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(European Patent Organiza-
tion) oraz współpracujących 
z nimi regionalnych ośrodków 
informacji patentowej. Sieć ta liczy już 320 ośrodków dzia-
łających w całej Europie a ich celem jest upowszechnianie 
wiedzy na temat własności intelektualnej, promowanie 
świadomości informacji patentowej oraz świadczenie usług 
związanych z efektywnym korzystaniem z systemu ochrony 
własności przemysłowej.

Współpracę z Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej 
Polskiej podejmuje zarówno działający przy Bibliotece Re-
gionalny Ośrodek Informacji Normalizacyjnej i Patentowej 
oraz Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii 
UZ. 

Współpraca z Urzędem patentoWym 
rzeczypospolitej polskiej

system zarządzania BezpieczeństWem 
informacji W regionalnym ośrodkU 
informacji normalizacyjnej i patentoWej

b IbL IOTEKa UNIWERSYTEcKa

__ ewa adaszyńska
Biblioteka Uniwersytecka

W październiku 2014 r. zawarta została nowa umowa 
pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim a Skarbem Pań-
stwa – Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej 
w Warszawie. Jest ona kontynuacją wcześniejszej umowy 
uczelni z 2005 r. o współpracy z Regionalnym Ośrodkiem 
Informacji Patentowej działającym przy Bibliotece Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego. Z dniem podpisania umowy ośro-
dek jest członkiem europejskiej sieci Ośrodków Informacji 
Patentowej PATLIB (Patent Library), utworzonej z krajo-
wych urzędów patentowych państw członkowskich EPO 

__ aleksandra motała
Biblioteka Uniwersytecka

Współpraca Uniwersytetu Zielonogórskiego z Polskim 
Komitetem Normalizacyjnym trwa od 2004 r. W początko-
wym okresie jej efektem było powołanie Punktu Informacji 
Normalizacyjnej funkcjonującego w strukturze Biblioteki 
Uniwersyteckiej. Do jego zadań należało gromadzenie, 
opracowanie i udostępnianie dokumentów normalizacyj-
nych, zwłaszcza – norm oraz pośrednictwo w sprzeda-
ży tych produktów lubuskim przedsiębiorcom. W 2010 r. 
Polski Komitet Normalizacyjny wystąpił do Uniwersytetu 
Zielonogórskiego z ofertą rozszerzonego modelu współpra-
cy, a zawarte wówczas nowe porozumienie zagwaranto-
wało uczelni dostęp do kilkudziesięciu tysięcy aktualnych 
Polskich Norm, czyli norm krajowych, przyjętych w drodze 
konsensusu, zatwierdzonych przez krajową jednostkę nor-
malizacyjną oraz norm europejskich i międzynarodowych.

Warunki nowej umowy zobowiązały uczelnię do promo-
cji i rozpowszechniania wiedzy normalizacyjnej oraz do 
wdrożenia i utrzymania w Regionalnym Ośrodku Informacji 
Normalizacyjnej i Patentowej Systemu Zarządzania Bez-
pieczeństwem Informacji zgodnego z wymogami normy 
PN-ISO/IEC 27001. System ten określa wymagania, zasady 
inicjowania, wdrażania, utrzymania i poprawy zarządzania 
bezpieczeństwem informacji normalizacyjnej oraz zawiera 
najlepsze praktyki celów stosowania zabezpieczeń w wielu 
obszarach zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Przygotowanie kompletnej dokumentacji dotyczącej po-
lityki bezpieczeństwa informacji, oceny ryzyka, deklaracji 
stosowania zabezpieczeń, procedur nadzoru nad zapisami 

i dokumentami oraz wdrożenie zabezpieczeń informatycz-
nych zaowocowało pozytywną oceną komisji audytującej 
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego i przyznaniem Świa-
dectwa Stosowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem 
Informacji.

Regionalny Ośrodek Informacji Normalizacyjnej i Pa-
tentowej działający w Bibliotece Uniwersyteckiej stał się 
jedyną w regionie profesjonalną placówką gromadzą-
cą i udostępniającą kompletny zbiór Polskich Norm oraz 
udzielającą specjalistycznej informacji normalizacyjnej. 
W 2012 r. Uniwersytet Zielonogórski został oficjalnie powo-
łany na członka Komitetu Technicznego PKN.

Każdego roku w ośrodku przeprowadzany jest audyt we-
wnętrzny oraz Audyt Drugiej Strony mający na celu weryfi-
kację zgodności procedur SZBI wg PN-ISO/IEC 27001 w ob-
szarze poprawności dokumentacji oraz informatycznego 


