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Ośrodki Informacji Patentowej w PolsceOśrodki Informacji Patentowej w Polsce

Miasta, w 
których 
funkcjonuje 
więcej niż 
jeden
Ośrodek 
Informacji 
Patentowej:

• Katowice – 2
• Lublin – 2
• Łódź – 2
• Rzeszów – 2
• Toruń – 2
• Wrocław – 3

27 ośrodków informacji patentowej



Biblioteka Główna AGHBiblioteka Główna AGH

Biblioteka Główna AGHBiblioteka Główna AGH – –- jedna z największych bibliotek - jedna z największych bibliotek 
technicznych w kraju - powstała w roku akademickim 1921/22. W technicznych w kraju - powstała w roku akademickim 1921/22. W 
roku 1966 Biblioteka Główna otrzymała własny, wolnostojący roku 1966 Biblioteka Główna otrzymała własny, wolnostojący 
budynekbudynek
Zbiory - w 1922 roku 1.387 tomów, w 1990 r.  księgozbiór wzrósł do Zbiory - w 1922 roku 1.387 tomów, w 1990 r.  księgozbiór wzrósł do 
1.151.392, a w 2005 - do 1.775.800 jednostek obliczeniowych 1.151.392, a w 2005 - do 1.775.800 jednostek obliczeniowych 
(książek, woluminów czasopism, norm, patentów, map itp.). (książek, woluminów czasopism, norm, patentów, map itp.). 
Zbiory specjalne to 770 tys. jednostek obliczeniowych – wśród nich Zbiory specjalne to 770 tys. jednostek obliczeniowych – wśród nich 
665 tys. jednostek stanowią patenty665 tys. jednostek stanowią patenty



Ośrodek Informacji Patentowej w strukturach Ośrodek Informacji Patentowej w strukturach 
Oddziału Zbiorów Specjalnych BG AGHOddziału Zbiorów Specjalnych BG AGH

• patenty w Bibliotece od 1924patenty w Bibliotece od 1924
• pierwsza umowa z UPRP w 1992, w 2005 nowa umowa i zmiana pierwsza umowa z UPRP w 1992, w 2005 nowa umowa i zmiana 

statusu na Regionalny Ośrodek Informacji Patentowejstatusu na Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej
• rocznie Czytelnie Norm i Patentów odwiedza 12 000 rocznie Czytelnie Norm i Patentów odwiedza 12 000 

użytkowników, 600 użytkowników rocznie korzysta z patentowych użytkowników, 600 użytkowników rocznie korzysta z patentowych 
baz danych baz danych 

• współpracujemy z: Urzędem Patentowym RP, Europejskim współpracujemy z: Urzędem Patentowym RP, Europejskim 
Urzędem Patentowym, należymy do europejskiej sieci ośrodków Urzędem Patentowym, należymy do europejskiej sieci ośrodków 
informacji patentowej informacji patentowej PATLIB (PATent LIBrary) PATLIB (PATent LIBrary) 



Zbiory patentowe na nośniku Zbiory patentowe na nośniku 
papierowympapierowym

• polskie opisy patentowe od 1924 rokupolskie opisy patentowe od 1924 roku
wydawnictwa Urzędu Patentowego RP  m.in.:wydawnictwa Urzędu Patentowego RP  m.in.:

• Biuletyn Urzędu Patentowego (BUP)Biuletyn Urzędu Patentowego (BUP)
• Wiadomości Urzędu Patentowego (WUP)Wiadomości Urzędu Patentowego (WUP)
• Międzynarodowa Klasyfikacja PatentowaMiędzynarodowa Klasyfikacja Patentowa
• Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i UsługMiędzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług
• Międzynarodowa Klasyfikacja Wzorów Międzynarodowa Klasyfikacja Wzorów 

Przemysłowych Przemysłowych 
• literatura dotycząca prawa własności przemysłowej literatura dotycząca prawa własności przemysłowej 
• komentarze prawne, poradniki, leksykony, materiały komentarze prawne, poradniki, leksykony, materiały 

konferencyjnekonferencyjne
• czasopisma: Patent, Innowacje w Europie, CORDIS, czasopisma: Patent, Innowacje w Europie, CORDIS, 

Inpadoc Patent Gazette Newsletter, Epidos NewsInpadoc Patent Gazette Newsletter, Epidos News



Bazy danych na CD, DVD oraz on-lineBazy danych na CD, DVD oraz on-line

• Na dyskach optycznych Na dyskach optycznych CD-ROMCD-ROM i  i DVDDVD: : 
ESPACE ACCESS (A), ESPACE ACCESS (B), ESPACE  ESPACE ACCESS (A), ESPACE ACCESS (B), ESPACE  
PRECES, ESPACE WORLD, ESPACE BULLETIN, PRECES, ESPACE WORLD, ESPACE BULLETIN, 

ESPACE LEGAL, ESPACE GLOBALPAT - dane ESPACE LEGAL, ESPACE GLOBALPAT - dane 
bibliograficzne i skróty ok. 4 mln dokumentów bibliograficzne i skróty ok. 4 mln dokumentów (wynalazki, (wynalazki, 
znaki towarowe) z całego świataznaki towarowe) z całego świata

ponad 300 tysponad 300 tys.. pełnych tekstów opisów patentowych pełnych tekstów opisów patentowych
akty prawne i orzecznictwoakty prawne i orzecznictwo

• Dostęp on-lineDostęp on-line
do kilkudziesięciu mln dokumentów (wynalazki, do kilkudziesięciu mln dokumentów (wynalazki, 

wzory, znaki towarowe). wzory, znaki towarowe). 
do informacji o aktualnym stanie prawnym do informacji o aktualnym stanie prawnym 

wszystkich zgłoszeń do Europejskiego Urzędu wszystkich zgłoszeń do Europejskiego Urzędu 
Patentowego. Patentowego. 



Udostępniamy i polecamyUdostępniamy i polecamy::  

• Bazy UPRPBazy UPRP
– www.uprp.pl/Polski/Bazy+danych+UPRP/www.uprp.pl/Polski/Bazy+danych+UPRP/

• Bazy EPOBazy EPO
– http://http://ep.espacenet.comep.espacenet.com
– www.epoline.orgwww.epoline.org

• Bazy WIPOBazy WIPO
– http://ipdl.wipo.inthttp://ipdl.wipo.int

• Bazy OHIMBazy OHIM
– www.oami.eu.intwww.oami.eu.int

• Bazy krajowych urzędów patentowychBazy krajowych urzędów patentowych
– www.uspto.govwww.uspto.gov
– www.depatisnet.dewww.depatisnet.de

http://www.uprp.pl/Polski/Bazy+danych+UPRP/
http://ep.espacenet.com/
http://ep.espacenet.com/
http://www.epoline.org/
http://ipdl.wipo.int/
http://www.oami.eu.int/
http://www.uspto.gov/
http://www.depatisnet.de/


Usługi Ośrodka Informacji PatentowejUsługi Ośrodka Informacji Patentowej
w BG AGHw BG AGH

• Do dyspozycji Do dyspozycji 
czytelników: czytelników: 
24 miejsca 24 miejsca 
czytelnicze czytelnicze 
oraz oraz 
4 stanowiska 4 stanowiska 
komputerowekomputerowe

• Usługi Usługi 
bezpłatne dla bezpłatne dla 
wszystkichwszystkich

•  Udzielanie informacji: Udzielanie informacji: na miejscu, na miejscu, 
      drogą telefoniczną,  poprzez e-maildrogą telefoniczną,  poprzez e-mail



Usługi Ośrodka Informacji Patentowej Usługi Ośrodka Informacji Patentowej 
w BG AGHw BG AGH

• udostępnianie dokumentacji patentowej wszystkim udostępnianie dokumentacji patentowej wszystkim 
zainteresowanymzainteresowanym

• wyszukiwanie literatury patentowej w dostępnych wyszukiwanie literatury patentowej w dostępnych 
źródłach papierowych i elektronicznychźródłach papierowych i elektronicznych

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

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

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



Użytkownicy Ośrodka Informacji Użytkownicy Ośrodka Informacji 
Patentowej BG AGHPatentowej BG AGH  

• Studenci i pracownicy AGHStudenci i pracownicy AGH
• Studenci i pracownicy środowiska Studenci i pracownicy środowiska 

akademickiego Krakowaakademickiego Krakowa
• Rzecznicy patentowiRzecznicy patentowi
• Wynalazcy i twórcyWynalazcy i twórcy
• Przedstawiciele małych i średnich Przedstawiciele małych i średnich 

przedsiębiorstwprzedsiębiorstw



Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej 
BG AGH – gdzie nas znależć?BG AGH – gdzie nas znależć?

Akademia Górniczo-HutniczaAkademia Górniczo-Hutnicza

Biblioteka Główna Biblioteka Główna 
Al. Mickiewicza 30Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków30-059 Kraków
tel.:  012 6173217tel.:  012 6173217
fax: 012 6341404fax: 012 6341404
e-mail:e-mail:  ozs@bg.agh.edu.plozs@bg.agh.edu.pl

marecik@bg.agh.edu.plmarecik@bg.agh.edu.pl

Czytelnia Norm i Patentów:  Czytelnia Norm i Patentów:  II p, pok. 315II p, pok. 315
pon: 9-17, wt-pt: 8-18, sob.: 9-16pon: 9-17, wt-pt: 8-18, sob.: 9-16
http://www.bg.agh.edu.pl/struktura/oddzialy/zbioryhttp://www.bg.agh.edu.pl/struktura/oddzialy/zbiory

mailto:ozs@bg.agh.edu.pl
mailto:marecik@bg.agh.edu.pl
http://www.bg.agh.edu.pl/struktura/oddzialy/zbiory


Warsztaty szkoleniowe Warsztaty szkoleniowe 
wrzesień 2007 – zapraszamy!wrzesień 2007 – zapraszamy!

UPRP wraz z Ośrodkiem Inf. Patentowej BG AGH UPRP wraz z Ośrodkiem Inf. Patentowej BG AGH 
zapraszają  na bezpłatne warsztaty „Wzmacnianie zapraszają  na bezpłatne warsztaty „Wzmacnianie 
ochrony praw własności intelektualnej i ochrony praw własności intelektualnej i 
przemysłowej”przemysłowej”

• Projekt współfinansowany ze środków Unii Projekt współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej, realizowany przez ekspertów z Europejskiej, realizowany przez ekspertów z 
Duńskiego i Polskiego Urzędu PatentowegoDuńskiego i Polskiego Urzędu Patentowego

• program szkolenia: system ochrony własności program szkolenia: system ochrony własności 
przemysłowej w odniesieniu do wszystkich tytułów przemysłowej w odniesieniu do wszystkich tytułów 
ochronnychochronnych

• skierowane do: przedstawicieli przemysłu, samorządu skierowane do: przedstawicieli przemysłu, samorządu 
regionalnego, izb gospodarczych. MiŚP z terenu regionalnego, izb gospodarczych. MiŚP z terenu 
Województwa MałopolskiegoWojewództwa Małopolskiego

• Kontakt dla zainteresowanych: Kontakt dla zainteresowanych: 
marecik@bg.agh.edu.plmarecik@bg.agh.edu.pl

mailto:marecik@bg.agh.edu.pl

