m.in. najnowsze
zagadnienia orzecznictwa w sprawach własności przemysłowej, zagadnienia legislacyjne, problematykę
prawną związaną z udzielaniem praw wyłącznych oraz zasady korzystania z dorobku intelektualnego. Dużą
część seminarium poświęcono najnowszym zjawiskom i zagadnieniom w dziedzinie własności przemysłowej wynikającym z żywiołowego rozwoju technologii oraz powstawania nowych obszarów rynkowych,
które podlegają regulacjom wynikającym z ustawy Prawo własności przemysłowej. Podczas obrad seminarium specjaliści z dziedziny prawa ochrony własności przemysłowej zaprezentowali najnowsze zagadnienia wynikające z dynamicznego rozwoju teorii i praktyki prawnej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem
specyfiki ochrony własności intelektualnej powstającej w uczelniach wyższych i ośrodkach naukowo-badawczych. W ramach seminarium zostało zaprezentowanych wiele kwestii niezwykle istotnych dla efektywnego zarządzania własnością intelektualną w placówkach naukowych, dotyczących między innymi:
transferu technologii, ochrony wyników badań naukowych, prowadzenia analiz patentowych, procedur

37th Seminar for Patent Attorneys of Universities and Academies, held in Cedzyna
The programme of this year’s edition of the Seminar included the speeches and presentations prepared by
outstanding experts in the field of industrial property. The main theme of the Seminar was devoted to the most
recent issues of jurisprudence in industrial property cases, legislative issues, legal issues concerning grant of
exclusive rights and the principles of intellectual property use. A considerable part of the Seminar was dedicated
to the latest phenomena and topics in the field of industrial property resulting from the dynamic development of
technology and the emergence of new market areas, which are subject to regulations under the Polish Industrial
Property Law. During the Seminar, the experts from the field of industrial property protection law elaborated on
the newest issues arising from the dynamic development of legal theory and practice in Poland, with particular
emphasis on the unique character of intellectual property protection produced at universities and research centres.
The Seminar sessions focused on many issues important for the effective management of intellectual property
in scientific and university centres, among others, on technology transfer, protection of research results, patent
analysis, patent protection procedures, infringements of industrial property rights and copyright. These matters
were presented by a group of outstanding practitioners and experts who represented a vast number of research
centres in Poland which are involved in intellectual property issues. At the Seminar, a study was conducted with
the participation of the experts from the Polish and European patent offices. The event also included workshops
on the valuation of legal and intangible assets, the TRIZ method and copyright contract drafting. The Seminar
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uzyskiwania ochrony patentowej, naruszeń praw własności przemysłowej, jak również prawa autorskiego.
Zagadnienia te zostały przedstawione przez grono specjalistów reprezentujących liczne ośrodki naukowe
w Polsce zajmujące się problematyką własności intelektualnej. Podczas seminarium przeprowadzono również studium z udziałem ekspertów urzędów patentowych: polskiego i europejskiego, a także warsztaty
dotyczące wyceny wartości niematerialnych i prawnych, metody TRIZ oraz konstruowania umów w zakresie prawa autorskiego. Seminarium zorganizowane zostało przez Urząd Patentowy we współpracy z Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Radą Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych,
a także Politechniką Świętokrzyską oraz Staropolską Izbą Przemysłowo-Handlową.

Konkursy
Ambasador Szkolnej Wynalazczości 2018

Konkurs „Ambasador Szkolnej Wynalazczości” został zorganizowany już po raz piąty przez Urząd Patentowy RP we współpracy z Polską Akademią Dzieci oraz Narodowym Muzeum Techniki. Współorganizatorami
konkursu były: Światowa Organizacja Własności Intelektualnej i Polskie Towarzystwo Badania Gier. Partnerami konkursu były firmy: Funiversity, Medialna Rodzina, Marwit, Clementoni, Naukowa Zabawa oraz Rebel.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Minister Edukacji Narodowej oraz Centrum Nauki Kopernik.
Celem dorocznego konkursu jest kształtowanie aktywnej postawy kreatywności wśród najmłodszych
twórców. Podobnie jak w poprzednich edycjach, projekty można było zgłaszać w dwóch kategoriach:

was organised by the Polish Patent Office, in cooperation with the European Union Intellectual Property Office
(EUIPO), Board of Patent Attorneys of Universities and Academies, Kielce University of Technology, and Staropolska
Chamber of Business and Commerce in Kielce.

Competitions
“Ambassador of School Innovation 2018” Competition
The “Ambassador of School Innovation” competition was organized for the fifth time by the Patent Office of
the Republic of Poland, in cooperation with the Polish Children’s Academy and the Museum of Technology and
Industry. The co-organizers of the competition were: the World Intellectual Property Organization and the Games
Research Association of Poland, while the following companies were its partners: Funiversity, Medialna Rodzina,
Marwit, Clementoni, Naukowa Zabawa and Rebel. The honorary patronage over the event was assumed by the
Minister of National Education and the Copernicus Science Centre.
This year’s competition aims to foster creative attitudes in very young creators. As in previous editions, the
projects could be submitted in two categories: inventions or technical solutions as well as board and computer
games. In total, 58 projects were entered into the competition and evaluated on the basis of the following criteria:
connection of the project with inventiveness, novelty, innovation, general usability, quality and aesthetics of
performance as well as the student’s independent contribution to the project. In addition, when selecting the
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wynalazki lub rozwiązania techniczne oraz gry planszowe i komputerowe. Łącznie ocenie poddano
58 projektów. Nadesłane prace zostały ocenione w oparciu o kryteria obejmujące: związek projektu z wynalazczością, odkrywczość, innowacyjność, powszechną użyteczność, jakość i estetykę wykonania oraz
samodzielny wkład ucznia w powstanie projektu. Dodatkowo przy wyborze prac w kategorii „wynalazek lub
rozwiązanie techniczne” jury brało pod uwagę oryginalność pomysłu oraz element nowatorski, zaś w kategorii „gra planszowa lub komputerowa” główne znaczenie miały umiejętność określania strategii działania,
stopień skomplikowania oraz atrakcyjność gier.
Autorzy nagrodzonych rozwiązań otrzymali nagrody finansowe oraz tytuły Szkolnych Ambasadorów
Wynalazczości 2018, a także Certyfikaty Polskiego Towarzystwa Badania Gier oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Patentowy RP oraz partnerów wydarzenia.

VIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Student-Wynalazca”

Konkurs „Student-Wynalazca” 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 wspierają Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich,

work in the “invention or technical solution” category, the jury took into account the originality of the idea and
the innovative element, while in the “board or computer game” category the ability to determine the strategy, the
complexity and attractiveness of games were of key importance.
The authors of the winning projects received, among others, financial awards and the title of Ambassador of
School Innovation 2018 as well as Certificates of the Polish Society for Game Research, and prizes in kind funded
by the Patent Office of the Republic of Poland and event partners.

8th edition of the annual competition “Student-Inventor”
The “Student-Inventor” competition is organized annually by the Kielce University of Technology with the support
of the Polish Patent Office within the framework of the “Systemic Support of Student Innovation” project. It is part of
the programme implemented by the Minister of Science and Higher Education titled “Creator of Innovation – Support
of Innovative Academic Entrepreneurship”. The competition was supported by the Ministry of Science and Higher
Education, Ministry of Entrepreneurship and Technology, Patent Office of the Republic of Poland, National Centre for
Research and Development, Conference of Rectors of Academic Schools in Poland, Conference of Rectors of Polish
Technical Universities, Production Engineering Committee of the Polish Academy of Sciences, Office of the Marshal
of the Świetokrzyskie Voivodeship, Voivode of the Świetokrzyskie Voivodeship, Kielce City Hall, Association of Polish
Inventors and Rationalizers and Staropolska Chamber of Business and Commerce in Kielce.
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Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Komitet Inżynierii Produkcji PAN, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Wojewoda Świętokrzyski, Miasto Kielce, Stowarzyszenie Polskich
Wynalazców i Racjonalizatorów oraz Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa.
Inicjatywa ta adresowana jest do studentów i doktorantów 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 udokumentowanie zgłoszenia prototypami lub modelami rozwiązań technicznych posiadających istotny potencjał praktycznego zastosowania. Na konkurs w 2018 roku studenci z 24 uczelni z całej
Polski nadesłali do oceny 78 nowatorskich urządzeń i technologii.
Wydarzenie ukierunkowane jest na wsparcie młodych twórców i stwarza warunki popularyzacji i promocji wyników ich pracy. Laureaci konkursu mają okazję do promocji swoich osiągnięć oraz macierzystych
uczelni na Międzynarodowej Wystawie Wynalazczości w Genewie oraz poprzez udział w Krajowej Giełdzie
Wynalazczości Studenckiej, a także uczestniczenie w spotkaniach brokerskich, prezentacje w Katalogu Wynalazków Studenckich oraz rejestrację w Bazie Danych Wynalazków Studenckich, co umożliwia nawiązywanie kontaktów mogących zaowocować wdrożeniem rozwiązań nagrodzonych w konkursie.

XVI edycja konkursów Urzędu Patentowego RP na pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską
i studencką oraz na plakat, a także VI edycja konkursów na krótki film i informację medialną
poświęcone problematyce własności przemysłowej

W ramach działań ukierunkowanych na rozwój świadomości młodego pokolenia w zakresie znaczenia
własności przemysłowej dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Urząd Patentowy RP organizuje doroczne
konkursy dla młodych naukowców podejmujących w swojej działalności naukowo-badawczej tę tematykę. Dostrzegając społeczne znaczenie przekazu artystycznego, Urząd co roku zaprasza także młodych
plastyków do udziału w konkursie na plakat o treści związanej z ochroną własności przemysłowej. Co roku
ogłaszane są także konkursy na filmy związane z tym tematem oraz na informacje dziennikarskie. Inicjatywy

The initiative is addressed to full-time students and postgraduates, who in their individual or academic
team’s portfolio have some IP rights: inventions, utility models, or industrial designs, either protected or filed for
protection. One of the competition criteria is presentation of the prototypes or models of technical solutions that
have a considerable potential for practical application. In 2018, 78 applications containing innovative devices and
technologies were submitted to the competition by students from 24 Polish universities.
The event is targeted at supporting young creators and making favourable conditions for dissemination
and promotion of the results of their work. Prize-winners of the competition have a chance to promote their
achievements and universities at the International Exhibition of Inventions in Geneva as well as at the National
Student Inventions Exchange, brokerage events, presentations in the Student Inventions Catalogue and registration
in the Student Inventions Database, which contribute to networking with partners who are interested in the
implementation of the prize-winning solutions.

16th edition of the competition of the Patent Office of the Republic of Poland for the best
postdoctoral, doctoral, master’s and student’s theses and for an artistic poster, as well as the
6th edition of the competition for a short film and press release on the subject of industrial property
protection
As part of activities aimed at raising awareness among the young generation of the significant role of industrial
property in the development of innovative economy, the Polish Patent Office organizes annual competitions for
young scientists who elaborate on this subject in their scientific research activity. Recognizing the importance
of the artistic message to the society, the Office also invites young artists every year to participate in an artistic
poster competition on the protection of industrial property. In addition, the competitions for a short film and press
release on the subject of protection of industrial property are also announced by the Office every year. These
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te przynoszą wartościowe rezultaty w postaci prac naukowych i projektów plastycznych, filmowych oraz
informacji prasowych służących szerokiemu upowszechnianiu treści na temat znaczenia ochrony własności
przemysłowej w sposób adekwatny do potrzeb zróżnicowanych kategorii odbiorców.
Inicjatywa wspierana jest przez bardzo liczne grono fundatorów i współorganizatorów, w tym zwłaszcza Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo 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.
Prace naukowe, projekty plastyczne, twórczość dziennikarska oraz filmowa, odwołujące się do szerokiego kontekstu cywilizacyjnego, kulturowego i gospodarczego związanego z własnością intelektualną, stanowią wymierny rezultat każdej edycji konkursów. Wysoki i stale rosnący poziom zgłaszanych prac
konkursowych dowodzi jednocześnie, że dostrzeganie relacji pomiędzy ochroną dorobku intelektualnego
a funkcjonowaniem współczesnego społeczeństwa może być bardzo wartościową inspiracją dla opisu naukowego, artystycznego i medialnego poświęconego nowym zjawiskom oraz tendencjom wiążącym się
ze sferą ochrony wartości niematerialnych.
Tegoroczna XVI edycja konkursów na pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską i studencką oraz
na plakat, a także VI edycja konkursów na krótki film i informację medialną z zakresu własności intelektualnej zaowocowały przyznaniem łącznie 49 nagród i wyróżnień dla autorów prac naukowych, projektów plakatów, przekazów medialnych oraz filmów. Ogółem na konkurs wpłynęło w 2018 roku 41 prac naukowych:
jedna rozprawa habilitacyjna, 4 prace doktorskie, 31 prac magisterskich i 5 prac licencjackich. Do konkursu
na plakat zgłoszono 110 projektów wykonanych przez studentów akademii sztuk pięknych, uczniów średnich szkół plastycznych oraz twórców startujących w kategorii otwartej. Dziennikarze zgłosili do konkursu

initiatives bring valuable results in the form of scientific works and artistic projects, films and press releases with
a view to disseminate the importance of industrial property protection in a manner adequate to fit the needs of
diverse categories of the audience.
The competitions are supported by numerous benefactors and co-organizers, especially by the Ministry of
Entrepreneurship and Technology, Ministry of Science and Higher Education, Ministry of Culture and National
Heritage, Ministry of Agriculture and Rural Development, Polish Banks Association, Polish Confederation of Private
Employers Lewiatan, Polish Chamber of Patent Attorneys, POLSERVICE Patent and Trade mark Attorneys’ Office,
PATPOL European and Polish Patent and Trade Mark Attorneys, NASK Scientific and Academic Computer Network,
publishing companies such as Jedność, Wolters Kluwer, as well as “Teraz Polska” Polish Promotional Emblem
Foundation, Fakro company and the Association of Polish Producers of Pharmaceuticals Producenci Leków PL.
Special awards for the winners are also granted by the World Intellectual Property Organization.
Scientific papers, artistic projects, journalism and film-making activity referring to a wide civilizational, cultural
and economic context relating to intellectual property, are a tangible result of each edition of the competitions.
The high and constantly increasing level of submitted works proves that the recognition of the relationship
between the intellectual property protection and the functioning of modern society can be a valuable inspiration
for scientific, artistic and press milieus in their works on new phenomena and trends connected with the protection
of intangible assets.
This year’s 16th edition of the competitions for the best postdoctoral, doctoral, master’s and student’s theses
and for an artistic poster, as well as the 6th edition of the competition for a short film and press release on the
subject of industrial property protection, resulted in 49 awards and distinctions for the authors of scientific works,
posters, press releases and films. In total, 41 scientific papers were submitted to the competition in 2018, including
one postdoctoral dissertation, 4 doctoral dissertations, 31 master’s theses and 5 bachelor’s theses. As many as
110 projects by students of art academies, students of secondary art schools and artists taking part in the open
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58 informacji medialnych, a autorzy filmów nadesłali 25 propozycji. W ciągu szesnastu edycji konkursów
do udziału w konkursowej rywalizacji zgłoszono łącznie 589 prac naukowych, 3688 plakatów, 306 informacji medialnych oraz 191 filmów. Kategoria informacji medialnych oraz krótkich filmów została włączona
do konkursów sześć lat temu.
W kategorii prac naukowych w roku 2018 nagrodzono 18 autorów, w tym dwóch prac doktorskich.
Za informacje medialne przyznano łącznie 11 nagród i wyróżnień. W kategorii plakatów przyznano 12
nagród i wyróżnień, a w kategorii krótkich filmów nagrodzono 8 utworów. Na podkreślenie zasługuje
fakt, że w kolejnych edycjach konkursu na plakat coraz większą grupę nagrodzonych stanowią uczniowie średnich szkół plastycznych, co świadczy o wysokim poziomie projektów zgłaszanych w tej grupie
startujących. Osiągnięcia te znajdują także odzwierciedlenie w przyznawaniu nagród specjalnych dla
szkół, które mogą poszczycić się największą liczbą laureatów. W 2018 roku nagrodę specjalną przyznano dla Zespołu Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Zespołu Państwowych
Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi oraz Liceum Plastycznego im. Józefa Czapskiego
w Grudziądzu.
Organizacja konkursów wspierana jest przez liczne środowiska opiniotwórcze. Z ogromną życzliwością
w prace konkursowego jury angażują się wybitne autorytety naukowe i artystyczne, w tym rektorzy i członkowie władz wiodących polskich uczelni, co owocuje stałym wzrostem poziomu zgłaszanych i nagradzanych prac.

category were submitted to the poster competition. Journalists delivered 58 press releases, whereas the authors
of films – 25 proposals. In all sixteen editions of the competitions, a total of 589 scientific papers, 3688 posters,
306 press releases and 191 films competed to win. It is worth noting that the press release and short film categories
was added to the competition categories six years ago.
In 2018, 18 authors, including two authors of doctoral dissertations, were awarded in the category of scientific
papers. A total of 12 awards and distinctions were given for the press release, while 12 awards and distinctions were
given in the poster category. In the short film category, there were 8 prize winners. It should be emphasized that
in subsequent editions of the competition for the poster the majority of prize winners are students of secondary
art schools, which proves the high quality level of the projects submitted by this group of participants. These
achievements were appreciated by awarding special prizes for schools that can be proud of the largest number
of winners. In 2018, a special prize was awarded to the Art Schools Complex named after Leon Wyczółkowski
in Bydgoszcz, State Art Schools Complex named after Tadeusz Makowski in Łódź and the Secondary Art School
named after Józef Czapski in Grudziądz.
The competitions are supported by a wide range of opinion-formers. Respected scientists and artists, including
rectors and authorities of the leading Polish universities willingly engage in the work of the jury. All of that is
reflected in a steady increase in the quality of submitted and awarded works.

ANNUAL REPORT 2018
Patent Office of the Republic of Poland 107

RAPORT ROCZNY 2018
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Inne formy popularyzacji ochrony własności przemysłowej
Udział Urzędu Patentowego RP w ogólnopolskiej akcji „Noc Muzeów” pod hasłem „Patent by Night”

W 2018 roku Urząd Patentowy RP po raz kolejny uczestniczył w ogólnopolskiej akcji „Noc Muzeów” pod
hasłem „Patent by Night”. Inicjatywa ta skierowana była do wszystkich osób zainteresowanych problematyką własności intelektualnej oraz najnowszymi technologiami. W tegorocznej edycji wydarzenia „Patent
by Night” uczestniczyło ponad 400 gości, którzy w ramach „Nocy Muzeów” odwiedzili siedzibę Urzędu Patentowego RP. Program wydarzenia obejmował między innymi zwiedzanie Urzędu, prezentację na temat
ochrony własności intelektualnej „Patent na sukces” oraz konkurs z nagrodami. Goście mieli także możliwość rozmowy z ekspertami Urzędu i obejrzenia najstarszych ksiąg rejestrowych oraz opisów patentowych.
Zwiedzający mogli zapoznać się z historią Urzędu, znaczeniem ochrony własności przemysłowej we współczesnej gospodarce, pracą Kolegium Orzekającego ds. Spornych oraz inicjatywami Urzędu wspierającymi
innowacyjność i kreatywność. Zaproszeni goście mieli możliwość rozmowy z wynalazcami prezentującymi
swoje osiągnięcia. Każdy uczestnik otrzymał zestaw materiałów informacyjnych przekazujących podstawy
wiedzy o znaczeniu wartości niematerialnych w życiu gospodarczym i społecznym oraz procedurach ochrony własności przemysłowej.
W wydarzeniu bardzo liczny i aktywny udział wzięło grono młodych osób rozwijających swoje nauko-

Other forms of popularization of industrial property protection
“Patent by Night” – participation of the Patent Office of the Republic of Poland
in the nationwide event “Night of Museums”
In 2018, the Patent Office of the Republic of Poland once again took part in the nationwide event “Night of
Museums” through the initiative titled “Patent by Night”, which was addressed to everyone interested in the
intellectual property issues and the latest technologies. This year’s edition of “Patent by Night” attracted over
400 guests who had a unique chance to visit the seat of the Patent Office, attend the “Patent for success” presentation
on intellectual property protection and participate in a prize competition. The visitors could talk to the experts and
take a look at the oldest patent registry books and specifications. They also had the opportunity to learn about the
history of the Polish Patent Office and the importance of industrial property protection in the modern economy,
get familiar with the work of the Adjudication Board for Disputes as well as the Office’s initiatives that support
innovation and creativity. The guests could also talk to the inventors who presented their works during the event.
Each visitor received a set of comprehensive materials containing basic information about the importance of
intangible assets in economic and social life, and the procedures for industrial property protection.
It is worth noting that a large group of young people who follow their scientific passions; future inventors and
academic staff of universities, future entrepreneurs and start-up founders took an active part in the event. It should
be also emphasized that the participants’ interest in the issues of intellectual property and innovation was reflected
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we pasje, przyszłych wynalazców i pracowników naukowych szkół wyższych, przyszłych przedsiębiorców
i startupowców. O zainteresowaniu uczestników akcji problematyką własności intelektualnej oraz innowacyjności świadczy nie tylko wysoka frekwencja, ale także liczne pytania, jakie zwiedzający kierowali
do prelegentów i ekspertów Urzędu Patentowego RP. Przebieg „Nocy Muzeów” w Urzędzie Patentowym RP
dowodzi, że niekonwencjonalne działania informacyjne związane z problematyką innowacyjności i ochrony
własności intelektualnej spotykają się z dużym zainteresowaniem szerokiego kręgu odbiorców. Partnerami wydarzenia byli: Stowarzyszenie „Robisz.to”, Studenckie Koło Naukowe „Adek” Wydziału Elektrycznego
Politechniki Warszawskiej, przedsiębiorstwo „Triggo” oraz firma Kebs&Go.

Udział Urzędu Patentowego RP w 22. Pikniku Naukowym

Urząd Patentowy RP uczestniczył w 22. Pikniku Naukowym, zorganizowanym na Stadionie PGE Narodowy w Warszawie przez Polskie Radio oraz Centrum Nauki Kopernik. Dla zwiedzających Urząd Patentowy RP
przygotował jak co roku stoisko edukacyjno-promocyjne. Motywem przewodnim 22. Pikniku Naukowego
było pojęcie „Ruch”. Na stoisku Urzędu Patentowego RP można było m.in. wziąć udział w konkursie tematycznym oraz zobaczyć model lewitującej kuli ziemskiej, która unosiła się w powietrzu dzięki wytworzonemu polu magnetycznemu. Odwiedzający stoisko Urzędu mogli także uczestniczyć w grze „W pogoni
za światłem”. Uczestnikom zaproponowano również poszukiwanie drogi w specjalnym labiryncie zręcznościowym. Eksperci Urzędu w trakcie Pikniku przeprowadzali także warsztaty i pogadanki na temat pod-

not only by the high turnout, but also by numerous questions that were addressed to speakers and experts. The
experience gained during the organization of the “Night of Museums” in the Polish Patent Office proves that this form
of information activities on the subject of innovation and intellectual property protection attracts great interest of
the audience. The partners of the event were: “Robisz.to” Association, “ADeK” Students Academic Circle at the Faculty
of Electric Engineering of the Warsaw University of Technology, Triggo enterprise and Kebs&Go company.

Participation of the Patent Office of the Republic of Poland in the 22nd Science Picnic
The Polish Patent Office participated in the 22nd edition of this event organized by the Polish Radio and the
Copernicus Science Center at the PGE Narodowy Stadium in Warsaw. The theme of the Picnic was the notion of
“Movement”. As every year, the Polish Patent Office had its information and promotion stand at the Picnic, where
the visitors could take part, among others, in the prize competition and see the globe model that floated in the
air thanks to generated magnetic field. They could also play the “Chasing the light” game of skill and navigate
through a special maze. During the Picnic, the Office’s experts also conducted workshops and talks on the basic
procedures concerning filing of inventions for patent protection. As each year, the Patent Office prepared for the
visitors an extensive selection of free literature promoting knowledge about the intellectual property protection
and organized direct consultations with its experts for those interested in specific issues related to the subject
matter of industrial property.
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stawowych procedur zgłaszania wynalazków do ochrony patentowej. Jak co roku Urząd przygotował dla
zwiedzających zestaw bezpłatnej literatury popularyzującej wiedzę o ochronie własności intelektualnej
oraz umożliwił bezpośrednie konsultacje z ekspertami dla osób zainteresowanych szczegółowymi kwestiami związanymi z problematyką własności przemysłowej.

Wystawa polskich wynalazków i wzorów przemysłowych „PolandIn.” w genewskiej siedzibie
Światowej Organizacji Własności Intelektualnej WIPO

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, jako inicjator wystawy „PolandIn.”, zorganizowanej w genewskiej siedzibie Światowej Organizacji Własności Intelektualnej WIPO, pragnął przybliżyć społeczności międzynarodowej wybitne osiągnięcia polskich wynalazców i projektantów, reprezentujące szczególne
wartości innowacyjne, artystyczne i funkcjonalne, będące wyrazem kreatywności twórców przyczyniających się do wzbogacania światowego dorobku w obszarze własności intelektualnej.
Wystawa została przygotowana pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w ramach obchodów 100. rocznicy powstania Urzędu Patentowego RP i ustanowienia ochrony
własności przemysłowej na ziemiach polskich. Uroczystego otwarcia ekspozycji dokonali Dyrektor Generalny Światowej Organizacji Własności Intelektualnej Francis Gurry, Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński, Ambasador Stałego Przedstawicielstwa RP przy Biurze Organizacji
Narodów Zjednoczonych w Genewie Zbigniew Czech oraz Prezes Urzędu Patentowego RP dr Alicja Adam-

“PolandIn.” Exhibition of Polish inventions and industrial designs at the World Intellectual Property
Organization (WIPO) headquarters in Geneva
The Patent Office of the Republic of Poland, acting as the initiator of “PolandIn.” exhibition held at the
headquarters of the World Intellectual Property Organization (WIPO), was delighted to showcase the latest
outstanding achievements of Polish inventors and designers to the international community. Their artworks and
artifacts represented special innovative, artistic and functional values through which they expressed creativity to
the benefit of the world heritage in the area of intellectual property.
The honorary patronage over the exhibition was assumed by the President of the Republic of Poland Andrzej
Duda. The event was part of the celebrations of the 100th anniversary of industrial property protection in Poland
and the establishment of the Patent Office of the Republic of Poland. The opening ceremony was conducted
by the General Director of the World Intellectual Property Organization, Francis Gurry, Deputy Prime Minister,
Minister of Culture and National Heritage, Professor Piotr Gliński, Ambassador of the Permanent Representation
of the Republic of Poland to the Office of the United Nations in Geneva Zbigniew Czech and President of the
Patent Office of the Republic of Poland, Dr. Alicja Adamczak. Apart from the above mentioned organizations and
institutions, the partners of the event were: National Centre for Culture Poland, Adam Mickiewicz Institute, Smart
Growth Centre and Tubądzin company.
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czak. Oprócz wymienionych organizacji i instytucji partnerami przedsięwzięcia były: Narodowe Centrum
Kultury, Instytut Adama Mickiewicza, Centrum Inteligentnego Rozwoju oraz firma Tubądzin.
Wystawa prezentowała polskie dokonania techniczne i projektowe w miejscu skupiającym uwagę bardzo wielu środowisk międzynarodowych, w szczególnym momencie jakim było Zgromadzenie Ogólne
WIPO, będące najważniejszym forum światowym służącym wytyczaniu kierunków globalnej współpracy
w zakresie ochrony wartości niematerialnych, w którym uczestniczyli przedstawiciele 190 państw.
Wystawa „PolandIn.” zawierała także akcenty historyczne w postaci prezentacji rekonstrukcji wynalazku autorstwa prof. Ignacego Mościckiego, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1926–1939. Wynalazek ten był pierwszym na świecie urządzeniem klimatyzacyjnym posiadającym możliwości oczyszczania
powietrza ze smogu.
Prezentowane na wystawie „PolandIn.” osiągnięcia w dziedzinie designu zostały stworzone przez projektantów kontynuujących bogate tradycje polskiego wzornictwa przemysłowego, które od wielu lat cieszy
się światową renomą ze względu na walory wynikające z harmonijnej syntezy stosowanych materiałów,
nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych, bardzo oryginalnej formy estetycznej i wysokiej funkcjonalności.
Także innowacyjne rozwiązania techniczne potwierdzają wysoki potencjał Polski, jako kraju przywiązującego szczególną wagę do wykorzystania dorobku intelektualnego będącego obecnie podstawowym czynnikiem decydującym o rozwoju gospodarczym i społecznym.

Spotkania konsultacyjno-informacyjne
Kontynuując wieloletnią inicjatywę otwartych spotkań konsultacyjno-informacyjnych, Urząd Patentowy
RP zorganizował w 2018 roku 8 wydarzeń, podczas których wykładowcami byli wybitni specjaliści oraz
praktycy w dziedzinie prawa własności intelektualnej. Tematyka spotkań w siedzibie Urzędu obejmowała
zagadnienia związane m.in. z nowymi praktykami w ochronie znaków towarowych, zapobieganiem trollingowi patentowemu, licencjami na chronione preparaty farmaceutyczne, zarządzaniem IP w przedsię-

The “PolandIn.” exhibition presented Polish technical and design achievements in the place that attracts
particular attention of international milieus. At the same time, the showcase of Polish inventions and designs was
held on a special occasion, that is at the WIPO General Assembly, the most important global forum for setting
directions of worldwide cooperation in the field of IP protection. In 2018, the representatives of 190 countries took
part in that Assembly.
There was a historical dimension to the “PolandIn.” exhibition as it contained, among many exhibits, the
reconstruction of the invention by Professor Ignacy Mościcki, President of the Republic of Poland, who held office
from 1926 to 1939. He invented one of the first air cleaning machines in history with a smog purification function.
The achievements in the field of design presented at the exhibition have been created by designers who
continue the rich traditions of Polish industrial design, which has enjoyed worldwide recognition for many years,
owing to its harmonious synthesis of materials used, innovative design solutions and very original aesthetic form
and high functionality. Also, innovative technical solutions serve to prove the potential Poland has as a country
that attaches particular importance to the use of intellectual property. Needless to say, IP is currently the basic
determinant of sustainable economic and social development.

Information and consultation meetings
The Patent Office of the Republic of Poland continues its long standing initiative of organizing open information
and consultation meetings. In 2018, it organized 8 events, featuring lectures by eminent experts and notable
practitioners in intellectual property law. The topics of the meetings included the issues of new practices
applied in the trade mark protection system, patent trolling prevention, licenses for protected pharmaceutical
preparations, corporate IP management, and IP case law. The meetings were attended by over 400 participants
who represented different milieus and who dealt with IP-related matters in their professional activity, both with
regard to industrial property rights and copyright.
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biorstwie oraz orzecznictwem w obszarze własności intelektualnej. W spotkaniach wzięło udział łącznie
ponad 400 osób reprezentujących różnorodne środowiska stykające się w swojej działalności zawodowej
z problematyką własności intelektualnej, zarówno w odniesieniu do przedmiotów własności przemysłowej, jak i przedmiotów prawa autorskiego.

Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej
Urząd Patentowy RP upowszechnia informacje i wiedzę z zakresu praw na dobrach niematerialnych m.in.
poprzez Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej, działające jako statutowa komórka organizacyjna Urzędu. Podstawowym zadaniem Centrum jest udzielanie informacji o procedurach, przepisach
prawnych oraz doradztwo w zakresie ochrony własności przemysłowej w związku z postępowaniami prowadzonymi przez Urząd. 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 indywidualne umawianie spotkań z pracownikami Urzędu. Jedną z interaktywnych form kontaktu jest ponadto współpraca w ramach Pojedynczego Punktu Kontaktowego dostępnego
na portalu biznes.gov.pl. W 2018 roku pracownicy Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej
przeprowadzili ponad 24 000 rozmów telefonicznych, odpowiedzieli na prawie 2500 zapytań przekazanych w formie elektronicznej oraz blisko 1000 razy kontaktowali się telefonicznie, przekazując informacje
zwrotne osobom zainteresowanym. W punkcie obsługi bezpośredniej przyjętych zostało ponad 1600 osób,
które zgłosiły się do Urzędu osobiście. Łącznie Centrum przyjęło i obsłużyło ponad 29 500 zapytań skierowanych przez użytkowników systemu ochrony własności przemysłowej oraz inne osoby zainteresowane
uzyskaniem informacji związanych z działalnością Urzędu Patentowego RP. Dodatkowo Centrum Informacji
o Ochronie Własności Przemysłowej poszerzyło możliwości komunikacji z klientami poprzez modyfikację

Industrial Property Protection Information Centre
The Patent Office of the Republic of Poland is engaged in the dissemination of information and knowledge
on the rights on intangible assets through, among other things, Industrial Property Protection Information Centre,
functioning as a statutory organizational unit of the Patent Office of the Republic of Poland. The main responsibility
of the Centre is providing information on the procedures, legal provisions, and consultancy on the protection
of industrial property in connection with the proceedings conducted before the Patent Office of the Republic
of Poland. Apart from the regular means of communication, such as telephone, email and personal service,
Industrial Property Protection Information Centre makes use of complementary information technologies, such
as bilingual IVR (Interactive Voice Response) and non-verbal communication service for people who are deaf
or hearing impaired, as well as a Point of Meetings with patent examiners of the Patent Office of the Republic
of Poland, where individual, usually one-to one, scheduled meetings are held. Besides, one of interactive forms
of contact is cooperation within the framework of Single Point of Contact available at a business portal (www.
biznes.gov.pl).
In 2018, staff members of Industrial Property Protection Information Centre conducted over 24 000 telephone
calls, answered almost 2 500 enquiries sent electronically and made nearly 1000 telephone calls in order
to provide feedback information. At direct service point, over 1 600 visitors who appeared in person in the Patent
Office were handled. Overall, Industrial Property Protection Information Centre received and handled over 29 500
enquiries made by users of industrial property protection system and other persons interested in receiving
information on the activities of the Patent Office of the Republic of Poland. Additionally, Industrial Property
Protection Information Centre extended its possibilities of communication with clients through modification
of Interactive Voice Response (IVR) with respect to the basic information concerning filing industrial property object
for protection. The callback function, which ensures that a caller who could not be handled at one time, is called
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przewodnika głosowego (IVR) w zakresie informacji podstawowych dotyczących zgłaszania przedmiotów
własności przemysłowej. Funkcja oddzwaniania (callback), dająca możliwość kontaktu z osobami, które
nie mogły skontaktować się z konsultantami z powodu dużego obciążenia linii telefonicznych, cieszy się
coraz większym uznaniem użytkowników, gdyż liczba połączeń callback w stosunku do roku poprzedniego
wzrosła o 21%. Wskaźnik poziomu satysfakcji klientów z obsługi osiągnął poziom 96% ocen pozytywnych
w odniesieniu do wszystkich spraw załatwianych w ramach działalności Centrum.

Publikacje
Do ustawowych zadań Urzędu Patentowego należy wydawanie organu urzędowego pod nazwą „Wiadomości Urzędu Patentowego” (WUP) oraz wydawanie „Biuletynu Urzędu Patentowego” (BUP). W wydawnictwach
tych publikowane są ogłoszenia o zgłoszonych do ochrony wynalazkach, wzorach użytkowych i znakach towarowych oraz ogłoszenia o udzielonych patentach na wynalazki, dodatkowych prawach ochronnych, prawach ochronnych na wzory użytkowe, prawach z rejestracji na znaki towarowe, ochronie międzynarodowych
znaków towarowych i wzorów przemysłowych, a także złożonych tłumaczeniach patentów europejskich.
„Biuletyn Urzędu Patentowego” wydawany jest w dwóch odrębnych edycjach – jako tygodnik „Biuletyn Urzędu Patentowego – Znaki towarowe” oraz dwutygodnik „Biuletyn Urzędu Patentowego – Wynalazki i Wzory użytkowe”. W „Biuletynie Urzędu Patentowego – Znaki towarowe” zamieszczane są ogłoszenia o zgłoszeniach znaków towarowych, a wydawnictwo dostępne jest wyłącznie w wersji elektronicznej
na stronie internetowej Urzędu. W „Biuletynie Urzędu Patentowego – Wynalazki i Wzory użytkowe” zamieszczane są ogłoszenia o zgłoszeniach wynalazków i wzorów użytkowych. Publikacja dostępna jest zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej na stronie Urzędu.
Dzięki cyklicznej i terminowej publikacji ogłoszeń we wspomnianych wydawnictwach 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

back later, becomes more and more popular. The number of callback contacts increased by 21% in comparison
to the previous year. The level of customer satisfaction amounted to 96% of positive feedback with reference to all
the matters handled by Industrial Property Protection Information Centre.

Publications
Statutory responsibilities of the Patent Office of the Republic of Poland include issuing official publications,
namely “Communications of the Patent Office” (Wiadomości Urzędu Patentowego – WUP) and the “Bulletin
of the Patent Office” (Biuletyn Urzędu Patentowego – BUP). These publications contain announcements on patent,
utility model, and trade mark applications filed, as well as information on granted patents, supplementary
protection certificates, protection rights for utility models and registered trade marks, protection of international
trade marks and industrial designs, plus submitted translations of European patents.
“Bulletin of the Patent Office” is issued in two separate editions – as a weekly “Bulletin of the Patent Office –
Trade marks” and biweekly “Bulletin of the Patent Office – Inventions and Designs”. Announcements on trade mark
applications are published in the “Bulletin of the Patent Office – Trade marks”, while the publication is available
exclusively in an electronic form at the Office’s website. “Bulletin of the Patent Office – Inventions and Industrial
Designs”, provides information on applications for inventions and utility models. The publication is available both
in paper and electronic form at the Office’s website.
Owing to the regular and timely publication of the announcements in the aforementioned publications, public
access to the official information on industrial property rights is ensured. The official publications of the Patent
Office of the Republic of Poland play a significant role in the system of industrial property protection in Poland
through the provision of the basic data concerning the applications filed and the exclusive rights 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
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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 – Wynalazki i Wzory użytkowe” w roku 2018 opublikowano 3916
ogłoszeń o zgłoszonych wynalazkach, 953 ogłoszenia o zgłoszonych wzorach użytkowych, a w „Biuletynie
Urzędu Patentowego – Znaki towarowe” zamieszczono 12 310 ogłoszeń o zgłoszonych znakach towarowych.
Natomiast w „Wiadomościach Urzędu Patentowego” w roku 2018 opublikowano 3343 ogłoszenia o udzielonych patentach na wynalazki, 842 ogłoszenia o udzielonych prawach ochronnych na wzory użytkowe,
984 ogłoszenia o udzielonych prawach z rejestracji na wzory przemysłowe, 13 517 ogłoszeń o udzielonych
prawach ochronnych na znaki towarowe oraz 21 ogłoszeń o udzielonych prawach z rejestracji na topografię
układów scalonych. Łącznie w 2018 roku wydano 26 numerów „Biuletynu Urzędu Patentowego – Wynalazki
i Wzory użytkowe”, 52 numery „Biuletynu Urzędu Patentowego – Znaki towarowe” oraz 12 numerów „Wiadomości Urzędu Patentowego”. Wydawnictwa te dostępne są również w wersji elektronicznej zamieszczonej na stronie internetowej Urzędu.
W 2018 roku opublikowane zostały 3334 opisy patentowe stanowiące część składową dokumentu patentowego stwierdzającego udzielenie ochrony. Ponadto opublikowano 842 opisy ochronne wzorów użytkowych będące częścią składową świadectwa ochronnego stwierdzającego udzielenie prawa ochronnego,
984 opisy ochronne wzorów przemysłowych będące częścią składową świadectwa rejestracji stwierdzającego udzielenie prawa z rejestracji, a także 12 336 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.

announcements and communications. In the “Bulletin of the Patent Office – Inventions and Designs” in 2018, there
were 3916 announcements on patent applications filed, 953 announcements on utility models applications filed,
while 12 310 announcements on trade mark applications filed were published in the “Bulletin of the Patent Office
– Trade marks”.
In the “Communications of the Patent Office in 2018”, there were 3343 announcements on granted patents,
842 announcements on granted rights of protection for utility models, 984 announcements on granted rights
in registration for industrial designs, 13 517 announcements on granted rights of protection for trade marks and 21
announcements on granted rights in registration for the topography of integrated circuits. Altogether, in 2018, 26
issues of “Bulletin of the Patent Office – Inventions and Utility Models”, 52 issues of “Bulletin of the Patent Office
– Trade Marks” and 12 issues of the “Communications of the Patent Office” were published. These publications are
also available in the electronic form at the Office’s website.
In 2018, 3334 patent specifications, which constitute integral part of patent documents confirming the granted
protection were published. In addition, 842 utility model specifications that are part of a protection certificate
confirming the grant of rights of protection, 984 industrial design specifications constituting a registration
certificate confirming the registration right and 12 336 translations of European patents were published.
Apart from the above-mentioned, the Patent Office of the Republic of Poland offers numerous publications
aimed at dissemination of knowledge on IP protection, including guidebooks and information booklets. Considering
a continuously growing interest in industrial property protection on the part of individual users and patent
information centres, as well as participants of numerous seminars and conferences, new editions of existing
publications are published, while new publications are developed.
In 2018, the Patent Office of the Republic of Poland issued a publication titled: “Informed User in the Law
of Industrial Designs. Comparative Legal Analysis”. Furthermore altogether 126,000 copies of brochures
and information leaflets were published, including the following: “Protection of Inventions in Poland”, “Protection
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W 2018 roku ukazała się pozycja wydawnicza, zatytułowana: „Poinformowany użytkownik w prawie
wzorów przemysłowych. Studium prawnoporównawcze”. Ponadto opublikowano w łącznym nakładzie
ponad 126 000 egzemplarzy broszury oraz ulotki informacyjne, w tym: „Ochrona wynalazków w Polsce”,
„Ochrona wzorów użytkowych w Polsce”, „Graficzne sposoby przedstawienia wzorów przemysłowych”,
„Własność intelektualna – książeczka przedsiębiorcy”.
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, Urząd wydaje 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. Ze względu na swój interdyscyplinarny charakter, „Kwartalnik UPRP” kierowany
jest 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 zarówno pracownicy Urzędu, jak również teoretycy i praktycy zaj-

of Industrial Designs in Poland”, “Graphic Representations of Industrial Design, “Intellectual property – The
Entrepreneur’s Handbook”.
Dynamic development of various forms and manifestations of intellectual creation connected with science,
technology and entrepreneurship enhances the role of the Patent Office, which, consequently, is no longer
limited just to examining applications and issuing decisions concerning exclusive rights. With a view to fulfilling
the objectives of 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
a wide range of other activities to increase the innovative potential in Poland. To facilitate the implementation
of the above mentioned tasks, the Patent Office of the Republic of Poland issues “Quarterly of the Patent Office
of the Republic of Poland” (Kwartalnik Urzędu Patentowego RP). The articles published in the quarterly deal
with both theory and practice of industrial property protection. The quarterly also serves as a wide platform
for the development of many fields of knowledge connected with intangible rights. Owing to its interdisciplinary
character, the publication is addressed to a wide range of readers interested in industrial property and copyright
protection, and in various aspects of the Patent Office’s work. Among the authors who contribute to the content
of the quarterly magazine are both staff members of the Patent Office as well as experts dealing with various
issues of intellectual property theory and practice. All the editions of the quarterly issued so far are available
in paper form and online at the Patent Office’s website.
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mujący się szeroko pojętą problematyką własności intelektualnej. Wszystkie dotychczas wydane numery
czasopisma dostępne są w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu.
Urząd Patentowy RP bardzo dużą wagę przykłada do publikacji elektronicznych, oferując 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”, „Międzynarodową Klasyfikację Patentową”, „Międzynarodową klasyfikację towarów i usług”, „Międzynarodową Klasyfikację Elementów Obrazowych Znaków
Towarowych” oraz „Międzynarodową Klasyfikację Wzorów Przemysłowych”. 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 2018 roku z serwisu internetowego Urzędu skorzystało ponad 403 tys. użytkowników, którzy dokonali ponad 830 tys. wejść na stronę Urzędu.
Ponadto 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 oferuje użytkownikom systemu ochrony własności przemysłowej także dostęp do Internetowej Platformy Edukacyjnej zawierającej kompendium wiedzy o ochronie praw na dobrach niematerialnych.

The Patent Office of the Republic of Poland recognizes the importance of electronically available publications
and thus 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 the “Bulletin of the Patent Office”, “Communications of the Patent Office”, patent specifications, utility model
specifications, industrial design specifications, translations of European patents, “Official Journal of the Patent
Office of the Republic of Poland” (Dziennik Urzędowy Urzędu Patentowego RP), “Annual Report”, “International
Patent Classification”, “International Classification of Goods and Services”, “International Classification
of the Figurative Elements of Marks”, “International Classification for Industrial Designs”. Apart from the abovementioned content, the website offers access to the “Bulletin of Public Information” (BIP), databases of the Patent
Office of the Republic of Poland on industrial property rights protected in Poland, as well as other information
on the procedures in various systems of industrial property protection. Throughout the year 2018 there were more
than 403,000 visitors to the website of the Patent Office and almost 830,000 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 of the Republic
of Poland also provides the users of the industrial property protection system with access to the Internet
Educational Platform (Internetowa Platforma Edukacyjna), which constitutes the compendium of knowledge
on the protection of intangible rights.
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Współpraca międzynarodowa
Urząd Patentowy RP współpracuje z organizacjami międzynarodowymi, takimi jak Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) i Europejska Organizacja Patentowa (EPO), oraz z instytucjami Unii
Europejskiej, w tym z Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), a w sprawach związanych z kształtowaniem unijnego prawa własności przemysłowej z Parlamentem Europejskim, Komisją
Europejską i Radą Unii Europejskiej.
W 2018 roku pracownicy Urzędu angażowali się w prace Światowej Organizacji Własności Intelektualnej dotyczące reformy systemu międzynarodowego PCT, harmonizacji materialnego prawa patentowego,
dalszego doskonalenia systemu madryckiego w zakresie międzynarodowej rejestracji znaków towarowych
oraz systemu haskiego w zakresie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, modyfikacji klasyfikacji nicejskiej dla międzynarodowej rejestracji znaków.
Przedstawiciele Urzędu brali udział w posiedzeniach następujących komitetów i grup roboczych WIPO:
Stałego Komitetu ds. Prawa Patentowego (SCP), Stałego Komitetu ds. Prawa o Znakach Towarowych, Wzorach Przemysłowych i Oznaczeniach Geograficznych (SCT), Komitetu Ekspertów ds. Klasyfikacji Lokarneńskiej, Grupy Roboczej ds. reformy PCT, Grupy Roboczej ds. Prawnych Aspektów Systemu Madryckiego, Grupy
Roboczej ds. Prawnych Aspektów Systemu Haskiego, Grupy Roboczej Związku Nicejskiego. Uczestniczyli
także w spotkaniach Komitetu Współpracy Technicznej WIPO.
Urząd Patentowy RP był również reprezentowany na 58. zwyczajnej sesji Zgromadzeń WIPO, z udziałem
Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego, który w związku z obchodami setnej rocznicy utworzenia Urzędu Patentowego RP wygłosił przemówienie skierowane
do przedstawicieli państw członkowskich WIPO.
W ramach wielostronnej współpracy edukacyjnej została podpisana umowa w sprawie uruchomienia przez Uniwersytet Jagielloński przy współpracy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej i przy

International cooperation
The Patent Office of the Republic of Poland cooperates permanently with international organizations, such
as: the World Intellectual Property Organization (WIPO) and the European Patent Organization (EPO) as well as
the European Union institutions, including the European Union Intellectual Property Office (EUIPO) in the matters
concerning the development of the EU industrial property law, with the European Parliament, the European
Commission, and the Council of the European Union.
In 2018, representatives of the Patent Office of the Republic of Poland were engaged in the work of the World
Intellectual Property Organization concerning the reform of the Patent Cooperation Treaty (PCT) international
system, harmonization of substantive patent law, further improvement of the Madrid system for the international
registration of trade marks and the Hague system for the international registration of industrial designs as well as
modifications of the Nice Classification for the international registration of trade marks.
Representative of the Patent Office of the Republic of Poland participated in the following committees
and working groups of WIPO: Standing Committee on the Law of Patents (SCP), Standing Committee on the Law
of Trade marks, Industrial Designs and Geographical Indications (SCT), Committee of Experts on the Locarno
Classification, PCT Working Group, Working Group on the Legal Development of the Madrid System, Working
Group on the Legal Development of the Hague System, Working Group of the Nice Union, as well as in the meetings
of WIPO Technical Cooperation Committee.
The Patent Office of the Republic of Poland was represented at the 58th Series of Meetings of the Assemblies
of the Member States of WIPO with the participation of the Deputy President of the Council of Ministers – Minister
of Culture and National Heritage, Piotr Gliński, who, on the occasion of the centenary jubilee of the establishment
of the Patent Office of the Republic of Poland, delivered a special address to the representatives of the member
states of WIPO.
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udziale Urzędu Patentowego RP nowego kierunku studiów „Joint Master’s Degree Programme in Intellectual
Property and New Technologies”. Jest to drugi w Europie i siódmy na świecie tego typu program organizowany pod patronatem Akademii WIPO. Program został uruchomiony wraz z rozpoczęciem roku akademickiego 2018/2019. W 2018 Urząd Patentowy RP oraz WIPO zawarły także umowę (Memorandum of Understanding) dotyczące alternatywnego systemu rozstrzygania sporów, którego celem jest promowanie
międzynarodowego systemu arbitrażu i mediacji w rozwiązywaniu sporów o własność intelektualną. Sfinalizowano także projekt prowadzony wspólnie z WIPO, który obejmował tematykę własności intelektualnej
w sektorze zdrowia publicznego w Polsce. Podsumowania projektu dokonano na spotkaniu, które odbyło
się w siedzibie Urzędu z udziałem głównego ekonomisty WIPO.
W 2018 roku przedstawiciele Urzędu w ramach współpracy na forum Europejskiej Organizacji Patentowej brali udział w posiedzeniach Rady Administracyjnej, Komitetu Budżetowo Finansowego, Komitetu Prawa Patentowego, Komitetu Wspierającego Techniczno-Operacyjnego tej organizacji oraz w szeregu konferencji, seminariów i szkoleń organizowanych przez Europejski Urząd Patentowy (EUP) oraz działającą przy
nim Europejską Akademię Patentową, a także w ramach Programu Współpracy Dwustronnej (BCP). W 2018
roku prace Rady Administracyjnej i Komitetu Budżetowo-Finansowego EOP były poświęcone realizacji kolejnych etapów wdrożenia planów działania w zakresie zasobów ludzkich, infrastruktury budowlanej, jakości, informatyki oraz współpracy z państwami członkowskimi.

Within the framework of the international cooperation in the area of education, a Memorandum of Understanding
was signed concerning the launch of a new study programme at Jagiellonian University -“Joint Master’s Degree
Programme in Intellectual Property and New Technologies” –in cooperation with the World Intellectual Property
Organization and the Patent Office of the Republic of Poland. It is the second in Europe and the seventh in the world
programme of that kind organized under the patronage of WIPO Academy. The Programme was launched
in the academic year 2018/2019. In 2018, the Patent Office of the Republic of Poland and the World Intellectual
Property Organization concluded a Memorandum of Understanding, concerning alternative means of dispute
resolution with the aim of promotion of the international system of mediation and arbitration in settling disputes
in the area of intellectual property.
In 2018, a project conducted in cooperation with the WIPO and devoted to innovation in the Polish Health
Sector was finalised. The project was summarized at a meeting which was held in the seat of the Patent Office
of the Republic of Poland with the participation of the Chief Economist of WIPO.
In 2018, representatives of the Patent Office of the Republic of Poland, within the framework of cooperation with
the European Patent Organization, participated in the sessions of the Administrative Council, Budget and Finance
Committee, Committee on Patent Law, Technical and Operational Support Committee (TOSC), and in numerous
conferences, seminars and trainings organized by the European Patent Office and the European Patent Academy,
as well as within the framework of the Bilateral Co-operation Plan (BCP). In 2018, the work of the Administrative
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Przedstawiciele Urzędu brali udział w spotkaniach Grupy Roboczej Rady Unii Europejskiej poświęconych
pracom nad zmianą rozporządzenia dotyczącego dodatkowego świadectwa ochronnego (SPC). Ponadto Urząd
reprezentowany był na posiedzeniach ekspertów Komisji Europejskiej ds. egzekwowania praw własności
intelektualnej oraz grupy eksperckiej Komisji Europejskiej ds. polityki w zakresie własności przemysłowej.
W 2018 roku kontynuowano intensywną współpracę z Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Przedstawiciele Urzędu Patentowego RP brali udział w posiedzeniach Rady Administracyjnej i Komitetu Budżetowego, Komitetu Łącznikowego ds. współpracy technicznej, Komitetu Łącznikowego ds. znaków towarowych, Komitetu Łącznikowego ds. wzorów przemysłowych oraz w spotkaniach
EUIPO Academy Network. Uczestniczyli również w posiedzeniach grup roboczych w ramach projektów: EU
Cooperation Administration Portal, Maintanance Forum for Classification, Maintanance Forum for Communication Tools, Similarity Expert Meeting, Back Office, a także w posiedzeniach zespołu CF Point of Contact
oraz w warsztatach Back Office. Pracownicy Urzędu uczestniczyli również w konferencjach, seminariach
i szkoleniach, organizowanych przez EUIPO oraz współorganizowanych przez EUIPO, WIPO i EPO.
W czerwcu 2018 roku odbyło się w Pradze 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, a także zagadnienia związane
ze współpracą krajów Grupy Wyszehradzkiej w ramach EUIPO i WIPO. W drugim dniu obrad rozmowy toczyły się w rozszerzonym gronie, z udziałem przedstawicieli Słowenii, Chorwacji i Austrii.

Council and the Budget and Finance Committee 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.
Representatives of the Patent Office participated in meetings of the Working Group of the Council
of the European Union concerning the work on the amendments to the regulation on Supplementary Protection
Certificate (SPC). Besides, the Patent Office was represented at the sessions of experts of the European Commission
devoted to enforcement of intellectual property rights and at a session of expert group of the European Commission
devoted to industrial property policy.
In 2018, intensive cooperation with the European Union Intellectual Property Office (EUIPO) was continued.
Representatives of the Patent Office of the Republic of Poland participated in sessions of the Administrative Council,
Budget Committee, Technical Cooperation Liaison Meeting, Liaison on Trade marks, Liaison Meeting on Industrial
Designs, and in EUIPO Academy Network 2018 meeting. The Patent Office of the Republic of Poland delegated
its representatives to the sessions of working groups within the framework of the projects realised jointly with
EUIPO, such as: EU Cooperation Administration Portal, Maintenance Forum for Classification, Maintenance Forum
for Communication Tools, Similarity Expert Meeting, BackOffice, as well as at the sessions of CF Point of Contact
and in BackOffice workshops. Staff members of the Patent Office of the Republic of Poland participated also
in conferences, seminars and workshops organized by the EUIPO and coorganized by the EUIPO, WIPO and EPO.
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W 2018 roku odbywały się regularne posiedzenia Rady Administracyjnej Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego (WIP), pełniącego funkcję Międzynarodowego Organu Poszukiwań i Międzynarodowego Organu
Badań Wstępnych w rozumieniu Układu o współpracy patentowej (PCT), oraz dwóch grup roboczych: grupy
roboczej ds. jakości rozwiązań informatycznych oraz grupy roboczej ekspertów technicznych. W Warszawie odbyło się również posiedzenie Rady Administracyjnej WIP.
W 2018 roku Urząd kontynuował nawiązaną w 2011 roku współpracę dwustronną z Chińskim Krajowym
Urzędem Własności Intelektualnej (CNIPA) oraz z Urzędem Znaków Towarowych Agencji ds. Przemysłu
i Handlu w Szanghaju (SAIC). W czerwcu, w Pradze, odbyło się kolejne seminarium nt. ochrony własności
intelektualnej (IP) Chiny – Grupa Wyszehradzka, którego tematem były zagadnienia roli IP w promowaniu innowacyjności i rozwoju. W sierpniu prezes Urzędu Patentowego RP uczestniczyła w międzynarodowej konferencji wysokiego szczebla w Pekinie nt. współpracy między urzędami własności intelektualnej państw
wzdłuż Jedwabnego Szlaku. W listopadzie w Warszawie delegacja CNIPA uczestniczyła w oficjalnych obchodach 100-lecia utworzenia Urzędu Patentowego RP. Przy tej okazji odbyło się dwustronne spotkanie między UPRP i CNIPA, na którym omówione zostały zagadnienia dalszej współpracy w zakresie ochrony wynalazków, znaków towarowych oraz organizacji wspólnych przedsięwzięć, w tym seminariów i konferencji.

In June 2018, a successive meeting of the Presidents of the Intellectual Property Offices of the Visegrad Group
countries (Czech Republic, Poland, Slovakia, and Hungary) was held in Prague. In the course of the meeting, there were
discussions on the matters of the memberships of the Visegrad Group countries in the European Patent Organization
and the European Union, as well as on their cooperation with the EUIPO and WIPO. On the second day of the meeting,
sessions were held in extended format, with the participation of representatives of Slovenia, Croatia, and Austria.
In 2018, regular sessions of the Administrative Council of the Visegrad Patent Institute (VPI) acting as International
Searching Authority and International Preliminary Examining Authority under the PCT procedure, were held. Besides,
there were also the sessions of two working groups: working group on quality of IT solutions and working group
of technical examiners. A meeting of the Administrative Council of VPI was also held in Warsaw.
In 2018, the Patent Office of the Republic of Poland continued its bilateral cooperation, initiated in 2011, with
the China National Intellectual Property Administration (CNIPA) and the State Administration for Industry
and Commerce of the People’s Republic of China (SAIC) in Shanghai. In June, a subsequent seminar
on the protection of intellectual property – China – Visegrad Group was organized in Prague. The event was
devoted to the role of IP in the promotion of innovation and development. In August, President of the Patent Office
of the Republic of Poland participated in a high-level international conference held in Beijing. The event focused
on strengthening cooperation among the intellectual property offices of the countries along the Belt and Road
(Intellectual Property for Countries along the Belt and Road). In November, the CNIPA delegation participated
in the celebrations of the jubilee 100 th anniversary of the establishment of the Patent Office of the Republic
of Poland, held in Warsaw. The jubilee celebrations were also an occasion for a bilateral meeting between
the CNIPA and PPO’s delegations. The meeting was devoted to further cooperation with respect to the protection
of inventions, trade marks, as well as organization of joint initiatives, including seminars and conferences.
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Działalność legislacyjna
Wykonując swoje zadania statutowe, Urząd Patentowy RP bierze czynny udział w pracach legislacyjnych
prowadzonych przez organy mające inicjatywę ustawodawczą oraz uczestniczy na forum parlamentarnym
w działaniach dotyczących nowelizacji aktów prawnych związanych z ochroną własności przemysłowej.
W 2018 roku Urząd uczestniczył w pracach legislacyjnych dotyczących nowelizacji ustawy Prawo własności
przemysłowej w związku z koniecznością implementacji do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw
państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych oraz w związku z koniecznością wyeliminowania błędów legislacyjnych w zakresie implementacji dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej oraz koniecznością uwzględnienia w polskim porządku prawnym wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-494/15.
W 2018 roku Urząd uczestniczył także w przygotowaniu projektu nowelizacji ustawy o rzecznikach patentowych oraz rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów w sprawach:
zz rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej,
zz dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych,
zz aplikacji eksperckiej i asesury oraz oceny wykonywanych przez asesora czynności eksperta w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.
Projekty te zostały przekazane do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Ponadto opracowano
i przekazano do Rządowego Centrum Legislacji 10 obwieszczeń o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji w przypadku wystawienia na nich wzoru
użytkowego albo wzoru przemysłowego. Przygotowano ponadto 14 opinii dotyczących projektów aktów
prawnych opracowanych przez inne organy administracji rządowej. Urząd prowadził także współpracę
z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Zespołu ds. Przeciwdziałania Naruszeniom
Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych.

Legislative activity
Among its statutory responsibilities, the Patent Office of the Republic of Poland actively participates in legislative
work conducted by bodies entrusted with legislative initiative and takes part in the activities run in Parliament
and directed at the amendment of legal provisions concerning industrial property protection.
In 2018, the Patent Office of the Republic of Poland participated in the legislative work concerning
the amendments to the Industrial Property Law, in connection with the implementation into the Polish legislation
of the (EU) Directive 2015/2436 of the European Parliament and the Council of 16 December 2015 to approximate
the laws of the Member States relating to trade marks and in connection with elimination of legislative errors
with reference to the implementation of the Directive 2004/48/WE of the European Parliament and the Council
of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights, as well as with reference to the need to include
into the Polish legal order the judgement by the Court of Justice of the European Union in case C-494/15.
In 2018, the Patent Office of the Republic of Poland also participated in the work on the amendments to the Law
on Patent Attorneys, as well as on the regulations of the President of the Council of Ministers concerning
the following matters:
zz Registers kept by the Patent Office of the Republic of Poland
zz Filing and processing trade mark applications
zz Patent examiner’s training and assistant patent examiners as well as the assessment of the activities conducted by assistant patent examiners in the Patent Office of the Republic of Poland.
The draft regulations were referred to the Ministry of Enterprise and Technology. Besides, ten announcements
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
announcements were subsequently referred to the Government Legislation Centre. Additionally, 14 opinions were
prepared concerning the drafts of legal act created by other bodies of the state administration. The Patent Office
of the Republic of Poland continued its cooperation with the Ministry of Culture and National Heritage within
the framework of the Team for Counteracting Infringements of Copyright and Related Rights.
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Informatyzacja
Realizacja zadań Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w warunkach coraz szybszego postępu technologicznego wymaga stosowania rozwiązań informatycznych spełniających światowe standardy
w zakresie gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji związanych z udzielaniem praw wyłącznych na wszystkie rodzaje przedmiotów własności przemysłowej. W 2018 roku proces wprowadzania standardów elektronicznego środowiska pracy koncentrował się na usprawnieniach infrastruktury sprzętowej
i sieciowej, rozwoju eksploatowanych systemów teleinformatycznych, cyberbezpieczeństwie oraz podnoszeniu jakości świadczonych usług elektronicznych, zachowując przy tym spójność z polityką szerokiej informatyzacji sfery publicznej zarówno w kraju, jak i za granicą.
W minionym roku podjęto szereg działań, które pozwoliły na podniesienie poziomu bezpieczeństwa
i unowocześnienie systemów teleinformatycznych. Zakupiono i wdrożono centralny system zarządzania
komputerami i urządzeniami mobilnymi pozwalający na szybką i bezpieczną dystrybucję oprogramowania,
w tym uaktualnień oraz nowych wersji systemów operacyjnych. Przeprowadzono wymianę zabezpieczeń
informatycznych na urządzenia nowej generacji (next-generation firewall) oraz wdrożono procedurę inspekcji
zaszyfrowanego ruchu sieciowego. W ramach unowocześniania i standaryzacji infrastruktury teleinformatycznej oraz systemów rozpoczęto wymianę wyeksploatowanych drukarek, kopiarek i komputerów, a także
podniesiono funkcjonalność usług katalogowych Active Directory do wersji Windows Server 2016 oraz wykonano migrację systemu poczty elektronicznej do wersji Microsoft Exchange Server Enterprise 2013.
W 2018 roku realizując proces wdrażania Platformy Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego RP (PUEUP), finansowanej z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) – Działanie 2.1 wysoka dostępność
i jakość e-usług publicznych, rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego, na jej budowę i wdrożenie. W ramach realizacji pierwszej fazy zawartego

Information technologies
Implementing the statutory responsibilities of the Patent Office of the Republic of Poland in the conditions
of increasing technological progress requires IT solutions that fulfil world standards in collecting, processing
and giving access to information and data connected with granting exclusive rights for various industrial property
objects. In 2018, the process of the development of electronic work environment was focusing on improvement
of the infrastructure, constant development of the functioning IT systems, cybersecurity, and improvement
of the quality of electronic services rendered by the Patent Office, in consistency with the policy of IT implementation
in the public sphere, conducted in our country and abroad.
In 2018, a wide range of works was conducted, aimed at increasing the level of security and updating
of the existing IT systems. A central management system of computers and mobile devices was purchased.
The system ensures fast and secure distribution of software, including updates and new versions of operating
systems. The existing IT security systems were replaced with the so-called next generation firewall. A procedure
for inspection of encrypted network traffic was also implemented. In order to update and standardize the IT
infrastructure and systems, a process of replacement of used printers, copying machines and computers
was started. Besides, functionality of Active Directory service was enhanced to Windows Server 2016 version
and migration of the electronic mail system was conducted to Microsoft Exchange Server Enterprise 2013.
In 2018, implementation of the Platform for Electronic Services of the Patent Office of the Republic of Poland
(PUEUP), financed within the framework of the Operational Programme Digital Poland (POPC) – Activity 2.1: High
accessibility and quality of public e-services, was continued. Within the process, procurement procedure was
completed and the contract was awarded, in an open tender procedure, for its construction and implementation.
Within the framework of the implementation of the first stage of the contract, a module was prepared with
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kontraktu został przygotowany moduł umożliwiający wysyłanie powiadomień o upływającym terminie
ochrony dla znaków towarowych. Równolegle prowadzono proces digitalizacji rejestrów Urzędu, a także
opracowano dokumentację projektową docelowego systemu, tj. PUEUP.
Kontynuując współpracę z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim (PUW) w zakresie eksploatacji i rozwijania Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) w 2018 roku, przedstawiciele Urzędu zostali
zaproszeni do udziału w Radzie Użytkowników projektu Ministerstwa Cyfryzacji pn. „EZD RP – elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej”, którego celem jest stworzenie, udostępnienie
i utrzymanie nowoczesnego systemu teleinformatycznego do elektronicznego zarządzania dokumentacją.
W wyniku realizacji projektu budowy Nowej Platformy SharePoint uruchomiono nowy Intranet Urzędu
Patentowego RP. Wykonano także szereg prac mających na celu dostosowanie eksploatowanych systemów
informatycznych do potrzeb użytkowników i zmian prawnych. W zakresie systemu BackOffice kontynuowano prace mające na celu implementację zmian wynikających z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE), dotyczących sposobu przedstawienia nowych rodzajów znaków towarowych, w tym obsługi plików
multimedialnych. W zakresie systemu Soprano umożliwiono klasyfikowanie wynalazków i wzorów użytkowych zgodnie z Cooperative Patent Classification (CPC), co pozwoliło na wprowadzanie tej klasyfikacji dla
zgłoszeń z dziedziny biotechnologii.
Realizując cel zwiększania dostępności danych dla użytkowników zewnętrznych, poszerzono zakres danych dostępnych za pośrednictwem Wyszukiwarki Przedmiotów Chronionych, z której w 2018 r. skorzystało

the function of sending notifications on the expiry date of the protection for trade marks. At the same time,
a process of digitalization of the registers was under way. Besides, documentation of the above-mentioned
project was prepared.
The Patent Office of the Republic of Poland continued its cooperation with Podlaski Urząd Wojewódzki (PUW)
with respect to exploitation and development of a system for electronic management of documentation (EZD).
In 2018, representatives of the Patent Office of the Republic of Poland were invited to participate in a Board
of Users of the Ministry of Digital Affairs project – EZD RP – electronic management of documentation in public
administration. The aim of the project is creation, putting into service and maintenance of a modern IT system
for electronic management of documentation.
As a result of implementation of a construction of a SharePoint new platform, a new Intranet of the Patent
Office of the Republic of Poland was launched. A wide range of works was conducted, aimed at the development
of existing IT systems as well as their adaptation to the requirements of users and the changing law. With respect
to BackOffice, works were conducted on the implementation of the amendments following from the Directive
of the European Parliament and the Council of the EU concerning representation of new types of trade marks,
to include handling multimedia files. With respect to Soprano system, classification of inventions and utility
models according to Cooperative Patent Classification (CPC) was made available, which enabled the use of it
for applications concerning biotechnology inventions.
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194 tys. odbiorców, zadając 275 tys. zapytań. Ponadto została udostępniona nowa aplikacja pod nazwą
Biblioteka Dokumentów, która umożliwia pełnotekstowe przeszukiwanie opisów wynalazków i wzorów
użytkowych, tłumaczeń patentów europejskich, opisów wzorów przemysłowych oraz oficjalnych wydawnictw Urzędu (BUP, WUP).
Jednocześnie, realizując wymogi unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO, przygotowano narzędzie informatyczne umożliwiające przeszukiwanie baz danych UPRP pod kątem występowania
w nich określonych danych osobowych.
W 2018 roku na platformie usług elektronicznych administracji publicznej ePUAP uruchomiono Wniosek
o uzupełnienie danych kontaktowych w celu otrzymywania powiadomień o terminie do przedłużenia prawa ochronnego na znaki towarowe w związku z planowanym wdrożeniem procesu przekazywania powiadomień o upływającym terminie ochrony. Natomiast w usługach elektronicznych wcześniejszej generacji
umożliwiono przekazywanie do Urzędu dużych załączników o rozmiarze do 500 MB.
W ramach zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym w 2018 roku zlecono przeprowadzenie zewnętrznego audytu bezpieczeństwa, weryfikującego stan zabezpieczeń infrastruktury i systemów IT użytkowanych w Urzędzie. Na podstawie raportu z audytu wyeliminowano dostrzeżone zagrożenia, a także sukcesywnie wypełniano zalecenia zwiększające poziom bezpieczeństwa zasobów teleinformatycznych Urzędu.
W 2018 roku decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej powołano pełnomocnika
do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, odpowiedzialnego m.in za: utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, w tym CSIRT GOV, organizację procesu zarządzania
bezpieczeństwem teleinformatycznym Urzędu oraz realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP.
W ramach współpracy międzynarodowej w obszarze IT w 2018 roku rozwijano narzędzia informatyczne
i kontynuowano wymianę doświadczeń z podmiotami zajmującymi się ochroną własności przemysłowej.
Współpraca z EPO była kontynuowana w oparciu o zawarte Porozumienie o Współpracy Dwustronnej (BCP) na lata 2016–2018, na mocy którego realizowane były cztery projekty informatyczne: Federated

With the aim to improve the availability of data for external users, the scope of the data available through
Protected Objects Search Engine of the Patent Office of the Republic of Poland was broadened. In 2018,
the Protected Object Search Engine had 194 000 users, who made 275 000 queries. Besides, a new application
– Library of Documents (Biblioteka Dokumentów) was made available. The new tool enables whole-text searching
of descriptions of inventions and utility models, translations of European patents, descriptions of industrial
designs, as well as official publications of the Patent Office of the Republic of Poland (BUP, WUP).
With the aim to implement the provisions of the General Data Protection Regulation (GDPR), a relevant IT
tool was prepared in order to enable searching the databases of the Patent Office of the Republic of Poland with
respect to identification of specific personal data.
In 2018, at the platform for electronic services of the public administration – ePUAP a new tool was launched –
Request for completing contact data with the purpose of receiving notifications on the deadline for renewing trade mark
protection. The tool was introduced in connection with expected implementation of notifications on the expiry date
concerning trade mark protection. Already earlier generation electronic services provided a possibility to send
large volume files (up to 500 MB) to the Patent Office.
As part of IT security management scheme, in 2018 an external security audit was conducted with reference
to IT infrastructure and systems used in the Patent Office of the Republic of Poland. Based on the audit report, all
the identified risks were eliminated and recommendations for increasing the security of IT resources were fulfilled.
In 2018, by the decision of President of the Patent Office of the Republic of Poland, Internet Security Officer was
appointed. The responsibilities of the new officer include, among other things: maintaining contacts with national
cyber security system members, including SCIRT GOV, organization of IT security management in the Patent Office
of the Republic of Poland, as well as implementation of tasks concerning cybersecurity of the Republic of Poland.
Within the framework of the international cooperation in the area of IT, in 2018, IT tools were further developed.
Experiences and best practices were also shared with partners dealing with industrial property protection.
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Register, Espacenet New, Cooperative Patent Classification (CPC) at National Offices oraz Quality at Source. Wypełniając postanowienia BCP w zakresie integracji z systemem Federated European Patent Register,
utrzymywano serwis sieciowy używany w wyszukiwarce EPO Register do wyświetlania danych publicznych
dotyczących zgłoszeń patentów europejskich z użytkowanego w Urzędzie systemu Register Plus. Wykonywano prace mające na celu poszerzenie zakresu oraz podnoszenie jakości danych gromadzonych w UPRP
i przekazywania ich do EPO.
W zakresie współpracy z EUIPO w ramach integracji z systemami TMview i DSview świadczono usługę
dostarczania uzgodnionych danych dotyczących znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych w ramach centralnego modelu indeksowego oraz usługę utrzymywania serwisów sieciowych udostępniających dane bibliograficzne dotyczące znaków towarowych i wzorów przemysłowych. W systemie BackOffice
na podstawie danych udostępnianych przez EUIPO automatycznie uzupełniane były informacje o starszeństwie znaków wspólnotowych.
W zakresie współpracy z WIPO w 2018 roku pobierano i przetwarzano dane znaków międzynarodowych
(IR), zarówno wyznaczonych na Polskę (pobierane do systemu BackOffice), jak i wyznaczonych na Unię Europejską (pobieranych do Acsepto). Do systemu Acsepto pobierano także dane dotyczące chronionych symboli państwowych oraz nazw, skrótów i symboli instytucji międzyrządowych.

Cooperation with the European Patent Office was conducted within the framework of Bilateral Cooperation
Plan (BCP) for 2016-2018, on the basis of which four IT projects were implemented: Espacenet New, Federated
Register, Cooperative Patent Classification (CPC) at National Offices, and Quality at Source (QaS). As part of the BCP
implementation, a web service was maintained, which is used in the EPO Register search engine for displaying
public data on European patent applications from the Register Plus system used in the Office Besides, works were
conducted with the aim to widen the scope and improve the quality of the data collected by the Patent Office
and transmitted to the EPO.
Within the framework of the cooperation with the EUIPO, as part of integration with the TMView and DesignView
systems, data supply service for trade marks and industrial designs within the central index model and web
services giving access to bibliographic data concerning trade marks and industrial designs were maintained. Based
on the data made available by the EUIPO, information on the seniority of Community trade marks in the BackOffice
system was automatically completed.
As for the cooperation with the WIPO, in 2018, data concerning international registration of trade marks (IR)
were retrieved and processed, both with designation of Poland (into BackOffice system) and with designation
of the European Union (into Acsepto). The Acsepto system was also supplied with data concerning protected
national symbols, as well as proper names, abbreviations and symbols of intergovernmental institutions.
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2 marca/March
–10 kwietnia/April

8
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Otwarte spotkanie konsultacyjno-informacyjne w Urzędzie Patentowym RP pt. „Ocena
zdolności odróżniającej znaku towarowego – wybrane zagadnienia”.
Information and consultation meeting in the Patent Office of the Republic of Poland on
“Assessment of trade mark distinctiveness – selected issues”.
Międzynarodowy cykl seminariów eksperckich „Roving Seminars” pt. „Jak chronić swoją
własność intelektualną za granicą?” zorganizowany we współpracy z Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO), Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechniką Śląską oraz Politechniką Wrocławską.
„Roving Seminars” – a series of international seminars on “How to protect intellectual
property abroad?” – organized in cooperation with World Intellectual Property
Organization (WIPO), AGH University of Science and Technology in Krakow, Silesian
University of Technology and Wroclaw University of Science and Technology.
Seminarium nt. „Strategia ochrony marki – system krajowy, międzynarodowy i regionalny”
zorganizowane we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Enterprise Europe Network przy
Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi.
Seminar on “Strategy of brand protection - national, international and regional system”
organized in cooperation with Enterprise Europe Network regional centre at Enterprise
Development Foundation in Łódź.
Otwarte spotkanie konsultacyjno-informacyjne w Urzędzie Patentowym RP pt. „Znaki towarowe certyfikujące”.
Information and consultation meeting in the Patent Office of the Republic of Poland on
“Certification marks”.
Cykl 16 seminariów regionalnych zorganizowanych przez Urząd Patentowy RP pt. „Patent
na sukces – strategia zarządzania własnością intelektualną” adresowanych do przedsiębiorców, przedstawicieli otoczenia biznesu oraz pełnomocników prowadzących postępowania przed Urzędem Patentowym RP.
A series of 16 regional seminars organized by the Patent Office of the Republic of Poland
on „Patent for success – strategy for intellectual property management” addressed to
entrepreneurs, representatives of business environment institutions, as well as attorneys in
the proceedings before the Patent Office of the Republic of Poland.
Otwarte spotkanie konsultacyjno-informacyjne w Urzędzie Patentowym RP pt. „Trolling
patentowy w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej”.
Information and consultation meeting in the Patent Office of the Republic of Poland on
“Patent trolling in the United States and the European Union”.
XI Międzynarodowa Konferencja „Innowacyjność i kreatywność w gospodarce – Zrównoważone projektowanie w innowacyjnym biznesie” pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
11th International Conference “Innovation and Creativity in Economy – sustainable design in
innovation-driven business” under the honorary patronage of the President of the Republic
of Poland, Andrzej Duda.
Otwarte spotkanie konsultacyjno-informacyjne w Urzędzie Patentowym RP pt. „Licencje
przymusowe na korzystanie z wynalazków farmaceutycznych”.
Information and consultation meeting in the Patent Office of the Republic of Poland on
“Compulsory licenses for the use of pharmaceutical inventions”.
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25
kwietnia/April

26
kwietnia/April

9
maja/May
15
maja/May
19
maja/May

9
czerwca/June

11
czerwca/June

Podpisanie porozumienia (Memorandum of Understanding) Urzędu Patentowego RP
ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej dotyczącego ustanowienia wspólnej
procedury rozstrzygania sporów mającej na celu ułatwienie mediacji w sporach dotyczących sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego toczących się przed Urzędem
Patentowym RP.
Signing of a Memorandum of Understanding between the Patent Office of the Republic
of Poland and the World Intellectual Property Organization on the establishment of a
joint dispute resolution procedure with the aim to facilitate the mediation of trade mark
oppositions at the Patent Office of the Republic of Poland.
Konferencja pt. „100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce” zorganizowana przez
Urząd Patentowy RP z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej pod honorowym
patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
Conference on: “100 Years of Industrial Property Protection in Poland” organized by the
Patent Office of the Republic of Poland on the occasion of World Intellectual Property Day
under the honorary patronage of the President of the Republic of Poland, Andrzej Duda.
Seminarium „Patentability issues in the fields of pharmacy and biotechnology” zorganizowane we współpracy Europejskim Urzędem Patentowym (EPO).
Seminar on “Patentability issues in the fields of pharmacy and biotechnology” organized in
cooperation with the European Patent Office (EPO).
Otwarte spotkanie konsultacyjno-informacyjne w Urzędzie Patentowym RP pt. „Strategia
zarządzania własnością intelektualną w przedsiębiorstwie”.
Information and consultation meeting in the Patent Office of the Republic of Poland on
“Strategy of intellectual property management in an enterprise”.
Udział Urzędu Patentowego RP w ogólnopolskiej akcji „Noc Muzeów” pod hasłem „Patent
by Night”.
Participation of the Patent Office of the Republic of Poland in a nationwide initiative – Night
of Museums, entitled “Patent by Night”.
Udział Urzędu Patentowego RP w 22. Pikniku Naukowym zorganizowanym przez Polskie
Radio oraz Centrum Nauki Kopernik. Prezentacja obszernego programu edukacyjnego przygotowanego przez ekspertów Urzędu.
Participation of the Patent Office of the Republic of Poland in the 22nd Science Picnic of
Polish Radio and the Copernicus Science Centre in Warsaw. Educational presentations were
prepared by examiners of the Patent Office of the Republic of Poland.
Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu „Ambasador Szkolnej Wynalazczości”
zorganizowanego przez Urząd Patentowy RP we współpracy z Polską Akademią Dzieci,
Narodowym Muzeum Techniki oraz Światową Organizacją Własności Intelektualnej i Towarzystwem Badania Gier. Partnerami konkursu byli: Funiversity, Medialna Rodzina, Marwit,
Clementoni, Naukowa Zabawa oraz Rebel. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:
Minister Edukacji Narodowej oraz Centrum Nauki Kopernik.
Prize award ceremony for the winners of the Ambassador of School Innovation Competition
2018, organized by the Patent Office of the Republic of Poland in cooperation with
the Polish Children’s Academy, Museum of Technology, World Intellectual Property
Organization, Games Research Association of Poland. Among the partners of the
Competition were: Funiversity, Medialna Rodzina, Marwit, Clementoni, Naukowa Zabawa
oraz Rebel. The event was held under honorary patronage of: Ministry of Education and the
Copernicus Science Centre in Warsaw.
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Uroczyste wręczenie nagród laureatom VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Student-Wynalazca” organizowanego 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 wsparciem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, Prezesa Urzędu Patentowego RP, Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju, Konferencji Akademickich Szkół Polskich, Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Komitetu Inżynierii Produkcji PAN, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Wojewody Świętokrzyskiego, Urzędu Miasta Kielce, Stowarzyszenia
Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

11
czerwca/June

12
czerwca/June

21–22
czerwca/June

20
lipca/July
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Prize award ceremony for the winners of “Student – Inventor” annual competition
organized by Kielce University of Technology with the support of the Patent Office of the
Republic of Poland within the framework of “Systemic support of students innovativeness”
(Systemowe wsparcie wynalazczości studenckiej) project.
It is part of a program implemented by Minister of Science and Higher Education,
entitiled “Creator of innovativeness – support of students entrepreneurship” (Kreator
innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej). The
competition was granted with the support of Minister of Science and Higher Education,
Minister of Enterprise and Technology, President of the Patent Office of the Republic of
Poland, National Centre for Research and Development, Conference of Higher Education
Institutions, Conference of the Rectors of Polish Universities of Technology, Production
Engineering Committee of the Polish Academy of Sciences, Office of Marshal of the
Świętokrzyskie Voivodeship, Head of the Świętokrzyskie Voivodeship, Kielce City Hall,
Association of Polish Inventors and Rationalizers, and Staropolska Chamber of Industry and
Commerce.
Otwarte spotkanie konsultacyjno-informacyjne w Urzędzie Patentowym RP pt. „Przegląd
najnowszego polskiego i europejskiego orzecznictwa w sprawach dotyczących znaków
towarowych”.
Information and consultation meeting in the Patent Office of the Republic of Poland on
“Review of the latest Polish and European case-law concerning trade marks”.
Sympozjum naukowe „Własność intelektualna w świecie cyfrowym” zorganizowane przez
Urząd Patentowy RP. Tematem sympozjum była ochrona własności intelektualnej w środowisku zaawansowanych technologii informatycznych. Wydarzenie adresowane było
do ekspertów prawa własności intelektualnej, Internetu i nowych technologii, rzeczników
patentowych, adwokatów, radców prawnych, konsultantów ds. innowacyjności, brokerów
innowacji, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji rządowych oraz reprezentantów
instytucji otoczenia biznesu.
Science symposium on “Intellectual Property in the Digital World” organized by the Patent
Office of the Republic of Poland. The event was devoted to protection of intellectual
property in the environment of high technologies and was addressed to IP law, the Internet,
and high technology experts, patent attorneys, legal counsels, legal attorneys, innovation
counsellors, representatives of state institutions and business environment institutions.
Podpisanie umowy w sprawie uruchomienia przez Uniwersytet Jagielloński przy współpracy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej i przy udziale Urzędu Patentowego
RP nowego kierunku studiów „Joint Master’s Degree Programme in Intellectual Property
and New Technologies”.
Signing of the agreement on the establishment at Jagiellonian University in Krakow of a
new study programme: „Joint Master’s Degree Programme in Intellectual Property and New
Technologies”. It is a joint initiative of the Jagiellonian University, the World Intellectual
Property Organization and the Patent Office of the Republic of Poland.
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6–7
września/September

17–21
września/September

24
września/September

8–9
października/October

XIV Międzynarodowe Sympozjum „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce.
IP w ekosystemie innowacji” zorganizowane przez Urząd Patentowy RP pod honorowym
patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Współorganizatorami
sympozjum były: Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, Ambasada Państwa
Izrael w Polsce, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Politechnika Świętokrzyska, a także Politechnika
Wrocławska i Europejski Region Przedsiębiorczości Małopolska. Tradycyjnie sympozjum
otrzymało również wsparcie organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Małopolskiego, a także licznego grona partnerów biznesowych oraz instytucjonalnych.
Sympozjum adresowane było głównie do przedsiębiorców, w szczególności przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw, startupów, a także pracowników naukowych
polskich i zagranicznych uczelni, przedstawicieli urzędów patentowych państw członkowskich Europejskiej Organizacji Patentowej, a także instytucji zajmujących się problematyką
transferu technologii i zarządzania innowacjami.
14th international Krakow Symposium - “Intellectual Property in Innovative Economy
with the theme “Intellectual Property in Innovation Ecosystem” organized by the Patent
Office of the Republic of Poland. The event was held under the honorary patronage of
the President of Poland Andrzej Duda. Among the co-organizers of the event were: World
Intellectual Property Organization, Embassy of Israel, Industrial Development Agency,
AGH University of Science and Technology in Krakow, Jagiellonian University, Krakow
University of Technology, Kielce University of Technology, Wroclaw University of Science
and Technology, and Europejski Region Przedsiębiorczości Małopolska. Traditionally, the
event was also supported by Office of Marshal of the Malopolskie Voivodeship, as well
as numerous business and institutional partners. The Symposium was addressed mainly
to entrepreneurs, representatives of small and medium-sized enterprises in particular,
startups, scientific staff from Polish and foreign universities, representatives of intellectual
property offices of the European Patent Organization member states, and institutions
dealing with technology transfer and management of innovation.
XXXVII Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych w Cedzynie zorganizowane
przez Urząd Patentowy we współpracy z Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Radą Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, a także Politechniką
Świętokrzyską oraz Staropolską Izbą Przemysłowo-Handlową.
37th 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 European Union
Intellectual Property Office (EUIPO), Board of Patent Attorneys of Universities and Academies,
Kielce University of Technology, and Staropolska Chamber of Business and Commerce.
Uroczyste otwarcie wystawy polskich wynalazków i wzorów przemysłowych „PolandIn.”
w genewskiej siedzibie Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). Wystawa
została zorganizowana przez Urząd Patentowy RP przy współpracy Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, Stałego Przedstawicielstwa RP przy Biurze Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie, Narodowego Centrum Kultury, Instytutu Adama Mickiewicza, Centrum Inteligentnego Rozwoju oraz firmy Tubądzin.
Opening of an exhibition of Polish inventions and industrial designs – “PolandIn” in the seat
of the World Intellectual Property Organization (WIPO) in Geneva. The event was organized
by the Patent Office of the Republic of Poland in cooperation with Ministry of Culture
and National Heritage, Permanent Representative of the Republic of Poland to the United
Nations Office at Geneva, National Centre of Culture, Adam Mickiewicz Institute, Centrum
Inteligentnego Rozwoju, and Tubądzin company.
Międzynarodowa konferencja „Rethinking Patent Law as an incentive to innovation” zorganizowana przez Urząd Patentowy RP wspólnie z Instytutem Nauk Prawnych PAN i Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.
International Conference on: „Rethinking Patent Law as an incentive to innovation” organized
by the Patent Office of the Republic of Poland in cooperation with the Institute of Law Studies
of the Polish Academy of Sciences, Adam Mickiewicz University in Poznań, and Innovation and
Technology Transfer Management Centre at Warsaw University of Technology.
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17
października/October

23
listopada/November

Otwarte spotkanie konsultacyjno-informacyjne w Urzędzie Patentowym RP pt. „Przywilej produkcyjny na eksport (SPC Manufacturing Waiver) – projekt zmiany rozporządzenia
469/2009 dotyczącego dodatkowych praw ochronnych”.
Information and consultation meeting in the Patent Office of the Republic of Poland on
“SPC Manufacturing Waiver – draft amendment of the Regulation 469/2009 concerning
supplementary protection certificates.
Przyjęcie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej specjalnej uchwały upamiętniającej ustanowienie ochrony własności przemysłowej na ziemiach polskich oraz powstanie Urzędu
Patentowego RP.
Adoption of a special resolution by the Senate of the Republic of Poland in commemoration
of the establishment of industrial property protection in the territory of Poland and the
Patent Office of the Republic of Poland.
Uroczysta msza święta w Archikatedrze św. Jana w Warszawie odprawiona pod przewodnictwem Jego Eminencji Ks. Kard. Kazimierza Nycza w intencji polskich wynalazców i projektantów oraz instytucji i środowisk wspierających innowacyjność i przedsiębiorczość.
Holy Mass celebrated by Cardinal Kazimierz Nycz in St. John’s Archcathedral in Warsaw
for the intention of Polish inventors, designers and all institutions and circles supporting
innovation and enterprise.
Uroczyste wręczenie na Zamku Królewskim w Warszawie odznak honorowych „Zasłużony dla wynalazczości” przyznanych przez Prezesa Rady Ministrów oraz prezentacja Księgi
Jubileuszowej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej „100 lat własności przemysłowej w Polsce” wydanej przez Wolters Kluwer Polska.
Honorary distinction award ceremony held at the Royal Castle in Warsaw. The distinctions
were awarded by the President of the Council of Ministers in recognition of the merits
for inventiveness. The event was accompanied by presentation of the Jubilee Book of
the Patent Office of the Republic of Poland – “100 Years of Industrial Property in Poland”
published by Wolters Kluwer Polska.

26
listopada/November

Uroczysta gala jubileuszowa w Teatrze Wielkim Opery Narodowej z okazji 100. rocznicy powołania Urzędu Patentowego RP i ustanowienia ochrony własności przemysłowej
w Polsce, wieńcząca rok jubileuszowy objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Partnerami obchodów jubileuszowych były liczne organizacje i instytucje: Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, Urząd Unii
Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Polska Izba Rzeczników Patentowych, Kancelaria Patentowa PATPOL, Kancelaria Rzeczników Patentowych POLSERVICE, Tubądzin,
KGHM Polska Miedź, ADAMED, Polpharma, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Passio Group,
Poczta Polska, PIKE, Synthos, SecoWarwick, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, TZMO
SA, FAKRO, Dr Irena Eris, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, Zamek Królewski w Warszawie,
Producenci Leków PL.
Jubilee Gala held in the Teatr Wielki – Polish National Opera in Warsaw, in commemoration
of the 100th anniversary of industrial property protection in Poland, at the culmination
of the jubilee celebrations conducted under honorary patronage of the President of the
Republic of Poland Andrzej Duda. Partners of the jubilee celebrations were numerous
organizations and institutions, among them: World Intellectual Property Organization,
European Union Intellectual Property Office (EUIPO), Polish Chamber of Patent Attorneys,
PATPOL European and Polish Patent and Trade mark Attorneys, POLSERVICE Patent and
Trade mark Attorneys Office, Tubądzin company, KGHM Polska Miedź, ADAMED, Polpharma,
Międzynarodowe Targi Poznańskie (Pozna International Fair), Passio Group, Poczta Polska,
PIKE, Synthos, SecoWarwick, National Centre for Research and Development, TZMO SA,
FAKRO, Dr Irena Eris, KONDRAT i Partnerzy Law Office, Royal Castle in Warsaw, Association
of Polish Producers of Pharmaceuticals Producenci Leków PL.
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Zorganizowana w siedzibie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie uroczystość wręczenia nagród laureatom prestiżowego konkursu międzynarodowego Design
Europa Awards organizowanego przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej
(EUIPO) dla najlepszych europejskich rozwiązań projektowych w dziedzinie wzornictwa
przemysłowego.

27
listopada/November

Design Europa Awards Ceremony organized in POLIN Museum of the History of Polish
Jews in Warsaw by the European Union Intellectual Property Office (EUIPO) – final of the
prestigious international competition of the best European designs in the area of industrial
designs.
Zorganizowane w Warszawie doroczne spotkanie członków międzynarodowej sieci CoCoNet realizującej zadania z zakresu wymiany informacji i komunikacji publicznej w obszarze
własności intelektualnej.
Annual meeting of CoCoNet - international network members who deal with tasks
concerning exchange of information and public communication in the area of intellectual
property.

4
grudnia/December

14
grudnia/December

Otwarte spotkanie konsultacyjno-informacyjne w Urzędzie Patentowym RP pt. „Nowe rodzaje znaków towarowych – wyzwania i przyszła praktyka”.
Information and consultation meeting in the Patent Office of the Republic of Poland on
“New types of trade marks – challenges and future practice”.
Uroczyste wręczenie nagród laureatom XVI edycji konkursów Urzędu Patentowego RP
na pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską i studencką oraz na plakat, a także VI edycji
konkursów na krótki film i informację medialną poświęconych problematyce własności
intelektualnej. Inicjatywa wspierana jest przez bardzo liczne grono fundatorów i współorganizatorów, w tym zwłaszcza Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Ministerstwo 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.
Prize award ceremony in the 16th 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 6th edition of a short film and press release
competition organized by the Patent Office of the Republic of Poland. The initiative is
widely supported by numerous institutions and co-organizers, among them in particular:
Ministry of Enterprise and Technology, Ministry of Science and Higher Education, Ministry of
Culture and National Heritage, Ministry 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 Trade mark Attorneys, POLSERVICE
Patent and Trade mark 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.
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Główne przedsięwzięcia Urzędu Patentowego
Rzeczypospolitej Polskiej o charakterze
promocyjno-informacyjnym w roku 2019
Main promotion and information initiatives
and events of the Patent Office
of the Republic of Poland
in 2019
Urząd Patentowy RP
Warszawa
wydarzenie cykliczne/
raz w miesiącu
Patent Office
of the Republic of Poland
Warsaw
Recurring monthly event

Katowice/Katowice
13–14
stycznia/January
Urząd Patentowy RP
Warszawa
Patent Office
of the Republic of Poland
Warsaw
25
stycznia/January
Międzynarodowe
Targi Poznańskie,
Poznań
International Fair Poznań
12–15
marca/March
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Wykłady otwarte i spotkania konsultacyjno-informacyjne obejmujące
m.in.: aspekty materialnoprawne i proceduralne własności przemysłowej;
zmiany w prawie własności przemysłowej w zakresie ochrony znaków towarowych; zarządzanie własnością przemysłową, w tym aspekty komercjalizacji, transferu technologii, marketingu oraz wyceny wartości niematerialnych
i prawnych; znaczenie ochrony prawnoautorskiej w innowacyjnej gospodarce;
egzekwowanie praw własności intelektualnej, w tym m.in. dochodzenie roszczeń, ulga dla przedsiębiorców IP Box.
Open lectures and consultation and information meetings concerning
substantive and procedural aspects of industrial property, amendments to
industrial property law concerning trade mark protection; IP management,
including commercialization, technology transfer, marketing, and valuation of
legal and intangible assets; importance of copyright protection in innovative
economy; IP rights enforcement including redress of claims; IP Box tax
incentive for entrepreneurs.
3. Śląski Festiwal Nauki Katowice
Stoisko promocyjno-informacyjne Urzędu Patentowego RP.
3rd Silesian Science Festival Katowice
Promotion and information stand of the Patent Office of the Republic
of Poland.

Spotkanie „Poznaj Urząd Patentowy. Czym jest ochrona własności intelektualnej” z udziałem uczniów szkół podstawowych.
“Get to Know the Patent Office. What is Intellectual Property Protection?” –
Meeting with primary school children.

Arena Design – jedno z najbardziej renomowanych w kraju wydarzeń poświęconych wzornictwu przemysłowemu.
Stoisko promocyjno-informacyjne Urzędu Patentowego RP oraz wystawa
wzornictwa „Transformacje”.
Arena Design – participation of the Patent Office of the Republic of Poland in
one of the most recognised events dedicated to industrial design. Promotion
and information stand of the Patent Office of the Republic of Poland and
“Transformations” design exibition.
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Giełda Papierów Wartościowych
Warszawa
Warsaw Stock Exchange
Warsaw
25–26
marca/March
Warszawa
Warsaw
26
kwietnia/April
PGE Narodowy
Warszawa
‘PGE Narodowy’ Stadium
Warsaw
11
maja/May
Hala Spodek
Katowice
Spodek Arena Katowice
14–15
maja/May
Urząd Patentowy RP
Warszawa
Patent Office
of the Republic of Poland
Warsaw
18
maja/May
Urząd Patentowy RP
Warszawa
Patent Office
of the Republic of Poland
Warsaw
maj/May

XII edycja międzynarodowej konferencji z cyklu „Innowacyjność i kreatywność w gospodarce” – „Projektowanie identyfikacji wizualnej przedsiębiorstwa”, we współpracy ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej
(WIPO).
12th International Conference in the series of “Innovation and Creativity
in Economy” – “Designing Corporate Visual Identification”, organised in
co-operation with the World Intellectual Property Organization (WIPO).

Międzynarodowa konferencja “Czyj jest genom? Biotechnologie i ochrona
własności intelektualnej” z okazji obchodów Światowego Dnia Własności
Intelektualnej we współpracy z Europejskim Urzędem Patentowym (EPO).
“Whose is Genom? Biotechnology and Intellectual Property Protection” –
International Conference on the occasion of the World Intellectual Property
Day celebrations, organised in cooperation with the European Patent Office
(EPO).

XXIII Piknik Naukowy „My i maszyny”
Stoisko promocyjno-informacyjne Urzędu Patentowego RP w ramach wydarzenia organizowanego przez Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
23rd Science Picnic “Machines and Us”, organised by the Polish Radio and the
Copernicus Science Center. Promotion and information stand of the Patent
Office of the Republic of Poland.

European Start-Up Days wydarzenie towarzyszące XI edycji Europejskiego
Kongresu Gospodarczego (EEC).
Stoisko promocyjno-informacyjne Urzędu Patentowego RP.
European Start–up Days – event accompanying the 11th European Economic
Congress (EEC). Promotion and information stand of the Patent Office of the
Republic of Poland.

„Patent by night” w Urzędzie Patentowym RP w ramach ogólnopolskiej akcji
„Noc Muzeów”.
„Patent by night” – event held within the framework of the national initiative
“Night of Museums”.

XXIV Ogólnopolska konferencja „Informacja patentowa dla nauki i biznesu” organizowana przez Urząd Patentowy RP oraz EPO.
“Patent Information for Science and Business” – 24th National Conference
organised by the Patent Office of the Republic of Poland in co-operation with
EPO.
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Warszawa
Warsaw
30–31
maja/May
Warszawa
Warsaw
8
czerwca/June
Międzynarodowe
Centrum Kultury
Kraków
International Cultural Centre
Cracow
5–6
września/September
Urząd Patentowy RP
Warszawa
Patent Office
of the Republic of Poland
Warsaw
wrzesień/September
Cedzyna
Cedzyna
16–20
września/September
Urząd Patentowy RP
Warszawa
Patent Office
of the Republic of Poland
Warsaw
październik/October
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Dwudniowe sympozjum naukowe „Ochrona wizerunku w prawie własności
intelektualnej” adresowane do przedsiębiorców i sektora nauki, organizowane we współpracy z Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej
(EUIPO).
“Protection of Image Rights under Intellectual Property Law” – 2-day Science
Symposium addressed to entrepreneurs and scientists, organised in cooperation with the European Union Intellectual Property Office (EUIPO).
Finał VI edycji konkursu dla uczniów szkół podstawowych „Ambasador
Szkolnej Wynalazczości” na najlepsze projekty w dwóch kategoriach: wynalazki lub inne rozwiązania techniczne oraz gry planszowe i komputerowe.
Award Ceremony of the 6th edition of “Ambassador of School Innovation”
competition for primary school children for best designs in two categories:
inventions or technical solutions, and board and computer games.

XV edycja międzynarodowego sympozjum naukowego z cyklu „Własność
przemysłowa w innowacyjnej gospodarce” – „Sztuczna inteligencja i ochrona własności intelektualnej”.
15th International Symposium in the series of “Industrial Property in Innovative
Economy” – “Artificial Intelligence and Intellectual Property Protection”.

Wykład w Urzędzie Patentowym RP w ramach XXIII Festiwalu Nauki Warszawa.
Lecture at the Polish Patent Office, as part of the 23rd Warsaw Science
Festival.

38. Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych podejmujące tematykę dotyczącą własności intelektualnej w Polsce i na świecie, w tym aspekty materialnoprawne, ochrony oraz zarządzania dobrami niematerialnymi.
38th Seminar for Patent Attorneys from Universities and Academies, devoted
to intellectual property issues in Poland and the world, including substantive
aspects of protection and management of intangible assets.

„I Ty możesz zostać wynalazcą” – spotkanie uczniówz młodymi wynalazcami
połączone z warsztatami, realizowane we współpracy z Akademią Wynalazców im. Roberta Boscha.
“You Too Can Become an Inventor!” – meeting of school students with young
inventors, along with the workshop conducted in cooperation with the Robert
Bosch Academy of Inventors.
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Warszawa
Warsaw
październik/October

Szkolenie dotyczące ochrony znaków towarowych w systemie madryckim
realizowane we współpracy z WIPO.

Warszawa
Warsaw
28–29
listopada/November

Konferencja naukowa dotycząca ochrony własności intelektualnej z okazji
100. rocznicy przystąpienia Polski do Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej, organizowana we współpracy z WIPO.

Urząd Patentowy RP
Warszawa
Patent Office
of the Republic of Poland
Warsaw
6
grudnia/December
Urząd Patentowy RP
Warszawa
Patent Office
of the Republic of Poland
Warsaw
data do ustalenia
Date – to be agreed

Training on Protection of Trade marks under the Madrid System, organised in
co-operation with WIPO.

Scientific Conference on Intellectual Property Protection on the occasion of
the 100th anniversary of Poland’s accession to the Paris Convention for the
Protection of Industrial Property. Event organised in co-operation with WIPO.
Finał konkursów organizowanych przez Urząd Patentowy RP promujących
ochronę własności intelektualnej:
– VII edycja konkursu na krótki film oraz VII edycja konkursu na informację
medialną,
– XVII edycja konkursu na plakat oraz XVII edycja konkursu na pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską i studencką.
Award Ceremony for winners of competitions organised by the Patent Office of
the Republic of Poland to promote intellectual property protection:
– 7th edition of Short Film and Press Release Competitions,
– 17th edition of the Annual Competition for the Best Postdostoral, Doctoral,
Master’s and Student’s Theses and the Annual Competition for Artistic
Poster.

Szkolenie dotyczące mediacji i arbitrażu organizowane wspólnie z WIPO.
Mediation and Arbitration Training, organised jointly with WIPO.
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Centrala telefoniczna: 22 579 00 00
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www.uprp.gov.pl

RAPORT ROCZNY
ANNUAL REPORT
PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF POLAND

