
POSTĘPOWANIE W SPRAWIE ZGŁOSZENIA WYNALAZKU 
 
A.  Postępowanie wewnętrzne w Uniwersytecie Śląskim: 

 zgłoszenie rozwiązania kierownikowi jednostki organizacyjnej UŚ; 
 po uzyskaniu pozytywnej opinii – przekazanie zgłoszenia do rzecznika patentowego wraz 

z niezbędnymi załącznikami (wzory dokumentów do pobrania w serwisie 
www.transfer.us.edu.pl, zakładka ‘Informacje dla pracowników UŚ’, ‘Zgłoszenie 
patentowe’); 

 wstępna ocena zdolności patentowej rozwiązania, w tym sprawdzenie, czy wynalazek nie 
wchodzi w zakres innych rozwiązań wcześniej chronionych prawem własności 
intelektualnej (poszukiwania w dostępnych bazach patentowych, np. bazie UPRP); 

 przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej do Urzędu Patentowego (ścisła współpraca 
rzecznika patentowego z twórcami wynalazku). 

 
B. Postępowanie przed Urzędem Patentowym RP: 

 
1. Zgłoszenie do urzędu patentowego. 

Elementy obligatoryjne zgłoszenia: 
 podanie zawierające oznaczenie podmiotu zgłaszającego, określenie przedmiotu 

zgłoszenia oraz wniosek o udzielenie patentu lub patentu dodatkowego; 
 opis wynalazku ujawniający jego istotę na tyle jasno i wyczerpująco, aby znawca z danej 

dziedziny techniki mógł ten wynalazek urzeczywistnić na podstawie tego opisu oraz aby 
ekspert urzędu patentowego mógł na jego podstawie dokonać analizy porównawczej z 
dotychczasowym stanem techniki; 

 zastrzeżenie lub zastrzeżenia patentowe – krótkie określenie nowych cech technicznych, 
które mają podlegać ochronie; 

 skrót opisu; 
 rysunki, jeśli są niezbędne do zrozumienia istoty wynalazku; 
 opłata w wysokości 550,- zł. 
 

2. Badanie formalno-prawne. 
Urząd patentowy bada pod kątem formalnym, czy wniosek zawiera wszystkie wymagane 
przez prawo elementy. 

 
3. Poszukiwanie w aktualnym stanie techniki. 

Wstępne badanie, czy wynalazek spełnia przesłankę nowości i poziomu wynalazczego 
(nieoczywistości) – po około 3 miesiącach od daty zgłoszenia UPRP przesyła raport z tego 
poszukiwania. 

 
4. Ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku w ogólnodostępnym Biuletynie UP (po 18 

miesiącach od daty zgłoszenia). 
 

5. Badanie zdolności patentowej wynalazku – badanie merytoryczne. 
Właściwe badanie przez eksperta UP, czy zgłoszony wynalazek posiada zdolność patentową 
i czy może być chroniony prawem wyłącznym w postaci patentu. 

 
6. Decyzja Urzędu Patentowego (czas oczekiwania na decyzję to zwykle 2-4 lat od daty 

zgłoszenia). 


