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Biblioteka Główna AGH 
 

 jedna    z największych  bibliotek technicznych w kraju 
 posiadająca zbiory liczące  ponad milion jednostek 
 (książki, czasopisma, zbiory specjalne)  

  

 dostęp do ponad 70 baz danych  
bibliograficzno‐abstraktowych, faktograficznych  

       i pełnotekstowych 

 

 rocznie:  odwiedziny w czytelniach - 25 tysięcy 

 zbiory udostępniane w czytelniach –  40-50 tysięcy 
 wypożyczenia książek – 82 tysiące 

 

 zakres tematyczny zbiorów  i baz danych zgodny z 
tematyką prowadzonych w Uczelni badań oraz 
kierunków studiów 



Biblioteka Główna AGH w nowej odsłonie 

Biblioteka Główna – 1966 r. 2014 r. – gmach po rozbudowie 
i gruntownym  remoncie 







Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej 
PATLIB w Bibliotece Głównej AGH 
 

http://www.bg.agh.edu.pl 

http://patenty.bg.agh.edu.pl 



Usługi oferowane w ośrodku informacji 
patentowej  BG AGH 

 udostępnianie i dostarczanie dokumentacji patentowej wszystkim zainteresowanym 

 kwerendy informacyjne dotyczące patentów, znaków towarowych i innych 
przedmiotów ochrony własności intelektualnej 

 udzielanie wstępnej informacji na temat procedur postępowania przed Urzędem 
Patentowym oraz podstawowych informacji z zakresu prawa własności przemysłowej 

 pomoc użytkownikom w prowadzeniu wyszukiwań  w bazach danych  

 badania patentowe – proste (bibliograficzne, stan prawny)  

 badania patentowe – zaawansowane (stan techniki, nowość)  

 prowadzenie działalności dydaktycznej dla studentów AGH z zakresu wyszukiwania 
literatury patentowej w bazach danych oraz organizowanie zajęć dla innych 
zainteresowanych grup użytkowników; 

 opracowanie opisów patentowych, opisów zgłoszeniowych wynalazków oraz innych 
opisów przedmiotów własności przemysłowej w Bibliografii Publikacji Pracowników 

AGH. 

 

 



  
 
Zasoby informacji patentowej są przydatne nie tylko dla rzeczników 
patentowych oraz ekspertów urzędów patentowych   
 
Jej stałymi odbiorcami powinni się stać: 
 

 wynalazcy,  
 pracownicy naukowi,  
 studenci,  
 przedsiębiorcy,  
 doradcy biznesowi  
 kadra kierownicza wyznaczająca strategie biznesowe.  

 
 

Dla kogo informacja patentowa?  



„The patent literature represents a 
valuable source of knowledge for 
creative minds anywhere in the 

world”  
źródło: 2011 WIPO Report: The Changing 
Face of Innovation 

„Patent information is a top priority 
for the EPO" 
 
źródło: EPO President, Benoît Battistelli,  Patent 

Information Conference, Warszawa 2014on 24 
October 2 

„Access to information, including 
patent information drives 
innovation”  
 
źródło: Kerri L. Clark,  Stanley P. Kowalski. 

Harnessing the power of patent information to 
accelerate innovation, Wiley Interdisc. Rew.: 
Data Mining and Knowledge Discovery 2(5), 
2012, pp. 427-435 

„Patent information plays an 
increasingly important role in 
global technological and economic 
development” 
 
źródło: Ann Chapman, Minesoft, World Property 
Intellectual Review,  2014 

Informacja patentowa siłą napędową innowacji 



Wartość informacji patentowej 

 informacja aktualna i szybko publikowana    
(18 miesięcy od zgłoszenia)   

 informacja szczegółowa i usystematyzowana 

 wskazuje obszary prawnie chronione 

 aż 85% wiedzy technicznej zawarta jest  

 w dokumentacji patentowej (źródło: European Patent 

 Office) 

 informacja bardzo obszerna 

 ponad 90 milionów dokumentów 
patentowych opublikowanych do chwili 
obecnej  

 niemal 2 miliony nowych zgłoszeń 
patentowych dokonywanych rocznie (źródło: 

WIPO) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Najwcześniej 
i najpełniej sygnalizuje 
tendencje i zmiany 
w technice światowej 

 



informacji technicznej - istota wynalazku jest 

ujawniona w sposób jasny, jednoznaczny i zrozumiały dla 
znawcy danej dziedziny   

 
informacji prawnej – stan prawny 

chronionych rozwiązań, zakres ochrony prawnej 
rozwiązań (ochrony przedmiotowej, czasowej, 
terytorialnej) 

 
 

informacji biznesowej – konkurencja, 

partnerzy, istniejące produkty, analiza rynku, 
trendy technologiczne, aktywność patentowa 
przedsiębiorstw 

Informacja patentowa to źródło:  



Źródła literatury patentowej 

Źródła pierwotne Źródła wtórne 

Dokumentacja patentowa  

- opisy patentowe, opisy wzorów użytkowych,        

skróty opisów patentowych,  

- dokumentacja zgłoszeniowa, 

- biuletyny 

- rejestry patentowe 

Dokumenty opublikowane i nieopublikowane zawierające 

informacje o nowych rozwiązaniach technicznych, 

zgłoszonych do opatentowania lub opatentowanych, 

informacje o ochronie praw twórców i właścicieli takich 

rozwiązań.  

Patentowe bazy 

danych, 

dziedzinowe 

wydawnictwa 

abstraktowe 

Literatura patentowa  -

wydawnictwa dotyczące 

teorii i praktyki prawa 

patentowego, badań 

patentowych, 

- słowniki, poradniki, 

monografie,  

- artykuły o ochronie 

własności przemysłowej 

 



Bazy patentowe online - bezpłatne 

 http://uprp.pl - polskie 

 http://pubserv.uprp.pl- polskie 

 http://worldwide.espacenet.com - międzynarodowe 

 http://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf-  
międzynarodowe 

 http://depatisnet.dpma.de/DepatisNet- niemieckie i 
międzynarodowe 

 http://patft.uspto.gov-  amerykańskie 

 http://www.google.com/patents- US, WO, EP 

 http://www.chinatrademarkoffice.com/index.php/ptsearch/- 
chińskie 

 http://eng.kipris.or.kr/   - koreańskie 

 http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg_e.ipdl   -japońskie 

 

 



Źródła literatury patentowej  - POLSKA 
strona  internetowa UPRP – www.uprp.pl 



Źródła literatury patentowej  - międzynarodowa dokumentacja 
strona  internetowa  EPO – www.epo.org/searching.html 



Źródła literatury patentowej  - międzynarodowa dokumentacja 
strona  internetowa  EPO – www.epo.org/searching.html 



Rejestry patentowe online – EPO Register 

https://register.epo.org/espacenet/regviewer 



Rejestry patentowy online – USPTO Public Pair 

http://portal.uspto.gov/pair/PublicPair 



Rejestry patentowy online - rejestr patentowy WIPO  
PatentScope 

http://patentscope.wipo.int/search 



Rejestry patentowy online - Register Plus UPRP 

http://regserv.uprp.pl/register/regviewer 



Rejestry innych urzędów zebrane przez 
Dutch patent information users group (WON ) Directory  
http://www.won-nl.org/public/en/patinf.shtml 



InPro Badania – nowe narzędzie do prowadzenia  
badań  w polskiej dokumentacji patentowej 
www.ipms.pl 

 InPro Badania - inteligentne wyszukiwanie i  przeglądanie danych 

 

 InPro Badania zapewnia możliwość wyszukiwania informacji 
zarówno dla użytkowników początkujących jak i zaawansowanych, 
dla których ważna jest możliwość tworzenia rozbudowanych 
kryteriów wyszukiwania. 

 

 informacje mogą być przeglądane w wielu widokach, w postaci list, 
szczegółów lub zestawień grafik. 

 

  użytkownik ma możliwość dowolnej konfiguracji każdego widoku  

 dzięki czemu może swobodnie dostosować narzędzie InPro Badania 
 do własnych potrzeb 

 

 



moduł obsługi kancelarii 

moduł prowadzenia badań 

Strona startowa InPro Badania 



Wyszukiwanie proste 



Wynik wyszukiwania 

Link do pełnego tekstu 



budowanie zaawansowanych zapytań za pomocą 
 operatorów logicznych 

Wyszukiwanie zaawansowane 



lista wyników 



wynalazki - rekord 



Eksport danych: Excel, PDF,  Word 

do wyboru format danych 

Informacja o BUP i WUP 



Znaki towarowe 



Wzory przemysłowe 



Wzory przemysłowe - rekord 



 Monitorowanie praw 

  

 InPro Badania umożliwia stałe monitorowanie sytuacji na rynku 
praw własności przemysłowej bez konieczności udziału 
użytkownika. 

 

 W sposób całkowicie automatyczny InPro Badania dostarcza 
informacje na temat nowych zgłoszeń lub udzielonych praw, 
które mogą stanowić kolizję dla interesujących klienta praw IP. 

 

 InPro Badania może generować automatyczne raporty 
zawierające informacje o nowych zgłoszeniach z interesującej  
branży lub konkretnych przedsiębiorstw. 

 



BUP 3/2015 



 InPro Badania 

 Kontakt:  

 www.ipms.pl 

 IPMS Sp. z o.o. 
ul. Marcelińska 62 / 2 60-354 Poznań 
tel.: +48 61 22 23 997  
fax: +48 61 22 23 998 
email: kontakt@ipms.pl 
 
Biuro handlowe IPMS Sp. z o.o. 

 Łukasz Targowski 
ul. Dąbrowskiego 138 lok. 32 
60-577 Poznań 
tel.: +48 534 978 845 
email: lukasz.targowski@ipms.pl 

 



Skąd wzięły się komercyjne patentowe bazy 
danych?  

 Chemical Abstracts Service (CAS) już w 1907 r. rozpoczął 
indeksowanie i abstraktowanie literatury patentowej z dziedziny 
chemii 

 

 DERWENT w 1948 r.  uruchomił   serwis patentowy dla 
dokumentów patentowych z dziedziny farmacji, poszerzany 
stopniowo o kolejne dziedziny technologii 

 

 pojawienie się bezpłatnych baz spowodowane gwałtownymi 
zmianami technologicznymi a zwłaszcza upowszechnieniem 
internetu, dane patentowe zaczęły udostępniać urzędy patentowe  

 

 rozwój komercyjnych baz patentowych  wzbogaconych o wartość 
dodaną 

 



Patentowe bazy danych  -  wyzwania  

 ogromna ilość informacji 

  – ponad 90 mln opublikowanych dokumentów 

 języki 

 - różnorodność języków (w tym szczególnie  
 języki niełacińskie) 

 - słowa kluczowe/synonimy 

 - błędy 

 zasięg terytorialny 

 zasięg chronologiczny 



 
 

źródło: M. Philipp, Why pay for value-added information? World Patent Information, vol. 27, 2005, pp. 7–11 

Dlaczego płacić za wartość dodaną w bazach danych? 

 w dłuższej perspektywie korzystanie z komercyjnych baz 
danych jest bardziej wydajne oraz tańsze 

 gwarancja wysokiej jakości  badań patentowych 

 zasięg chronologiczny danych (nawet do  XIX wiek) 

 zawartość baz, rodziny patentów 

 kodowanie  

 indeksowanie  

 aktualność danych 

 szkolenia dla użytkowników 

 customer suport 

 



Najważniejsze komercyjne bazy patentowe 

Total Patent 
http://lexisnexis.com/ip/totalpatent/ 
PatBase 
http://minesoft.com/patbase.asp 
Dialog 
http://www.proquest.com/products-
services/ProQuest-Dialog-Patents-
Collection.html 
ORBIT 
http://www.questel.orbit.com/ 
STN 
http://www.cas.org/support/stngen/index.
html 
Thomson Innovation 
www.thomsoninnovation.com 
WIPS 
http://wipsglobal.com 



      

Patent Information Users Group 
www.piug.org 

Aktualny i kompletny wykaz patentowych 
źródeł internetowych 

http://www.piug.org/vendors 

 
 Consultants and Services 

 Database Producers & Suppliers 

 Online Services and Database Vendors    

 Analysis Tools 

 Patent Document Delivery 

 Recognition and Awards 

 Patent Drawing 

 Translation Services 

 



    

   Przewodnik WIPO – Guide to Technology Databases   
   http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/patents/434/wipo_pub_l434_11.pdf 

 
 
Komercyjne bazy patentowe - płatne 

Orbit.com 

PatBase/PatBase Express  

STN  

Thomson Innovation 

TotalPatent  

WIPS Global 

 

Komercyjne bazy patentowe bezpłatne 

Google Patents  

Patent Lens  

 

Bazy patentowe krajowych i międzynarodowych urzędów 
patentowych 

WIPO -  PATENTSCOPE 

EPO - Espacenet 

USPTO, DPMA, JPO, KIPO, SIPO  i inne 

 



Intellogist 
www.intellogist.com 

bezpłatny serwis dla 
użytkowników informacji 
patentowej 
 
• pełne informacje o 

bazach danych 
 

• interaktywna mapa 
zasięgu baz danych 
 

• tabele porównawcze 
 

• raporty 
 

• blog, forum, 
newsletter 

 
  
 
 
 
 
 
 



Intellogist  



Intellogist  
porównanie  baz danych  - generowanie zestawień 



Szczegółowe raporty na temat poszczególnych baz danych  





Bazy  danych bezpłatne a komercyjne  

 wartość dodana – „value added data” 

 dane bibliograficzne podlegają korekcie 

 rozszerzone tytuły i abstrakty 

 poprawiona klasyfikacja/indeksowanie 

 

 zaawansowane funkcje wyszukiwawcze i  

   narzędzia do analizy wyników 

 narzędzia do wyszukiwania wzorów chemicznych 

 analiza cytowań 

 „mapy” patentowe 

 wyszukiwanie semantyczne 

 zintegrowany dostęp do wielu różnych źródeł literatury 
patentowej i nie patentowej 



Baza patentowa PATBASE,  MINESOFT  
www.patbase.com 
 

      Baza firmy     we współpracy z  

 

• baza rodzin patentów – około 47 mln rodzin patentowych 

• zasięg światowy – dane z ponad 100 urzędów patentowych 

• przyjazny inerfejs 

• różne specjalistyczne formularze wyszukiwania – chemical search, legal 
search, citation search 

• Command Line – budowanie złożonych zapytań 

 

 

• wyszukiwania wg słów kluczowych, symboli klasyfikacyjnych (IPC, CPC, 
japońska, amerykańska), uprawieni i wiele innych 

• wyszukiwania w językach niełacińskich 

      (CN, JP, KR, RU, TH) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Indeksowanie 
przykład wyszukiwania z wykorzystaniem indeksu dla pola zgłaszający 



Wizualizacja danych - Chemical Search 

Możliwość odszukanie synonimów chemicznych za  

pomocą funkcji Chemical Search  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Chemicalize.org 

Możliwość przeglądania pełnych tekstów  
z wykorzystaniem Chemicalize.org  
(narzędzie zintegrowane z PATBASE)  
narzędzie) 

 
EP 2610242 A1 Positively charged 
water-soluble prodrugs of aspirin  



Przykład informacji chemicznej w serwisie Chemicalize.org 



Wizualizacja danych - wykresy cytowań 



Wizualizacja danych - narzędzie Visual Explorer 
klasy IPC dla wyszukiwania: zgłaszający AGH 



Wizualizacja danych - narzędzie Visual Explorer 
Słowa kluczowe: zgłaszający AGH 



Eksport i analiza danych 
Multiple export formats: Word, XLS, CSV, HTML, XML, RTF, PDF, RIS 
 

Raporty VizPat  
duże  możliwości elastycznego oraz 
spersonalizowanego eksportu danych 
 
 



 
UK Office  
tel: +44 (0)20 8404 0651 
email: info@minesoft.com 
 
Katarzyna Bartos 
tel: +44 (0)20 8404 0679 
email: katarina@minesoft.com 
 
 
/ 

 
Baza PATBASE   - kontakt 
 
Bezpłatne testowanie bazy PATBASE, rejestracja na stronie:     
http://www.discoverpatents.net 
 
prezentacja: http://www.patbase.com/pboverview.pdf 

mailto:info@minesoft.com
mailto:katarina@minesoft.com


Baza patentowa ORBIT  Questel  
www.orbit.com 

  

 Baza ORBIT to  profesjonalne narzędzie online do 
prowadzenia poszukiwań w światowej literaturze 
patentowej – dostępna w ośrodku informacji 
patentowej BG AGH 

 obejmuje dokumentację z ponad 90 najważniejszych 
urzędów patentowych z całego świata pogrupowaną wg 
rodzin patentów.  

 posiada zaawansowane funkcje wyszukiwania, 
możliwość filtrowania, sortowania i przedstawiania 
wyników, także w postaci graficznej oraz możliwość 
eksportowania wyników do arkuszy kalkulacyjnych i 
dalszej ich analizy. 

 

 



KOLEKCJA FamPat obejmuje dane bibliograficzne i 
abstrakty dokumentów z 95 urzędów patentowych (wzory 
użytkowe z 33 urzędów) organizuje rekordy według rodzin 
patentów, zawiera dodatkowe indeksowanie Key Content 
oraz funkcję Key Concepts 
 
KOLEKCJA PlusPat obejmuje te same dane z 95 urzędów 
ale organizuje rekordy według poziomów publikacji 
(opublikowane zgłoszenia, udzielone patenty) 
 
KOLEKCJA Full Text obejmuje pełne teksty dokumentów 
patentowych z 21 urzędów patentowych  (WO, US, EP, AT, 
BE, BR, CA, CH, CN, DE, ES, FR, GB, JP, RU, DK, FI, SE, 
IN, TW and KR) 

Baza  ORBIT Questel 



Key 
concepts 



Analiza danych – kryterium dziedzina  technologii 



Key Content   - dodatkowe indeksowanie 
przedmiot wynalazku, stan techniki, niezależne zastrzeżenia, 
korzyści stosowania wynalazku 



Badanie stanu techniki 
przykład: kapsułki kawy do ekspresów 

Słowa kluczowe:  
kapsułka, pojemnik, opakowanie, 
kawa, napój 
ekspres do kawy,  
Perkolacja 
 

Na rynku kawy mamy prawdziwy 
przełom w postaci galopującego 
wzrostu sprzedaży kapsułek z kawą: 
pojedynczych hermetycznie 
zamkniętych porcji kawy do ekspresów 
ciśnieniowych 

A47J31/00  urządzenia do przyrządzania napojów 
B65D – pojemniki do magazynowania lub transportu  przedmiotów 
lub materiałów   

 



www.uprp.pl     -  kilkanaście wyników 





TITLE:  
CAPSUL*  AND 
(COFF* OR  
BEVERAGE*) 

IPC: 
A47J31* or B65D* 

1866 wyników 







baza  WIPO Patent Scope 
http://www.wipo.int/patentscope 
 

  

 System wyszukiwania PATENTSCOPE 
zapewnia bezpłatny dostęp do informacji 
technicznej zawartej w ponad 1,8 mln 
opublikowanych międzynarodowych 
zgłoszeń patentowych PCT oraz 7,8 mln 
dokumentów patentowych innych urzędów 
patentowych 







885 wyników 





983 rodziny patentów 



Analizy patentowe w bazie ORBIT 



Badanie stanu techniki 
przykład: strzykawki bezigłowe 

Słowa kluczowe:  

inject*, syring*      - strzykawka 

needleless*, needle free - bezigłowa  

pressur*     - ciśnienie 

skin*     - skóra 
 

Strzykawka bezigłowa  
 nowa technologia podawania 
leków przy użyciu strzykawek, w 
których nie jest wymagane 
zastosowanie igieł, opracowana 
przez naukowców z Massachusetts 
Institute of Technology.  Zasada 
działania tej strzykawki polega na 
wyrzuceniu bardzo cienkiego 
strumienia leku z  olbrzymią 
prędkością przez końcówkę 
strzykawki przyłożoną bezpośrednio 
do skóry, dzięki czemu lek przenika 
przez tkanki bez konieczności 
nakłucia 



Badanie stanu techniki,  
przykład: strzykawki bezigłowe 

(syring* or inject*) 
and  
 
(needleless or 
„needle free”)  
 
and skin* and 
pressur* 



Badanie stanu techniki, przykład: strzykawki bezigłowe 
(syring* or inject*) and  (needleless or „needle free”) and skin* and pressur* 
 

51  rekordów 



Badanie stanu techniki, przykład: strzykawki bezigłowe 
(syring* or inject*) and  (needleless or „needle free”) and skin* and pressur* 

 
 





Badanie stanu techniki 
przykład: strzykawki bezigłowe 

 

   
 

Symbol klasyfikacji MKP:  A61M5/30 
 

Strzykawki do zastrzyków działające pod ciśnieniem bez 
użycia igły, np. z wymienną ampułką lub wkładem 

 



Badanie stanu techniki, przykład: strzykawki bezigłowe 
klasa IPC A61M 5/30 

5140  rekordów 

możliwość wyświetlenia 
tylko pierwszych 500 rekordów 



1599  rekordów 

Łatwy eksport  
rekordów w różnych  
formatach 



Eksport do  pliku pdf 
lista wyników, aktywne linki do dokumentów  
 

aktywne linki  do pełnych teksów   dokumentów 
miniaturek rysunków, wykresów cytowań, rejestrów patentów 



Baza ORBIT 
analizy patentowe  



Baza ORBIT, analizy patentowe 
wykres: uprawnieni z patentu    



Baza ORBIT, analizy patentowe 
wykres: kraje pierwszeństwa 







 
Wynalazek dotyczący „rękawic czyszczących”   
 

Rękawice z różnymi elementami  
czyszczącymi. 
 
Elementy czyszczące to np. 
gąbki, szczotki, innego rodzaju przyklejane nakładki 
czyszczące przymocowane  
do całej rękawicy lub palców 

 
 
 

Stan techniki: rękawice czyszczące 



TITLE or 
ABSTRACT=  
clean* or wash* 
 

AND 
 
sponge* or 
brush* or pad* 

TITLE = 
glove* 

254 rekordów 

baza ORBIT 



TITLE = glove* 
TITLE or ABSTRACT= (wash* OR clean*) AND (sponge* OR brush* OR pad*) 

231 rekordów 



Stan techniki: rękawice czyszczące 



baza ESPACENET 



IPC =  
A41D19/00 
A46B5/04   

TITLE = glove* 

TITLE or ABSTRACT=  
clean* or wash* 
AND 
sponge* or brush* or 
pad* 

baza ORBIT 



baza ORBIT 

156 rekordów 



baza PATBASE 



baza PATBASE 

195 rekordów 



baza PATBASE – analizy patentowe 





wykres: 
 
słowa kluczowe 



baza ProQuest Dialog 



baza ProQuest Dialog 



Znaki towarowe 

 Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które 
można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie 
takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego 
przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Art. 120 

ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej  

 

 



Bazy danych znaków towarowych 

Register Plus 

http://regserv.uprp.pl/register/regviewer 

- znaki towarowe  w procedurze krajowej  

Romarin  www.wipo.int/romarin    

- znaki towarowe  w procedurze    międzynarodowej  

Global Brand Database 

http://www.wipo.int/branddb/en/ 

- znaki towarowe poszczególnych  urzędów patentowych 

eSearch plus www.oami.europa.eu 

 - znaki towarowe Wspólnoty Europejskiej 

TmView   www.tmdn.org/tmview/welcome.html 

 - znaki towarowe poszczególnych urzędów patentowych 

 

http://www.wipo.int/ipdl/
http://www.ohim.eu.int/


Kontakt w sprawie korzystania z zasobów 
patentowych i normalizacyjnych  BG AGH 

   

Oddział Zbiorów Specjalnych 

Biblioteka Główna AGH 

II p., pok. 213 

al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 
 

tel.: 12 617 32 17,   

e-mail: @patenty@bg.agh.edu.pl 

 



 
  Dziękuję za uwagę !!! 

 

 

Agnieszka Podrazik 

agnieszka.podrazik@bg.agh.edu.pl 

Biblioteka Główna AGH 

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 

 

 
 


