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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 
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śWiat Własności intelektUalnej
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zabezpieczenia zbiorów. Ostatni audyt Polskiego Komite-
tu Normalizacyjnego w Regionalnym Ośrodku Informacji 
Normalizacyjnej i Patentowej, który miał miejsce w paź-
dzierniku b.r., potwierdził realizację wszystkich procesów 

w warunkach wysokiego poziomu bezpieczeństwa informa-
cji i przedłużył aktualność Świadectwa Stosowania SZBI na 
kolejny rok.

__ aleksandra motała
Biblioteka Uniwersytecka

W dzisiejszych 
czasach nieustan-
nie mamy do 
czynienia z wła-
snością intelektu-
alną. Każdy z nas 
codziennie styka 
się z dobrami wy-
tworzonymi za 
pomocą ludzkiego 
umysłu: czytamy 
książki, słuchamy 
muzyki, korzysta-
my z oprogramo-
wania, kupujemy 
meble czy ubra-
nia.

Dobra własno-
ści intelektualnej 
jako wynik ludz-
kiej kreatywności 
i innowacyjności 
stanowią dla firmy 
niezwykle istotną 
wartość, również 
finansową i mogą 
decydować o przewadze konkurencyjnej na rynku. Natural-
na jest więc chęć ochrony tak wypracowanego kapitału in-
telektualnego. Pozostawione bez ochrony pomysły czy wy-
nalazki mogą zostać wykorzystane przez konkurentów jako 
źródło dochodów i poprawienie własnej konkurencyjności.

Własność intelektualna oznacza wszystko to, co powstało 
w wyniku rozmaitej aktywności człowieka, zwłaszcza na ni-
wie literackiej, artystycznej, naukowej czy przemysłowej. 
W Polsce do praw własności intelektualnej zalicza się regu-
lacje prawa autorskiego, patentów i znaków towarowych. 
W niektórych krajach do praw własności intelektualnej za-
licza się również tajemnice handlowe.

Rys historyczny
Idea ochrony własności intelektualnej zaistniała już 

w starożytności. Ok. 500 lat p.n.e. w Grecji twórcy otrzy-
mywali tzw. „roczne patenty” na pomysły mające na celu 
polepszenie standardów życia. W czasach nowożytnych pa-
tenty zaczęto kojarzyć z wynalazkami o naturze technicz-
nej. Pierwszy znany nowożytny patent został przyznany 
w 1421 r. włoskiemu architektowi Filippo Brunelleschiemu 
na skonstruowany przez niego dźwig budowlany. W 1449 r. 

król angielski Henryk VI przyznał pierwszy 20-letni patent 
na metodę wytwarzania kolorowego szkła. Od tego mo-
mentu, zarówno w Anglii jak i we Włoszech, rozwijała się 

idea ochrony wła-
sności intelektual-
nej i zapewnienia 
zysków wynalaz-
com.

W Stanach Zjed-
noczonych Ame-
ryki Północnej 
system ochrony 
patentowej zo-
stał ustanowiony 
w 1790 r. uchwałą 
parlamentu, nato-
miast w Europie 
pierwszy nowo-
czesny system 
patentowy po-
wstał rok później 
we Francji. Przez 
kolejne 100 lat 
każde z państw 
tworzyło własne 
przepisy ochrony 
własności intelek-
tualnej.

P r z e ł o m e m 
stał się wiek XIX, 

w którym znacznie wzrosło znaczenie handlu międzyna-
rodowego, a co za tym idzie zaistniała potrzeba ochrony 
patentowej sięgającej poza granice konkretnych krajów. W 
1883 r. została podpisana ważna dla nowoczesnego syste-
mu patentowego Konwencja Paryska o ochronie własności 
przemysłowej. Do dnia dzisiejszego przystąpiły o niej 173 
państwa z całego świata ( w tym Polska w 1919 r.).

Obecnie ochrona własności intelektualnej w naszym kra-
ju jest uregulowana w ramach czterech aktów prawnych. 
Są to następujące ustawy:
__w zakresie prawa własności artystycznej, naukowej i li-

terackiej – Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie au-
torskim i prawach pokrewnych oraz Ustawa z dnia 27 
lipca 2001 r. o ochronie baz danych;

__w zakresie prawa własności przemysłowej – Ustawa 
z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysło-
wej oraz Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalcza-
niu nieuczciwej konkurencji.
Dodatkowo Polska ratyfikowała liczne akty prawa mię-

dzynarodowego, regulujące kwestie niezdefiniowane 
wprost w polskim prawie.

__ZBiory regionalnego ośrodka informacji normaliZacyjnej i Patentowej BiBlioteki Uniwersyteckiej 
(fot. małgorZata kUncewicZ)


