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Nasz Ośrodek Informacji Pa-
tentowej współpracuje z Urzę-
dem Patentowym RP. Gromadzi 
i udostępnia informacje dotyczące 
patentów, znaków towarowych, 
czasopism oraz inne materiały 
związane z wynalazczością. Ofe-
ruje dostęp do baz patentowych 
serii ESPACE na płytach CD oraz baz 
online rekomendowanych przez 
Urząd Patentowy, a także groma-
dzi czasopisma: „Biuletyn Urzędu 
Patentowego” i „Wiadomości Urzędu 
Patentowego”. Umożliwia dostęp 
do Międzynarodowej Klasyfikacji 
Patentowej.  

Co oferujemy? 

Na terenie ośrodka można ko-
rzystać z opisów patentowych 
polskich w wersji drukowanej 
(zbiory od 1948 r.) oraz z opisów 
patentowych polskich i zagra-
nicznych w wersji elektronicznej. 
Zapraszamy do prowadzenia po-
szukiwań w bazach danych na CD 
oraz w Internecie, samodzielnie lub 
z pomocą bibliotekarza. 

Dysponujemy bazami Urzędu 
Patentowego RP: Esp@cenet, Ser-
wer Publikacji Urzędu Patentowe-
go RP, PatentScope, Register Plus, 
European Publication Server.

Udzielamy podstawowych in-
formacji jak dokonać zgłoszenia 
patentowego, jakie opłaty należy 
wnieść i gdzie się zgłosić.

Prowadzimy szkolenia z zakresu 
informacji patentowej dla studen-
tów i doktorantów PŁ.

Współpraca z Europejskim 
Urzędem Patentowym

Ośrodek Informacji Patentowej 
uczestniczy także w projektach Eu-
ropejskiego Urzędu Patentowego 
(EPO). Dzięki tej współpracy pra-
cownicy OIP nabywają doświad-
czenia w korzystaniu z narzędzi 
wyszukiwawczych, co szczególnie 
przydaje się do udzielania informa-
cji dotyczących patentów. Współ-
praca pozwala również nawiązać 
międzynarodowe kontakty i po-
znać specyfikę pracy podobnych 
ośrodków w innych krajach.

W tym roku nasz Ośrodek wspól-
nie z EPO zrealizował projekt pod 
nazwą „How PATLIB tools can help 
solving inventors problems. Case 
study”. Projekt miał na celu pokaza-
nie jak narzędzia dostępne w EPO 
mogą pomóc w rozwiązywaniu 
problemów osobom zgłaszają-
cym się do Ośrodków Informacji 
Patentowej.

W ramach projektu przedstawi-
ciel EPO oraz pracownicy naszego 
ośrodka zbadali problem z jakim 
zgłosił się wybrany partner indywi-
dualny i przeprowadzili analizę za-
gadnienia. Przy pomocy narzędzi 
dostępnych w EPO przygotowano 
dokładny raport stanu techniki 
z podanego zakresu. Efektem koń-
cowym projektu była prezentacja, 
którą wygłosił Christian Soltman 
z biura EPO w Wiedniu oraz dy-
rektor Biblioteki PŁ Błażej Feret 
na Międzynarodowej Konferencji 
PATLIB w Stambule. Uczestniczyli 
w niej również przedstawiciele 
naszego ośrodka. 

Gdzie nas znaleźć?
Zapraszamy do Biblioteki 

Politechniki Łódzkiej ul. Wól-
czańska 223, III p. pokój 307, 
od poniedziałku do piątku 
9.00-19.45 i w soboty 9.00-
15.30. Informacji udzielamy 
także telefonicznie 42-631-
20-68 i mailowo oipbpl@
lib.p.lodz.pl

n Anna Rutkowska
n Justyna Sendecka

Biblioteka PŁ

Kto ma pomysł na wynalazek i chce sprawdzić co nowego opatentowano 
w danej dziedzinie powinien przyjść do Ośrodka Informacji Patentowej 
(OIP) przy Bibliotece Politechniki Łódzkiej. Działalność OIP adresowana 
jest do szerokiego kręgu osób zainteresowanych informacją patentową 
i zagadnieniami szeroko pojętej dziedziny własności intelektualnej. Na-
leżą do tych osób studenci i pracownicy Politechniki Łódzkiej, rzecznicy 
patentowi, wynalazcy oraz twórcy. 

Zostań wynalazcą




