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PREAMBUŁA 

UZNAJĄC, ŻE 

 Europejska sieć licząca ponad 300 ośrodków informacji patentowej (Sieć PATLIB) wnosi istotny 
wkład we wspieranie innowacji w Europie; 

 Ośrodki PATLIB są instytucjonalnie powiązane z krajowymi urzędami patentowymi i odgrywają 
ważną rolę: 

o we wspieraniu krajowych działań mających na celu zwiększanie świadomości na temat 
systemu patentowego na szczeblu lokalnym, 

o w przyczynianiu się do lepszego zrozumienia i wykorzystania systemu patentowego, 
o w dostarczaniu usług z zakresu informacji patentowej użytkownikom, aby umożliwić 

im podejmowanie świadomych decyzji dotyczących patentowania i innych strategii 
z obszaru własności przemysłowej; 

 Sieć PATLIB działa w skomplikowanym systemie, w ramach którego musi konstruktywnie 
współistnieć z innymi podmiotami, takimi jak centra transferu technologii, Europejska Sieć 
Przedsiębiorczości, ASTP i Komisja Europejska; 

 Poszczególne ośrodki informacji patentowej działają w ramach różnych organizacji, takich jak 
uczelnie, izby handlowe i centra technologii, różnią się zakresem i charakterem oferowanych 
usług, mają do dyspozycji różnorodne środki i działają w zróżnicowanych ekosystemach 
innowacji; 

 Sieć PATLIB ma potencjał do dostosowywania się i oferowania jeszcze większego wsparcia na 
rzecz innowacji w przyszłości. 

 
DELEGACI NA SZCZYT PATLIB, ODBYWAJĄCY SIĘ W PORTO W MAJU 2019 R., UZNAJĄ, ŻE 
PRZEDSTAWIONE PONIŻEJ KONKLUZJE, JEŻELI ZOSTANĄ WPROWADZONE: 

 doprowadzą do wzmocnienia Sieci PATLIB, tak aby każdy ośrodek informacji patentowej stał 
się prawdziwym centrum doskonałości w zakresie własności przemysłowej w obsługiwanym 
przez siebie regionie; 

 zapewnią ścisłą współpracę pomiędzy ośrodkami informacji patentowej a innymi podmiotami 
wspierającymi innowacje i transfer technologii w Europie; 

 pozwolą na wzmocnienie usług dostosowanych do potrzeb mniej doświadczonych 
użytkowników systemu patentowego; 

 zintensyfikują i poprawią zrozumienie znaczenia informacji patentowej dla biznesu i jej 
wykorzystania wśród użytkowników; 

 poprawią projektowanie i dostarczanie usług wsparcia w zakresie własności przemysłowej, 
związanych z patentami, w celu zamiany patentów na aktywa biznesowe; 

 zwiększą widoczność sieci PATLIB i jej członków. 
  



ZALECENIA DLA EPO 
 
1. DEFINICJA PORTFELA USŁUG UMOŻLIWIAJĄCYCH ZAKWALIFIKOWANIE OŚRODKA JAKO 

OŚRODKA PATLIB NA OKREŚLONYM POZIOMIE 
 
Aby zapewnić znak jakości dla powiązanych z patentami usług z zakresu wspierania innowacji dla 
użytkowników z całej Europy, szczyt PATLIB zaleca wprowadzenie minimalnego portfela usług 
umożliwiającego uznanie danego ośrodka za ośrodek PATLIB, wraz z podstawowym programem 
szkoleń dla pracowników ośrodka PATLIB, jak również wprowadzenie „zaawansowanych” portfeli usług 
i portfeli „doskonałości” dla ośrodków PATLIB oferujących usługi wykraczające poza portfel minimalny. 
 
2. ZAPEWNIENIE PAKIETU DO UCZENIA SIĘ I CIĄGŁEGO ROZWOJU OŚRODKÓW INFORMACJI 

PATENTOWEJ I ICH PRACOWNIKÓW 
 
Szczyt PATLIB zaleca stworzenie pakietu wspierającego ośrodki PATLIB od momentu ich założenia 
i w czasie ich rozwoju. Pakiet ten powinien zawierać następujące elementy: 

 pakiet wprowadzający dla nowych ośrodków PATLIB, 

 stałe wsparcie i szkolenia praktyczne dla istniejących ośrodków, 

 coroczna konferencja PATLIB, 

 centralny zasób użytecznych materiałów i wiedzy, 

 międzynarodowy program wymiany w ramach Sieci PATLIB i pomiędzy ośrodkami PATLIB 
a innymi podmiotami. 

 
3. SKUTECZNIEJSZE UŁATWIANIE TRANSFERU TECHNOLOGII I KOMERCJALIZACJI INNOWACJI 
 
Szczyt PATLIB zaleca opracowanie specjalnych środków w celu wzmocnienia związanych z transferem 
technologii i biznesem aspektów portfela usług ośrodków informacji patentowej, umożliwiając na 
przykład ośrodkom PATLIB przekształcenie się w partnerów organizacji zajmujących się transferem 
technologii i innych podmiotów w obszarze innowacji. 
 
4. WYMIANA POMIĘDZY SIECIAMI 
 
Szczyt PATLIB zaleca pielęgnowanie intensywnych kontaktów z innymi sieciami, takimi jak na przykład 
EEN i WIPO TISC, w celu zidentyfikowania potencjalnych obszarów współpracy i promowania dzielenia 
się wiedzą. 
 
5. KOMITET PATLIB 
 
Szczyt PATLIB zaleca rozszerzenie mandatu istniejącego Komitetu PATLIB, tak aby mógł on działać jako 
doradca dla EPO w szeregu kwestii dotyczących Sieci PATLIB. 
 
6. UTWORZENIE SIECI EKSPERTÓW 
 
Szczyt PATLIB zaleca wykorzystanie istniejącej doskonałej wiedzy eksperckiej w ośrodkach PATLIB przez 
stworzenie sieci ekspertów w konkretnych dziedzinach, koordynowanej przez EPO, która będzie mogła 
dostarczać szkoleń i doradztwa innym ośrodkom PATLIB i realizować działania ukierunkowane na 
użytkownika końcowego. 
 
7. WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII 
 
Szczyt PATLIB zaleca wykorzystanie nowoczesnych technologii do maksimum, aby jak najskuteczniej 
wdrażać powyższe zalecenia. 


