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Dlaczego warto chronić własność inte-
lektualną?

Tworzenie nowych rozwiązań, 
produktów i usług oraz działania 
marketingowe wymagają znacznych 
nakładów. Pozbawione ochrony przed-
mioty własności intelektualnej mogą 
zostać wykorzystane przez konkurencję, 
pozostawiając ich twórców i właścicieli 
bez należytego wynagrodzenia. Warto 
zatem zadbać o ochronę własności in-
telektualnej i uwzględnić ją w strategii 
biznesowej firmy, aby chronić swój do-
robek i korzystać z niego do budowa-
nia pozycji na rynku. Pomimo kosztów 
związanych z uzyskaniem i utrzymaniem 
praw wyłącznych długofalowe korzyści 
z nich są warte wysiłku. 

Ponadto w perspektywie całej go-
spodarki właściwa ochrona własności 
intelektualnej stymuluje rozwój wszyst-
kich sektorów oraz zachęca twórców 
i wynalazców do podejmowania nowych 
działań, pozwalając im zarabiać i w ten 
sposób przyczyniać się do rozwoju inno-
wacji. 

Jeśli więc jesteś mikro, małym lub 
średnim przedsiębiorcą i prowadzisz dzia-
łalność mieszczącą się w obszarze tzw. 
Krajowych Inteligentnych Specjalizacji 
(KIS), to już dziś skorzystaj z nowej usługi 
Urzędu Patentowego RP, która realizo-
wana jest w ramach projektu „Własność 
intelektualna w Twojej firmie”, finanso-
wanego z Programu Operacyjnego Inteli-
gentny Rozwój, działanie 2.6. 

Prowadzisz firmę, która tworzy innowacyjne produkty lub usługi? 
Mamy dla Ciebie usługę „szytą na miarę”, która pokaże Ci, jak chro-
nić własność intelektualną Twojej firmy oraz w jaki sposób czerpać  
z tej ochrony korzyści, podnosząc konkurencyjność i wartość 
Twojego przedsiębiorstwa. 

URZĄD PATENTOWY POMOŻE PRZEDSIĘBIORCOM CHRONIĆ  
I ZARZĄDZAĆ WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W FIRMACH

Nowa usługa 
Urzędu  
Patentowego RP

Co zyska przedsiębiorca korzystający 
z usługi? 

Rzeczową i dostosowaną do swoich po-
trzeb informację na temat ochrony włas-
ności intelektualnej, w tym: po co w ogóle 
chronić, które dobra niematerialne przed-
siębiorstwa chronić, w jaki sposób oraz za 
ile. Jest to szeroka i bardzo wartościowa 
wiedza, ponieważ skutecznie chroniona 
własność intelektualna może stać się cen-
nym aktywem firmy. Warto zgłosić się do 
tego projektu, tym bardziej, że przedsię-
biorca inwestuje niewiele – oferowana 
usługa jest dofinansowana w 95 proc. dla 
mikro przedsiębiorców oraz w 90 proc. dla 
małych i średnich firm (szacowany koszt in-
dywidualnej usługi to ok. 4 tys. zł). Pozostałe 
zaledwie 5 proc. lub 10 proc. kosztu usługi 
stanowi wkład własny przedsiębiorcy.

Etapy usługi krok po kroku
Usługa w ramach projektu „Własność 

intelektualna w Twojej firmie” obejmuje 
kilka etapów. W pierwszym z nich, aby 
rzeczywiście odpowiedzieć na potrzeby 
konkretnego przedsiębiorcy, wykonawca 
usługi, wybrany przez Urząd Patentowy 
w przetargu, kontaktuje się z przedsię-
biorcą, aby pozyskać informacje na temat 
firmy, profilu i zakresu działania, planów 
rozwojowych itp. Temu służy pierwsze 
spotkanie wykonawcy i przedsiębiorcy. 
Zapoznanie się ze specyfiką firmy jest klu-
czowym elementem w opracowaniu przez 
wykonawcę raportu zawierającego re-
komendacje „szyte na miarę” w zakresie  

możliwości ochrony zidentyfikowanych 
dóbr niematerialnych. Sformułowane re-
komendacje podlegają następnie weryfi-
kacji przez zespół kontroli jakości w Urzę-
dzie Patentowym RP. Po zatwierdzeniu 
dokumentacji wykonawca po raz drugi 
spotyka się z przedsiębiorcą, aby wyjaśnić 
mu, na czym polegają i jak korzystne dla 
rozwoju firmy mogą być zaproponowane 
rozwiązania. 

Kim są wykonawcy?
Realizacja usług jest zlecana zewnętrz-

nym wykonawcom wyłonionym w prze-
targu. Wykonawca, to osoba, która 
posiada wiedzę w zakresie własności inte-
lektualnej i potrafi się nią dzielić z przed-
siębiorcami. Docelowo powstanie sieć ok. 
50 wykonawców w całej Polsce, tj. średnio 
po trzech w każdym województwie. Wy-
łonieni do tej pory wykonawcy, podczas  

specjalnego szkolenia zostali przeszkoleni 
ze standardów realizacji usługi, opraco-
wanych przez Urząd Patentowy RP.  

Dowiedz się więcej
Aby poznać szczegóły dotyczące usługi 

realizowanej w ramach projektu „Własność 
intelektualna w Twojej firmie” oraz złożyć 
wniosek, zapraszamy na stronę interneto-
wą: msp.uprp.gov.pl.  (JK-KBB)

Przedsiębiorcy, którzy chronią swoją 
własność intelektualną, generują śred-
nio o 20 proc. wyższe przychody na pra-
cownika w stosunku do pozostałych firm. 
Jeśli posiadają patent, to ich przychody 
wzrastają przeciętnie o 50 proc. Jeżeli 
chronią wzór przemysłowy – ich docho-
dy są wyższe o ok. 30 proc. w porów-
naniu do przedsiębiorców, którzy nie są 
właścicielami  takich praw. Innowacyjne 
rozwiązania, w tym wynalazki, pozwalają 
budować przewagę konkurencyjną firm 
na krajowym i międzynarodowym rynku, 
zwiększać ich prestiż i wartość finanso-
wą.

 Od sprawności i efektywności dzia-
łania Urzędu Patentowego RP w dużej 
mierze zależy też rozwój innowacyjnej 
gospodarki. W ciągu ostatnich kilkuna-
stu miesięcy, wprowadziliśmy szereg 
udogodnień i ułatwień organizacyjnych 
i prawnych, tak aby z jednej strony zwięk-
szyć skuteczność naszej pracy a z drugiej, 
aby zachęcać wynalazców i przedsiębior-
ców do ochrony  własności przemysłowej.  
Korzyści płynące z takiej ochrony są nie 
do przecenienia.  Około  42  proc. PKB 
jest wytwarzane przez sektory korzysta-
jące z ochrony praw własności intelek-
tualnej. Nowatorskie rozwiązania, wzory  

Powszechnie dostępny, spójny i efektywny system ochrony wynalazków, wzorów użytkowych oraz przemysłowych 
wspiera innowacyjność firm i polskiej gospodarki – mówi Edyta Demby-Siwek (n.z.), prezes Urząd Patentowy RP.

PRZYCHODY FIRM WZRASTAJĄ ŚREDNIO O 50 PROC.        

Korzyści dla przedsiębiorców

przemysłowe i użytkowe, a także znaki 
towarowe należy chronić, żeby budować 
przewagę konkurencyjną oraz zwiększać 
wartość finansową i dochody firm, dla-
tego koncentrujemy się na działaniach, 
które mają pomóc przedsiębiorcom. 
Jednym z filarów gospodarki innowacyj-
nej jest bowiem ochrona własności in-
telektualnej. Podejmujemy bardzo wiele 
inicjatyw mających na celu zwiększenie 
liczby zgłoszeń wpływających do Urzędu 
Patentowego RP. Właśnie rozpoczęliśmy 
realizację  pilotażowego projektu „Włas-
ność intelektualna w Twojej firmie”, 
który pomoże mikro, małym i średnim  

Fot. Archiwum

przedsiębiorstwom podjąć decyzję, jakie 
prawa własności intelektualnej chronić  
i jak zaplanować strategię przyszłego roz-
woju. Bardzo intensywnie wspiera nas 
w tych działaniach Ministerstwo Rozwo-
ju, Pracy i Technologii.  Podjęliśmy też 
współpracę z siecią badawczą Łukasie-
wicz, Polską Agencją Rozwoju Przedsię-
biorczości, Narodowym Centrum Badań  

i Rozwoju oraz z Ośrodkiem Przetwarzania  
Informacji – Państwowym Instytutem  
Badawczym. Mamy nadzieję, że te wspól-
ne projekty przyniosą jeszcze lepszy efekt 
naszych działań w zakresie ochrony włas-
ności intelektualnej.

Rocznie do Urzędu Patentowego wpły-
wa średnio ponad 35 tysięcy wniosków 
o ochronę. Najwięcej zgłoszeń dotyczy 
znaków towarowych – ok. 17 tys. oraz 
walidacji patentów europejskich – ponad 
13 tys. W 2020 r. liczba zgłoszeń wynalaz-
ków do UP wzrosła o 2,5 proc. Nie jest to 
co prawda znaczący wzrost, ale trzeba się 
z tego cieszyć, tym bardziej, że w wielu kra-
jach nastąpił ich spadek. Polscy wynalazcy 
dobrze sobie poradzili w tym trudnym pan-
demicznym czasie i od razu zareagowali na 
potrzeby rynku. Dokonywali zgłoszeń np. 
odzieży ochronnej, maseczek, płynów do 
dezynfekcji, czy też namiotów dezynfeku-
jących, nie wspominając o testach i innych 
rozwiązaniach, które mogą przyczynić się 
do stworzenia polskiej szczepionki.  (JC)


