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Ośrodki PatLib w Polsce 

 
 
Wg danych Urzędu Patentowego RP* w Polsce działa  
26 Ośrodków Informacji Patentowej PatLib: 
 
• 12 jako ośrodki przy uczelniach, 
• 9 jako ośrodki przy bibliotekach uczelnianych, 
• 3 jako regionalne, 
• 2 inne (NOT, Instytut Górnictwa). 

 

*Dane wykorzystane  w prezentacji pochodzą ze strony UPRP z dn. 21.02.2015 r.  
Dostępny w Internecie: http://www.uprp.pl/osrodki-informacji-patentowej/Lead03,278,297,1,index,pl,text/ 



Ośrodki PatLib w Polsce 

 
 

OIP PatLib przy bibliotekach: 
• OIP Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej, 
• OIP Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej, 
• OIP Biblioteki Uczelnianej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu, 
• OIP Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, 
• OIP Biblioteki Politechniki Łódzkiej, 
• OIP Biblioteki Politechniki Lubelskiej, 
• OIP Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, 
• OIP Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 
• OIP Uniwersytetu Zielonogórskiego. 



Ośrodki PatLib w Polsce 

 
 
Standardowe usługi OIP: 
- czytelnia patentowa, 
- dostarczanie dokumentacji patentowej, 
- prowadzenie wyszukiwań,  
- szkolenia, 
- prelekcje, 
- helpdesk. 

 



Ośrodki PatLib w Polsce 

 
 

Niszowe usługi OIP: 
- komercjalizacja praw wyłącznych (10, w tym jeden OIP BPLubelskiej),  
- ocena potencjału ekonomicznego wynalazku (tylko GIG), 
- konsultacje ze specjalistami (16 w tym OIP BPŁ, BZUT, BPLubelskiej), 
- pomoc przy opracowaniu strategii w zakresie własności intelektualnej (9 w tym 

OIP BWSZ Kalisz, BPLubelskiej). 
 



Informacja patentowej w BPŁ 

Informacja patentowa w Bibliotece PŁ: 
- udostępnia polskie opisy patentowe w wersji drukowanej (od 1953 r.), 
- udostępna bazy patentowe na dyskach optycznych, 
- udostępnia bazy patentowe dostępne online, 
- świadczy usługi informacyjne: wyszukiwanie opisów patentowych, 

przekazywanie informacji o patentach pracowników PŁ dla celów 
tworzenia bibliografii  i analiz dorobku naukowego pracowników, 
pomoc w ustaleniu czystości patentowej,  

- sporadycznie udzielał informacji czytelnikom spoza uczelni. 



Ośrodek Informacji Patentowej w BPŁ 

Pierwsza umowa, na mocy której zorganizowano OPI w BPŁ podpisana 
została w 2005 r. 
Umowa zobowiązywała do: 
• udostępniania zbiorów przekazywanych przez UPRP i zapewnienia 

bezpłatnego korzystania ze sprzętu WSZYSTKIM zainteresowanym 
użytkownikom, 

• zapewnienia odpowiednich warunków lokalowych do korzystania ze 
zbioru i sprzętu przekazanego przez UPRP i EPO (otrzymaliśmy 
bezpłatnie komputer , monitor, drukarkę), 

• zapewnienia kompetentnej obsługi pracowników OIP, 
• zapewnienia minimum dwóch wydzielonych stanowisk 

komputerowych dla potrzeb OIP. 



Ośrodek Informacji Patentowej w BPŁ 

Nowa umowa podpisana w 2014 r. obejmuje pięcioletni okres 
działalności OIP.  
Umowę podpisał Rektor PŁ, tym samym OIP BPŁ musiał podjąć się 
realizacji nowych zadań.  
Spowodowało to konieczność przeorganizowania pracy. 



Ośrodek Informacji Patentowej w BPŁ 

Zgodnie z regulaminem zobowiązuje m.in.  do: 
• zaangażowania min. dwóch pracowników ze znajomością 

j.angielskiego w stopniu komunikatywnym (zaleca się zatrudnienie 
rzecznika patentowego) –  OIPBPŁ 4 osoby 

• pracy przez min. 20 godzin tygodniowo –  OIPBPŁ 56 godzin 
• zapewnienia min. dwóch stanowisk z dostępem do Internetu (zaleca 

się udostępnianie płatnych baz informacji patentowej) – OIPBPŁ 11 
stanowisk 

• oznakowania OIP na budynku, 
• prowadzenia strony WWW OIP, 
• promowania działalności ośrodka. 



Ośrodek Informacji Patentowej w BPŁ 
Zadania OIP: 
• Udostępnianie literatury patentowej, 
• Udostępnianie i dystrybucja publikacji z zakresu ochrony własności przemysłowej 

przekazywanych przez UPRP, 
• Zapewnienie dostępu do baz z zakresu informacji patentowej, 
• Udzielanie podstawowych informacji z zakresu ochrony własności przemysłowej, 
• Udzielanie podstawowych informacji nt. procedur obowiązujących przed UPRP, 

EPO, WIPO i OHIM, 
• Realizowanie zamówień na przeszukiwanie abstraktów i pełnych tekstów opisów 

patentowych, sporządzanie zestawień tematycznych literatury patentowej, 
• Organizowanie szkoleń i warsztatów, 
• Promowanie zagadnień z zakresu własności intelektualnej, 
• Wykonywanie analiz rezultatów badań patentowych polegających m.in. na analizie 

trendów w dziedzinach techniki, tworzeniu portfolio patentów. 



Ośrodek Informacji Patentowej w BPŁ 
Zadania OIP zatrudniającego rzecznika patentowego: 
• Pomoc w przygotowaniu dokumentacji zgłoszeniowej przedmiotów własności 

przemysłowej, 
• Badanie stanu techniki, 
• Badanie czystości patentowej, 
• Badanie zdolności patentowej, 
• Wstępna ocena innowacyjności rozwiązań, 
• Udzielanie pomocy merytorycznej w zakresie ochrony praw własności 

intelektualnej, 
• Przygotowanie opinii z zakresu ochrony własności przemysłowej. 
 
Nie mamy rzecznika, ale pomagamy w badaniu czystości patentowej,  badaniu stanu 
techniki, udzielamy pomocy w zakresie ochrony praw własności przemysłowej. 

 
 



Ośrodek Informacji Patentowej w BPŁ 
Zobowiązania OIP wobec UPRP i EPO: 
• Prowadzenie statystyk, 
• Badanie poziomu satysfakcji użytkowników. 
 
Korzyści: 
• Poszerzenie oferty usług bibliotecznych, 
• Wsparcie w podnoszeniu kompetencji pracowników, poprzez finansowanie lub 

współfinansowanie udziału w szkoleniach, warsztatach, 
• Możliwość udziału w konferencji „Informacja patentowa dla nauki i przemysłu”, 
• Możliwość udziału w konferencji PATLIB organizowanej przez EPO, 
• Uzyskanie wsparcia merytorycznego i finansowego z UPRP i EPO na organizację 

seminarium PolBit, 
• Realizacja wspólnych projektów. 

 



Ośrodek Informacji Patentowej w PŁ 

Projekt realizowany przy współpracy z EPO 

Celem projektu było przybliżenie, w jaki sposób  Europejski Urząd Patentowy może wspierać 
lokalne ośrodki informacji patentowej i  poprawiać jakość świadczonych przez nie usług.  

Z naszej strony wyszukaliśmy i nawiązaliśmy kontakt z aktywnym naukowcem, innowatorem z 
PŁ, który wyraził zainteresowanie opatentowaniem swojego wynalazku.  

Ekspert z EPO przeanalizował stan techniki, wykorzystując narzędzia wyszukiwawcze i wiedzę, 
jaką dysponują pracownicy EPO, dostarczając zainteresowanemu pełną informację nt. 
wyników wyszukiwania i dalszego postępowania.  

Projekt zaowocował wspólnym referatem  dyrektora Biblioteki Politechniki Łódzkiej — Błażeja 
Fereta i Christiana Soltmanna z Europejskiego Urzędu Patentowego w Wiedniu. Prezentacja  
„Diving for pearls” przedstawiona została podczas ubiegłorocznej konferencji PatLib w Turcji. 

 



Ośrodek Informacji Patentowej w PŁ 
Prośba Prokuratury Rejonowej w Zgierzu o zajęcie stanowiska  w następujących kwestiach: 

 

Czy w związku z wykreśleniem firmy z ewidencji działalności gospodarczej w dn. 4.01.2000 r.  
znak towarowy zgłoszony do ochrony 10.02 1997 r. i zarejestrowany 1.06 2000 r. jest nadal 
pod ochroną? 

 

Jakie decyzje podjąłby UPRP wiedząc, ze firma przestała istnieć przed datą zarejestrowania 
znaku towarowego? 

 

Jaką decyzję podejmie UPRP w związku z danymi i materiałami zgromadzonymi w sprawie? 



Ośrodek Informacji Patentowej w PŁ 

Odbiorcy informacji patentowej: 

Dawniej: Najczęściej ze zbiorów korzystali rzecznicy patentowi, pracownicy 
oraz studenci PŁ i innych szkół wyższych z terenu Łodzi (AM, UŁ). Ponadto w 
księdze odwiedzin czytelni, poza wymienionymi, w rubryce użytkowników, 
widnieje niejednokrotnie wpis „WYNALAZCA”. 

 

 

 

Dziś: Pracownicy uczelni, czasem doktoranci, osoby spoza uczelni – drobni 
przedsiębiorcy, inne instytucje np. prokuratura. 



Ośrodek Informacji Patentowej w PŁ 

Pytania do dyskusji: 

1. Czy w Państwa ośrodkach są rzecznicy? Czy współpracują 
Państwo z rzecznikami patentowymi? 

2. W jaki sposób realizowana jest usługa „komercjalizacja praw 
wyłącznych”, co wchodzi w zakres czynności  podczas realizacji tej 
usługi? (Pytanie skierowane głównie do Ośrodek PatLib w 
Gdańsku, OIP W BPLubelskiej). 

3. W jaki sposób organizowana jest usługa „konsultacje ze 
specjalistami”; dla kogo; jacy specjaliści? (Pytanie skierowane 
głównie do OIP PWrocławskiej, Ośrodek PatLib w Gdańsku, OIP w 
BPLubelskiej, OIP ZUT w Szczecinie). 

4. Co obejmuje pomoc przy opracowaniu strategii w zakresie 
własności intelektualnej? (Pytanie skierowane głównie do OIP W 
BPLubelskiej). 



Ośrodek Informacji Patentowej w PŁ 

Pytania do dyskusji: 

5. W jaki sposób promuje się informację patentową i działalność 
ośrodków? 

6. Jak nawiązuje się kontakty z potencjalnymi użytkownikami 
informacji patentowej? 

7. Kto korzysta z informacji patentowej i usług OIP? 

8. W jaki sposób badana jest satysfakcja użytkowników? 

9. Dla kogo organizowane są szkolenia? Jaki jest zakres tych szkoleń? 



Ośrodek Informacji Patentowej w PŁ 

Dziękuję 

Iwona Sójkowska 

OIP BPŁ 

iwona.sojkowska@p.lodz.pl 

oipbpl@lib.p.lodz.pl 
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