Plan działalności
Urzędu Patentowego RP
na rok 2022
CZĘŚĆ A:
Najważniejsze cele do realizacji w roku 2022
Mierniki określające
stopień realizacji celu

Lp.

Cel
Nazwa

1
1

2
Rozpatrywanie
w trybie krajowym
zgłoszeń
przedmiotów
własności
przemysłowej

3
1.

Liczba
rozpatrzonych
zgłoszeń;

Planowana
wartość do
osiągnięcia
na koniec
roku,
którego
dotyczy
plan
4
1.

20.000

5
1.

2.

2

Utrzymywanie
ochrony praw
wyłącznych na
przedmioty
własności
przemysłowej

1.

2.

Liczba chronionych
przedmiotów
własności
przemysłowej
w trybie krajowym
i
międzynarodowym,
w tym
walidowanych
patentów
europejskich
Liczba wysłanych
powiadomień

1.

2.

Odniesienie do
dokumentu
o charakterze
strategicznym

Najważniejsze zadania
służące realizacji celu

370.000

16.000

1.

Rozpatrywanie zgłoszeń
i udzielanie praw
wyłącznych na
wynalazki, wzory
użytkowe, znaki
towarowe, wzory
przemysłowe,
oznaczenia geograficzne
oraz topografie układów
scalonych;
Dokonywanie wpisów
do rejestru
o udzielonych prawach
wyłącznych;

Wykonywanie czynności
związanych
z utrzymywaniem
w mocy praw wyłącznych
na przedmioty własności
przemysłowej, w tym
informowanie
uprawnionych
o upływającym terminie
ochrony;
2. Prowadzenie rejestrów
praw wyłącznych;
3. Współpraca
międzynarodowa
w zakresie utrzymywania
praw wyłącznych.

6
1.

Strategia na Rzecz
Odpowiedzialnego
Rozwoju;

1. Strategia na Rzecz
Odpowiedzialnego
Rozwoju;

3

Rozpatrywanie
spraw w
postępowaniu
spornym oraz
postępowaniu ws.
sprzeciwów

1.

Liczba
rozpatrzonych
wniosków w
postępowaniu
spornym oraz w
postępowaniu ws.
sprzeciwów

1.

650

1.

Rozpatrywanie wniosków
w trybie spornym;
2. Rozpatrywanie
sprzeciwów.

1.

Strategia na Rzecz
Odpowiedzialnego
Rozwoju;

4

Ułatwienie
przedsiębiorcom,
wynalazcom i innym
użytkownikom
korzystania
z systemu ochrony
własności
przemysłowej
w wymiarze
krajowym
i międzynarodowym

1.

Wsparcie projektu
dofinansowania
zgłoszeń
wynalazków,
wzorów
przemysłowych i
znaków towarowych
dla polskich MŚP

1.

Tak

1.

1.

Strategia na Rzecz
Odpowiedzialnego
Rozwoju;
Konstytucja biznesu;
Polski Ład;
Program
Zintegrowanej
Informatyzacji
Państwa;
Program Operacyjny
Polska Cyfrowa;
Strategic Plan 2025
– EUIPO;
Strategic Plan 2023
– EPO.

5

Podnoszenie
świadomości
znaczenia ochrony
własności
przemysłowej
w rozwoju
gospodarki oraz
upowszechnianie
wiedzy
i informacji na jej
temat

1.

Liczba
użytkowników
korzystających
z systemu ochrony
własności
przemysłowej

617.000

Kontynuacja prac nad
projektem nowelizacji
ustawy Prawo własności
przemysłowej, w tym
uczestniczenie w
konsultacjach
społecznych i
międzyresortowych;
2. Kontynuacja prac nad
nowelizacją Ustawy o
rzecznikach patentowych,
w tym uczestniczenie
w konsultacjach
społecznych i
międzyresortowych;
3. Rozwój Platformy Usług
Elektronicznych Urzędu
Patentowego (PUEUP);
4. Realizacja działań
w ramach współpracy
z Europejskim Urzędem
Patentowym (EPO),
Urzędem Unii
Europejskiej ds.
Własności Intelektualnej
(EUIPO), Światową
Organizacją Własności
Intelektualnej (WIPO)
i Wyszehradzkim
Instytutem Patentowym
(WIP);
5. Współpraca przy
projekcie dofinansowania
zgłoszeń wynalazków,
wzorów przemysłowych
i znaków towarowych dla
polskich MŚP ze środków
EUIPO
i Komisji Europejskiej.
1. Promowanie ochrony
własności przemysłowej
i wspierania
innowacyjności, w tym
działalność edukacyjnoinformacyjna;
2. Współpraca z organami
administracji rządowej,
organami ścigania
i wymiaru
sprawiedliwości,
organizacjami

2.
3.
4.

5.
6.
7.

1. Strategia na Rzecz
Odpowiedzialnego
Rozwoju;
2. Program Operacyjny
Inteligentny Rozwój;
3. Strategic Plan 2023 –
EPO;
4. Strategic Plan 2025 –
EUIPO.

3.

4.

5.

społecznymi
i zawodowymi,
współpraca
międzynarodowa;
Współpraca z
instytucjami otoczenia
biznesu, w tym ośrodkami
informacji patentowej;
Realizacja projektu
systemowego „Własność
intelektualna w Twojej
firmie” obejmującego
m.in. identyfikację
przedmiotów własności
intelektualnej w
przedsiębiorstwach (w
ramach Programu
Operacyjnego
Inteligentny Rozwój);
Realizacja projektu
edukacyjnego „Własność
intelektualna w Twojej
szkole”.

CZĘŚĆ B:
Cele priorytetowe wynikające z budżetu państwa w układzie zadaniowym do realizacji
w roku 2022
Mierniki określające stopień realizacji celu
Lp.

Cel

1

2

Nazwa
3

Planowana wartość do
osiągnięcia na koniec
roku, którego dotyczy
plan
4

Podzadania budżetowe
służące realizacji celu
5

CZĘŚĆ C:
Inne cele przyjęte do realizacji w roku 2022
Mierniki określające stopień realizacji celu
Lp.

Cel

1

2

Warszawa dn. 04.01.2022 r.
(data)

Nazwa
3

Planowana wartość do
osiągnięcia na koniec
roku, którego dotyczy
plan
4

Najważniejsze zadania
służące realizacji celu
5

……………………………………
(podpis ministra/kierownika jednostki)

Edyta Demby-Siwek
Prezes
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
Pismo wydane w formie dokumentu elektronicznego

