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Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UTP Bydgoszcz 

Zadania ROIP 

 

• Pomoc w przygotowaniu dokumentacji zgłoszeniowej przedmiotów 

   własności przemysłowej, 

• Badanie stanu techniki, 

• Badanie czystości patentowej, 

• Badanie zdolności patentowej, 

 



Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UTP Bydgoszcz 

Zadania ROIP c.d. 

 

• Wstępna ocena innowacyjności rozwiązań, 

• Udzielanie pomocy merytorycznej w zakresie ochrony praw własności 

   intelektualnej, 

• Przygotowanie opinii z zakresu ochrony własności przemysłowej 

• Prowadzenie postępowania spornego i odwoławczego przed UPRP 

• Dozorowanie terminów ochrony prawnej i przedłużanie 

   ochrony dóbr intelektualnych Uczelni  

  

 

 

 



Akty prawne w zakresie własności intelektualnej 

Regulamin zarządzania prawami własności intelektualnej UTP oraz 

zasad ich komercjalizacji 

Komercjalizacja bezpośrednia, pośrednia - SC , RCI-CTT 

 

Wynagrodzenie Twórcy  

 

80 % (do 50 000zł) 

50% (od 50 000zł) 
 



patenty.utp.edu.pl 



patenty.utp.edu.pl 

1. PODSTAWOWE DANE 

- Tytuł wniosku  

- Rozwinięcie tytułu wniosku  

- Wniosek dotyczy jednostki  

- Typ wniosku  

- Data powstania wyników 
 

2. DANE TWÓRCÓW 
 

3. OPIS 
 

4. AKCEPTACJA REGULAMINU I WYSŁANIE WNIOSKU 



Szkoła Patentów UTP 



Szkoła Patentów UTP 

OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI  

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych o tytuł 

MŁODEGO INNOWATORA 



Działania proinnowacyjne 

• cykliczne szkolenia przeprowadzane na wszystkich wydziałach UTP w zakresie prawa patentowego i 

ochrony praw własności przemysłowej 

  

• wprowadzenie obowiązkowej oceny prac studenckich przez promotorów – pod kątem potencjalnych 

zgłoszeń patentowych rozwiązań zawartych w pracach  

  

• dystrybucja materiałów edukacyjnych dotyczących ochrony własności przemysłowej i intelektualnej, 

pozyskiwanych z UPRP w ramach współpracy z Ośrodkiem Informacji Patentowej przy UTP; 

  

• prowadzenie akcji informacyjnej na wydziałach, powołanie pełnomocników ds. wynalazczości na 

wydziałach; 

  

• przygotowanie materiałów informacyjnych, promujących własność przemysłową na UTP  

 

• szkolenia i wykłady profilowane pod kątem ochrony przedmiotów wzornictwa przemysłowego na 

wydziałach artystycznych, wzornictwo przemysłowe, architektura   



Statystyki 
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Liczba zgłoszeń patentowych, wzorów użytkowych, wzorów 
przemysłowych, znaków towarowych  

      2012             2013              2014             2015              2016              2017 



Statystyki c. d. 
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Liczba udzielonych patentów, praw ochronnych na wzory 
użytkowe, praw ochronnych na wzory przemysłowe i 

prawa ochronne na znaki towarowe  

      2012           2013           2014             2015          2016            2017 



Statystyki c. d. 

PELET Świebodzin dot. patentu pt. “Zespół napędowy i sterujący 
wielotarczowego wielootworowego rozdrabniacza materiałów 

kawałkowych” 
 
 

AGMAR Łubianka do 31.05.2018 roku, dot. zgłoszenia wynalazku 
 pt.” Beton konstrukcyjny oraz sposób wytwarzania betonu konstrukcyjnego 

z wykorzystaniem odpadów pylastych” 



Statystyki c. d.  (dane UPRP z dnia 25.01.2017r.) 



Inkubator Innowacyjności Plus 

 

wsparcie procesu zarządzania wynikami badań 

naukowych i prac rozwojowych  

w zakresie komercjalizacji 



Inkubator Innowacyjności Plus 

Zadanie 1. Inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy między 

                   środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, 
 

Zadanie 2. Przygotowanie projektów komercjalizacji wyników badań 

                   naukowych i prac rozwojowych 
 

Zadanie 3. Zarządzanie portfelem technologii 
 

Zadanie 4. Prowadzenie prac przedwdrożeniowych 
 

Zadanie 5. Działalność Brokerów Innowacji  



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


