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Rozwój firmy na rynkach europejskich w oparciu o patent 
 

25 kwietnia 2012 roku 
 

NIEREDAGOWANY ZAPIS CZATU 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:00: Dzień Dobry Państwu. Witam na czacie, organizowanym przez  
Europejską Sieć Wsparcia dla Biznesu – Enterprise Europe Network West Poland. W dniu dzisiejszym 
zapraszamy do dyskusji na temat:  Rozwój firmy na rynkach europejskich w oparciu o patent. 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:00: Ekspertem zaproszonym do rozmowy jest Pani JOANNA JANOSZEK  - 
Krajowy i Europejski Rzecznik Patentowy, Kierownik Biura we Wrocławiu. 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:00: Absolwentka Wydziału Zarządzania, Uniwersytetu Gdańskiego 
(magister zarządzania i marketingu w zakresie: rynek i konsumpcja), podyplomowych studiów w zakresie 
prawa cywilnego i administracyjnego w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji oraz 
podyplomowych studiów z zakresu prawa własności intelektualnej i prawa własności przemysłowej na 
Uniwersytecie Jagiellońskim. 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:01: Od 2000 r. związana z Kancelarią Jan Wierzchoń & Partnerzy. W 2005 
r. zdobyła uprawnienia krajowego rzecznika patentowego oraz została wpisana na listę europejskich 
rzeczników patentowych oraz europejskich pełnomocników ds. znaków towarowych i wzorów 
przemysłowych. 
 
[Główny]: swallow wszedł o godz. 10:01 
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[Moderator - Anna Izbińska] 10:01: Członek Association for the Protection of Industrial Property (AIPPI), 
International Trade Mark Association (INTA) oraz The Association of European Trade Mark Owners 
(Marques). Od stycznia 2008 roku zarządza biurem Kancelarii JWP we Wrocławiu. 
 
[Główny]: tuptup wszedł o godz. 10:01 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:01: Pani Ekspert specjalizuje się w tematyce: znaki towarowe, sprawy 
sporne i sądowe, badania, porady i opinie prawne, wzory przemysłowe, szkolenia. 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:02: Na wstępie spotkania, tak aby ośmielić uczestników czatu pozwolę 
sobie zadać pytanie startowe. Proszę Panią Ekspert o komentarz co możemy chronić patentem ? 
 
[Główny]: leila wszedł o godz. 10:02 
 
[Główny]: Józef wszedł o godz. 10:02 
 
[Ekspert - Joanna Janoszek] 10:02: Dzień dobry, witam Państwa> 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:02: Informacja techniczna - Ekspert kończąc całkowitą wypowiedź użyje 
znak ">" 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:03: Jeszcze jedna informacja techniczna - maksymalna ilość znaków do 
jednorazowego wpisu to 500. 
 
[Ekspert - Joanna Janoszek] 10:04: Patentem może być chronione każde rozwiązanie, które jest nowe - 
chodzi o nowość światową, rozwiązanie które jest nieoczywiste (tzn. nie wynika w sposób oczywisty z 
dotychczasowej wiedzy) oraz rozwiązanie, które nadaje się do przemysłowego stosowania 
 
[Mamuśka] 10:05: Dzień dobry, a co daje nam patent? 
 
[Ekspert - Joanna Janoszek] 10:05: Patentem nie możemy chronić odkryć, teorii naukowych czy metod 
matematycznych, wytworów, które mają jedynie charakter estetyczny, programów do maszyn 
cyfrowych (tj. programów komputerowych> 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:05: Bardzo dziękuję za odpowiedź. 
 
[Gosia] 10:05: Witam, mam pytanie czy i kiedy można opatentować nowe zastosowanie dla starej 
technologii, nawet już opatentowanej wcześniej? Jak odróżnić, czy fakt nowego zastosowania miał 
motywy czysto biznesowe, czy znamiona wynalazczości? 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:05: Mamy już pytanie oczekujące od [Mamuśka] 10:05: Dzień dobry, a co 
daje nam patent? 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:06: oraz od [Gosia] 10:05: Witam, mam pytanie czy i kiedy można 
opatentować nowe zastosowanie dla starej technologii, nawet już opatentowanej wcześniej? Jak 
odróżnić, czy fakt nowego zastosowania miał motywy czysto biznesowe, czy znamiona wynalazczości? 
 
[Ekspert - Joanna Janoszek] 10:07: Patent jest prawem wyłącznym, które jego właścicielowi (w naszej 
branży określa się taką osobę Uprawnionym) daje prawo zawodowego i zarobkowego korzystania z 
patentu na terytorium, na którym prawo zostało przyznane. Może taka osoba zakazywać osobom 
trzecim czerpania korzyści zawodowych i zarobkowych z rozwiązania, które jest jego własnością. Innymi 
słowy Uprawniony ma monopol na swoje rozwiązanie> 
 
[tesla2] 10:09: Co tak naprawdę zyskujemy chroniąc prawa własności intelektualnej i przemysłowej? 
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[Moderator - Anna Izbińska] 10:09: Ekspert aktualnie odpowiada na zapytanie od [Gosia] 10:05: Witam, 
mam pytanie czy i kiedy można opatentować nowe zastosowanie dla starej technologii, nawet już 
opatentowanej wcześniej? Jak odróżnić, czy fakt nowego zastosowania miał motywy czysto biznesowe, 
czy znamiona wynalazczości? 
 
[Józef] 10:10: Witam, proszę mi powiedzieć z czego wynika, że w Polsce jest tak mało zarejestrowanych 
patentów, z tego że Polacy są tak mało pomysłowi czy raczej z tego, że prawo rejestracji patentów mamy 
słabe? 
 
[Dziemaszka] 10:10: Witam, a na jakim terytorium chroni nas patent gdy już go otrzymamy? 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:11: Proszę chwilowo nie zadawać pytań. Mamy obecnie CZTERY 
oczekujące. 
 
[Ekspert - Joanna Janoszek] 10:11: Możliwe jest opatentowanie np. nowego zastosowania już znanej 
substancji - powiedzmy - aspiryna na przeziębienie jest znana, a my poprzez badania wykażemy, że 
aspiryna jest medykamentem, który działa na osteoporozę (przykład zupełnie wyimaginowany) - 
wówczas możemy uzyskać ochronę na takie rozwiązanie. Nowe zastosowanie, o którym Pani wspomina 
nie jest wykluczone ze spełnienia wszystkich trzech przesłanek patentowalności czyli nowości, 
nieoczywistości i przemysłowego zastosowania... 
 
[Ekspert - Joanna Janoszek] 10:12: jeżeli nowa technologia daje jedynie bardziej ekonomiczne efekty - to 
nie mamy spełnionych trzech przesłanek - musimy wykazać trzy wspomniane wyżej cechy rozwiązania, 
aby mogło ono zyskać patent> 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:12: Ekspert aktualnie odpowiada na zapytanie od [tesla2] 10:09: Co tak 
naprawdę zyskujemy chroniąc prawa własności intelektualnej i przemysłowej? 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:13: pytania, które oczekują na odpowiedz padły od:[Józef] 10:10: Witam, 
proszę mi powiedzieć z czego wynika, że w Polsce jest tak mało zarejestrowanych patentów, z tego że 
Polacy są tak mało pomysłowi czy raczej z tego, że prawo rejestracji patentów mamy słabe? 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:13: oraz [Dziemaszka] 10:10: Witam, a na jakim terytorium chroni nas 
patent gdy już go otrzymamy? 
 
[tesla2] 10:14: mam dobry pomysł wiem ze jest unikalny na rynku przeszukałem wstępnie bazy jak 
bezpiecznie pokazać pomysł bez zgłaszania go do urzędu patentowego ( bez kosztów ) czy może mi tu 
pomóc notariusz z nadaniem daty jawnej i umowa poufności  czy to za mało 
 
[Gosia] 10:14: Czy doktorat/praca magisterska to publikacja wykluczająca opatentowanie? 
 
[Główny]: Agnieszka wszedł o godz. 10:15 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:15: Proszę o chwilowe nie zadawanie pytań. Mamy kolejne CZTERY 
pytania oczekujące. 
 
[Ekspert - Joanna Janoszek] 10:15: Co zyskujemy chroniąc prawa? Zyskujemy monopol - tzn. prawo o 
charakterze wyłącznym - oznacza to że tylko nam (jako Uprawnionym) przysługują prawa do korzystania 
z tego rozwiązania w charakterze zawodowym i zarobkowym. Możemy zakazywać wszystkim wokół 
naruszania naszego rozwiązania - pozywać firmy, które to robią bezprawnie (w sensie korzystają z 
naszego rozwiązania). Zyskujemy również moim skromnym zdaniem swego rodzaju szacunek/nobilitację. 
Posiadane prawa świadczą o naszej innowacyjności> 
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[Moderator - Anna Izbińska] 10:16: Ekspert aktualnie odpowiada na zapytanie od:[Józef] 10:10: Witam, 
proszę mi powiedzieć z czego wynika, że w Polsce jest tak mało zarejestrowanych patentów, z tego że 
Polacy są tak mało pomysłowi czy raczej z tego, że prawo rejestracji patentów mamy słabe? 
 
[Ekspert - Joanna Janoszek] 10:18: Z czego wynika tak mała ilość patentów? Moim zdaniem z małej 
wiadomości polskiego społeczeństwa o istnieniu czegoś takiego jak własność przemysłowa. W naszej 
kancelarii założyliśmy między innymi fundację JWP, której statutowym celem jest poszerzanie tej 
świadomości. Nawet środowiska akademickie - nie w pełni zdając sobie sprawę z możliwości jakie daje 
patentowanie - wola dokonać publikacji - niwecząc tym samym możliwość dokonania zgłoszenia - 
bowiem tracą przymiot nowości - tracąc na tym pieniądze.. 
 
[Ekspert - Joanna Janoszek] 10:19: Mała ilość zgłoszeń i patentów jest zatem moim zdaniem pochodną 
braku wiedzy i świadomości społecznej. Ochrona własności przemysłowej jest tez droga (Polska może 
nie tyle co międzynarodowa) - niemniej jednak nie powinno to dziwić - dostajemy monopol/wyłączność, 
a zatem tylko my mamy prawo czerpać korzyści z naszego rozwiązania> 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:19: Ekspert aktualnie odpowiada na zapytanie od [Dziemaszka] 10:10: 
Witam, a na jakim terytorium chroni nas patent gdy już go otrzymamy? 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:20: Przypominam, że mamy DWA pytania oczekujące od tesla2 i Gosia. 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:21: Proszę zatem o cierpliwość. 
 
[Ekspert - Joanna Janoszek] 10:21: Patent jest prawem terytorialnym - patent przyznany w Polsce chroni 
nas jedynie na terytorium RP. Przyznany patent europejski ważny jest w 38 krajach będących członkami 
Konwencji o Patencie Europejskim, jedynie wówczas gdy po przyznaniu patentu EU - walidujemy 
(uznamy ważność) tego patentu na danym terytorium. Nie ma patentu międzynarodowego - jest to 
prawo ograniczone terytorialnie> 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:22: Ekspert aktualnie odpowiada na zapytanie od [tesla2] 10:14: mam 
dobry pomysł wiem ze jest unikalny na rynku przeszukałem wstępnie bazy jak bezpiecznie pokazać 
pomysł bez zgłaszania go do urzędu patentowego ( bez kosztów ) czy może mi tu pomóc notariusz z 
nadaniem daty jawnej i umowa poufności  czy to za mało 
 
[Sobótka] 10:23: A ile trwa procedura nadania patentu i na jaki czas jest on nadawany? 
 
[Gosia] 10:23: Ogłoszenie zgłoszenia – jakie praktyczne znaczenie ma dla nas ta data? Czy 12 miesięcy na 
rozszerzenie międzynarodowe biegnie od daty zgłoszenia czy ogłoszenia zgłoszenia? Czy ochrona w 
trakcie rozpatrywania zgłoszenia biegnie od zgłoszenia czy od daty ogłoszenia zgłoszenia? 
 
[Gosia] 10:24: Jakie są koszty patentu polskiego, patentu PCT(czy zależą od czegoś czy są stałe) oraz jakie 
są kosztu utrzymania patentu w danym kraju/danej procedurze? 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:24: Mamy obecnie TRZY zapytania oczekujące od: Gosia, Sobótka i Gosia. 
 
[Ekspert - Joanna Janoszek] 10:24: Odpowiedz dla Tesla2- data pewna/jawna może okazać się skuteczna 
w sytuacji gdy chce Pan korzystać z ochrony prawno autorskiej. Jeżeli zależy panu na ochronie 
patentowej - zgłoszenie do UP (Urząd patentowy) powinno być pierwszym krokiem. Może Pan ujawnić 
to rozwiązanie ale w bardzo ograniczonym zakresie - tak aby nie ujawnić istoty rozwiązania, ujawnienie 
jej w taki sposób, iż osoby trzecie będą miały możliwość zapoznać się z treścią i istota rozwiązania 
zniweczy nam przymiot nowości> 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:25: Ekspert aktualnie odpowiada na zapytanie od: [Gosia] 10:14: Czy 
doktorat/praca magisterska to publikacja wykluczająca opatentowanie? 
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[Główny]: pomysłotwórca wszedł o godz. 10:25 
 
[Ekspert - Joanna Janoszek] 10:26: Procedura nadawania patentu może trwać od dwóch do dwunastu lat 
od daty zgłoszenia. Z ochrony korzystamy od daty zgłoszenia - standardowo patent przyznawany jest na 
20 lat! Leki i środki ochrony roślin mogą skorzystać z dodatkowego prawa ochronnego - 5 lat ponad 
wspomniane 20, a leki pediatryczne jeszcze dodatkowo o 6 miesięcy ponad 5 lat. 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:27: Ekspert aktualnie odpowiada na zapytanie od:[Sobótka] 10:23: A ile 
trwa procedura nadania patentu i na jaki czas jest on nadawany? 
 
[Ekspert - Joanna Janoszek] 10:28: Dokonujemy zgłoszenia dziś - 25 kwietnia 2012. w ciągu 12 miesięcy - 
25 kwietnia 2013 musimy dokonać zgłoszenia międzynarodowego - rozszerzenia. Polskie zgłoszenie 
opublikowane zostanie po 18 miesiącach od daty zgłoszenia - dla celów proceduralnych - ogłoszenie nie 
ma żadnego znaczenia - to jest dzień, po którym osoby trzecie mogą zapoznać się z treścią naszego 
rozwiązania> 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:29: Ekspert aktualnie odpowiada na zapytanie od: [Gosia] 10:23: 
Ogłoszenie zgłoszenia – jakie praktyczne znaczenie ma dla nas ta data? Czy 12 miesięcy na rozszerzenie 
międzynarodowe biegnie od daty zgłoszenia czy ogłoszenia zgłoszenia? Czy ochrona w trakcie 
rozpatrywania zgłoszenia biegnie od zgłoszenia czy od daty ogłoszenia zgłoszenia? 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:29: Proszę o chwilowe nie zadawanie pytań. 
 
[Józef] 10:31: Przepraszam, powiedziała Pani że " procedura nadawania patentu trwa od dwóch do 
dwunastulat" to chyba trochę długo! 
 
[Ekspert - Joanna Janoszek] 10:32: Koszty patentu PL - zgłoszenie 550 PLN, każda strona ponad 10 stron - 
dodatkowo 25 PLN, pełnomocnictwo - opłata skarbowa - 17 PLN, lata ochrony - pierwszy trzyletni okres 
480 PLN, potem opłaty do 20 roku ochrony dochodzą do 1.400 PLN za każdy rok. Zgłoszenie 
międzynarodowe - PCT - bowiem to nie jest patent są następujące - zgłoszenie 1.330 franków 
szwajcarskich, 1875 EUR - opłata za poszukiwanie, 300 PLN opłata za przekazanie. Po zgłoszeniu PCT 
trzeba wybrać czy idziemy w kierunku postępowania.. 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:32: Mamy DWA pytania oczekujące od Gosia i Józef. 
 
[pomysłotwórca] 10:32: To chyba zależy również od tego gdzie rejestrujemy. W Polsce może 
rzeczywiście trwać to dość długo, gdyż Urząd Patentowy RP przeprowadza dodatkowo swoje  
szczegółowe badania... 
 
[Ekspert - Joanna Janoszek] 10:33: Po wyborze państw, należy mieć na uwadze opłaty w każdym z 
państw dodatkowo. Nie wspominałam o opłatach pełnomocników - wypisane są jedynie opłaty 
urzędowe, jakie wnosimy do poszczególnych Urzędów> 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:34: Pozostało pytanie od: [Józef] 10:31: Przepraszam, powiedziała Pani 
że " procedura nadawania patentu trwa od dwóch do dwunastu lat" to chyba trochę długo! 
 
[Agnieszka] 10:34: Czy jeśli nasz wynalazek jest chroniony patentem w PL od 2009 roku i obecnie zgłosiła 
się do nas firma zagraniczna zainteresowana współpracą z naszą firmą (nie rozszerzaliśmy zgłoszenia i 
jest już na to za późno, patent jest przyznany tylko w PL), to czy mamy jakiekolwiek szanse podpisania z 
nią umowy licencyjnej. Jak powinny wyglądać nasze negocjacje, jeśli firm zagraniczna chciałaby 
produkować lub sprzedawać nasz produkt za granicą. Co powinniśmy w takiej sytuacji zrobić? 
 
[Ekspert - Joanna Janoszek] 10:34: Doktorat/praca magisterska - jeżeli są dostępne w bibliotece 
uczelnianej/instytutowej - tak - zagrażają nowości rozwiązania> 
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[Moderator - Anna Izbińska] 10:35: Ekspert aktualnie odpowiada na pytanie zadane od:[Józef] 10:31: 
Przepraszam, powiedziała Pani że " procedura nadawania patentu trwa od dwóch do dwunastu lat" to 
chyba trochę długo! 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:36: Pytanie oczekujące na odpowiedź padło od: [Agnieszka] 10:34: Czy 
jeśli nasz wynalazek jest chroniony patentem w PL od 2009 roku i obecnie zgłosiła się do nas firma 
zagraniczna zainteresowana współpracą z naszą firmą (nie rozszerzaliśmy zgłoszenia i jest już na to za 
późno, patent jest przyznany tylko w PL), to czy mamy jakiekolwiek szanse podpisania z nią umowy 
licencyjnej. Jak powinny wyglądać nasze negocjacje, jeśli firm zagraniczna chciałaby produkować lub 
sprzedawać nasz produkt za granicą. 
 
[Ekspert - Joanna Janoszek] 10:36: Tak - procedura rozpatrywania zgłoszenia przed Urzędem 
patentowym trwa długo. Możemy dostać decyzję po dwóch latach, mi jednak ostatnio zdarzyło się 
otrzymanie decyzji przyznającej patent po 12 latach od daty zgłoszenia/ Europejski Urząd działa nieco 
sprawniej, niemniej jednak to jest też kwestia kilku lat> 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:36: Ekspert aktualnie odpowiada na pytanie od [Agnieszka] 10:34: Czy 
jeśli nasz wynalazek jest chroniony patentem w PL od 2009 roku i obecnie zgłosiła się do nas firma 
zagraniczna zainteresowana współpracą z naszą firmą (nie rozszerzaliśmy zgłoszenia i jest już na to za 
późno, patent jest przyznany tylko w PL), to czy mamy jakiekolwiek szanse podpisania z nią umowy 
licencyjnej. Jak powinny wyglądać nasze negocjacje, jeśli firm zagraniczna chciałaby produkować lub 
sprzedawać nasz produkt za granicą. 
 
[Gosia] 10:37: Kiedy wynalazek uznawany jest za „dorobek ludzkości”, dobro, które powinno być 
powszechne bez ograniczeń i w związku z tym nie podlega ochronie patentowej lub ochrona taka może 
być w jakiś sposób ograniczona (np. czasowo)? 
 
[Ekspert - Joanna Janoszek] 10:38: Jeżeli Państwo mają patent ważny jedynie na terytorium PL - to on 
jest chroniony jedynie w Polsce. Mając prawo wyłączne mogą Państwo udzielić licencji, ale korzystanie z 
tego rozwiązania możliwie będzie jedynie na terytorium RP> 
 
[swallow] 10:38: Witam, dość niedawno (ponad rok temu) pojawiła się informacja, że Unia Europejska, 
chce wprowadzić jednolity patent wspólnotowy. Jak obecnie wyglądają prace nad wprowadzeniem 
jednego patentu obowiązującego w prawie całej Unii (o ile dobrze pamiętam, nie wszystkie kraje 
wyraziły zgodę)? 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:39: Ekspert aktualnie odpowiada na zapytanie od: [Gosia] 10:37: Kiedy 
wynalazek uznawany jest za „dorobek ludzkości”, dobro, które powinno być powszechne bez ograniczeń 
i w związku z tym nie podlega ochronie patentowej lub ochrona taka może być w jakiś sposób 
ograniczona (np. czasowo)? 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:39: Pytanie oczekujące na odpowiedz padło od: [swallow] 10:38: Witam, 
dość niedawno (ponad rok temu) pojawiła się informacja, że Unia Europejska, chce wprowadzić jednolity 
patent wspólnotowy. Jak obecnie wyglądają prace nad wprowadzeniem jednego patentu 
obowiązującego w prawie całej Unii (o ile dobrze pamiętam, nie wszystkie kraje wyraziły zgodę)? 
 
[Ekspert - Joanna Janoszek] 10:40: Metody leczenia na przykład - które są udoskonalane każdego dnia - 
nie podlegają patentowaniu. Trudno wyobrazić sobie aby lekarz stojąc nad stołem operacyjnym 
zastanawiał się czy może przeprowadzić zabieg/operację aby nie naruszyć cudzego prawa wyłącznego. 
Czasem Urząd Patentowy może uznać zgłoszenie za wynalazek tajny - na przykład dla celów wojskowych 
- wówczas Państwa "odkupuje" zgłoszenie od Zgłaszającego> 
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[Moderator - Anna Izbińska] 10:41: Ekspert aktualnie odpowiada na zapytanie od: [swallow] 10:38: 
Witam, dość niedawno (ponad rok temu) pojawiła się informacja, że Unia Europejska, chce wprowadzić 
jednolity patent wspólnotowy. Jak obecnie wyglądają prace nad wprowadzeniem jednego patentu 
obowiązującego w prawie całej Unii (o ile dobrze pamiętam, nie wszystkie kraje wyraziły zgodę)? 
 
[Gosia] 10:41: Czy gdzieś można pozyskać informację, ile wynosi opłata licencyjna na daną technologię? 
Jak można nawiązać kontakt z właścicielem technologii – czy są jakieś instytucje/portale służące do 
tego? 
 
[Ekspert - Joanna Janoszek] 10:42: Rzeczywiście nie wszystkie kraje się godzą na to rozwiązanie - w 
szczególności Włochy i Hiszpania. Temat patentu jednolitego poruszany jest od dobrych kilku lat - spory 
dotycząc umiejscowienia sądu dla patentów jednolitych - każde z państw chciałoby ów są mieć u siebie. 
Dla polskich przedsiębiorców - wprowadzenie tego rozwiązania nie jest najkorzystniejszym 
rozwiązaniem> 
 
[Agnieszka] 10:43: Wracając do mojego pytania, chodzi mi o to, czy jeśli ta zagraniczna firma, chce 
produkować nasz produkt w innych krajach i tam go sprzedawać, czy my mając ochronę tylko w Polsce 
mamy na to jakiś wpływ i możemy tak wynegocjować umowę, żeby mieć od tego jakieś zyski, czy nie? 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:43: Ekspert aktualnie odpowiada na zapytanie od: [Gosia] 10:41: Czy 
gdzieś można pozyskać informację, ile wynosi opłata licencyjna na daną technologię? Jak można 
nawiązać kontakt z właścicielem technologii – czy są jakieś instytucje/portale służące do tego? 
 
[swallow] 10:43: Spotkałem się z tą opinią, że nie jest to dla nas korzystne, jednak nie wiem dlaczego? 
 
[Ekspert - Joanna Janoszek] 10:43: Wycena praw własności intelektualnej jest bardzo trudnym 
zagadnieniem  - to od Uprawnionego zależy jak wycenia swoje rozwiązanie. jeżeli nie jest to licencja 
przymusowa, opłaty ustalają obie strony - licencjodawca i licencjobiorca> 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:44: Ekspert aktualnie odpowiada na pytanie od: [Agnieszka] 10:43: 
Wracając do mojego pytania, chodzi mi o to, czy jeśli ta zagraniczna firma, chce produkować nasz 
produkt w innych krajach i tam go sprzedawać, czy my mając ochronę tylko w Polsce mamy na to jakiś 
wpływ i możemy tak wynegocjować umowę, żeby mieć od tego jakieś zyski, czy nie? 
 
[Ekspert - Joanna Janoszek] 10:47: Język angielski powinien być powszechnie znany - nie oszukujmy się 
jednak, nie znają go wszyscy. Mali i średni przedsiębiorcy będą w permanentnej obawie, że produkując, 
importując czy sprzedając swojej rozwiązania nie naruszają cudzych praw wyłącznych Koniecznym 
będzie korzystanie z usług profesjonalnych pełnomocników - rzeczników (co nas cieszy) celem dokonania 
badania rynku - czy aby rozwiązanie/produkt, który produkuję, sprzedaję - nie został wymyślony przez 
Szweda... 
 
[Gosia] 10:47: A czym się różni trolling patentowy od opatentowania standardu? Czy są przepisy 
ograniczające wysokość opłaty licencyjnej oraz długość trwania ochrony patentowej właśnie dlatego, że 
innowacja dotyczy standardu? Jak rozpoznać standard od nie standardu? 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:49: Mamy TRZY zapytania oczekujące. Proszę o chwilowe nie zadawanie 
pytań. 
 
[Ekspert - Joanna Janoszek] 10:49: ów Szwed - dokonał zgłoszeni apatentu jednolitego, dostępne są w 
Polsce jedynie tłumaczenia zastrzeżeń na język angielski - bądź inny język urzędowy EPO. Skąd 
przedsiębiorca zatem - nie korzystając z pomocy pełnomocnika - ma wiedzieć czy prawa nie narusza? A 
w każdym momencie może zostać pozwany o naruszenie przez Szweda. To jest oczywiście sytuacja 
czysto teoretyczna> 
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[Moderator - Anna Izbińska] 10:49: Ekspert aktualnie odpowiada na pytanie od: [Agnieszka] 10:43: 
Wracając do mojego pytania, chodzi mi o to, czy jeśli ta zagraniczna firma, chce produkować nasz 
produkt w innych krajach i tam go sprzedawać, czy my mając ochronę tylko w Polsce mamy na to jakiś 
wpływ i możemy tak wynegocjować umowę, żeby mieć od tego jakieś zyski, czy nie? 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:50: Pytanie oczekujące na odpowiedz padło od: [Gosia] 10:47: A czym się 
różni trolling patentowy od opatentowania standardu? Czy są przepisy ograniczające wysokość opłaty 
licencyjnej oraz długość trwania ochrony patentowej właśnie dlatego, że innowacja dotyczy standardu? 
Jak rozpoznać standard od nie standardu? 
 
[Ekspert - Joanna Janoszek] 10:53: Odpowiedź do Agnieszka: Państwo korzystają z ochrony jedynie na 
terytorium RP. Nie mogą Państwo zrobić nic aby w jakikolwiek sposób wpłynąć na to co robią firmy za 
granicą. Nierozsądnym było nie rozszerzenie ochrony za granicę - teraz mogą Państwo z niej korzytsac 
jedynie na terytorium Polski> 
 
[Ekspert - Joanna Janoszek] 10:53: Przepraszam nie rozumiem pytania od Pani Gosi - o jaki standard 
chodzi - to pytanie jest dla mnie niejasne> 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:57: Z uwagi na milczenie od internautki Gosia zapraszam Państwa do 
zadawania pytań. 
 
[Malarz] 10:59: Witam, Czy każdy wynalazek trzeba chronić patentem? 
 
[Gosia] 11:01: Znalazłam coś takiego na stronie WIPO: The potential for conflict between patents and 
standards arises when the implementation of the standard necessitates the use of technology protected 
by one or more patents. 
 
[Gosia] 11:02: Although the objective of a standard setting body (SSB) as well as of participating 
companies is to establish standardized technology that can be used as widely as possible, rightholders 
may have a commercial interest in pushing for the adoption of their own patented technology in the 
framework of the standard, so that they could benefit from royalties. 
 
[Gosia] 11:02: If a patent owner can, however, block the implementation of the standard by refusing a 
license or claiming unreasonably high royalties, this would obviously be against the objective of the 
technical standardization process. 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 11:03: Mamy DWA pytania oczekujące od Malarz i Gosia. 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 11:04: Ekspert aktualnie odpowiada na zapytanie od: [Malarz] 10:59: 
Witam, Czy każdy wynalazek trzeba chronić patentem? 
 
[Ekspert - Joanna Janoszek] 11:04: Nie, nie każdy. W bazach Urzędu Patentowego są zgłoszenia 
dotyczące np. przepisów na zupy czy inne potrawy. Gdyby Coca-Cola opatentowała przepis na swój 
napój, już dawno na rynku byłoby kilkanaście/kilkaset takich napojów. Dzięki temu, że korzysta z 
ochrony jaką jest KNOW-HOW, do dziś ten przepis jest tajemnicą. Po dwudziestu latach - ochrony by nie 
było. To czy skorzystać z ochrony patentowej zależy od decyzji biznesowych. Korzystanie z ochrony 
patentowej jest niewskazane wszędzie> 
 
[swallow] 11:04: Wiem jednak, że była propozycja składania jednolitego wniosku patentowego w 
dowolnym języku, które będą musiały zostać przetłumaczone na jeden z języków roboczych 
Europejskiego Urzędu Patentowego (angielski, francuski lub niemiecki), lecz posiadacz patentu uzyska 
zwrot kosztów tłumaczenia. Czytając dostępne informacje (jednak do tej pory nigdy nie starałem się o 
patent), widzę plusy wprowadzenia jednolitego patentu wspólnotowego 
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[Moderator - Anna Izbińska] 11:05: Ekspert aktualnie odpowiada na zapytanie/ uzupełnione zapytanie 
od: Gosia 
 
[Gosia] 11:05: Na arenie wojen patentowych Motorola odniosła właśnie małe zwycięstwo nad 
Microsoftem. Te dwie firmy prowadzą potyczkę od czasów, kiedy Ostatnio było głośno o tym, że 
Microsoft zażyczył sobie opłat od każdego producenta urządzeń z Androidem i Motorola w ramach 
zemsty skarży firmę z Redmond za wykorzystanie formatu H.264 i technologii związanej z Wi-Fi. 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 11:05: Pytanie oczekujące na odpowiedz padło od: [swallow] 11:04: Wiem 
jednak, że była propozycja składania jednolitego wniosku patentowego w dowolnym języku, które będą 
musiały zostać przetłumaczone na jeden z języków roboczych Europejskiego Urzędu Patentowego 
(angielski, francuski lub niemiecki), lecz posiadacz patentu uzyska zwrot kosztów tłumaczenia. Czytając 
dostępne informacje (jednak do tej pory nigdy nie starałem się o patent), widzę plusy wprowadzenia 
jednolitego patentu wspólnotowego 
 
[Ekspert - Joanna Janoszek] 11:05: Odpowiedź do Godsia - Informacje jakie Pani przedstawiła wymagają 
dłuższej analizy - wydaje mi się, że chat (forma/presja czasu, etc) nie jest najlepszym miejscem na analizę 
tego co Pani napisała. zatem proszę wybaczyć - ale jeżeli są tak szczegółowe kwestie, które wymagają 
omówienia - zapraszamy do kancelarii> 
 
[Gosia] 11:06: ok, dziękuję 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 11:07: Ekspert aktualnie odpowiada na zapytanie / dalsza dyskusje z:  
 
[swallow] 11:04: Wiem jednak, że była propozycja składania jednolitego wniosku patentowego w 
dowolnym języku, które będą musiały zostać przetłumaczone na jeden z języków roboczych 
Europejskiego Urzędu Patentowego (angielski, francuski lub niemiecki), lecz posiadacz patentu uzyska 
zwrot kosztów tłumaczenia. Czytając dostępne informacje (jednak do tej pory nigdy nie starałem się o 
patent), widzę plusy wprowadzenia jednolitego patentu wsp 
 
[Gosia] 11:08: To może inne pytanie: czy zgłoszenie patentowe nie jest tak naprawdę fikcją, bo i tak 
będą sprzedawane kopie opatentowanego produktu, a próba wyeliminowania ich z rynku na mocy 
patentu nie przyniesie efektów? 
 
[Gosia] 11:08: i kiedy bardziej opłaca się chronić wynalazek na zasadzie tajemnicy firmowej niż na 
zasadzie zgłoszenia patentowego? 
 
[Ekspert - Joanna Janoszek] 11:08: Owszem - wprowadzenie patentu jednolitego i jego odbiór jest 
kwestią indywidualną i subiektywną. Duża grupa uważa, że to rozwiązanie jest trafne, są również 
przeciwnicy. Przedstawiłam Panu swoje stanowisko - można się z nim oczywiście nie zgodzić. Co do 
tłumaczenia - opcji na jakich to ma się odbywać zasadach jest bardzo wiele - na razie nie ma informacji w 
stu procentach pewnej> 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 11:09: Ekspert aktualnie odpowiada na zapytanie od: [Gosia] 11:08: To 
może inne pytanie: czy zgłoszenie patentowe nie jest tak naprawdę fikcją, bo i tak będą sprzedawane 
kopie opatentowanego produktu, a próba wyeliminowania ich z rynku na mocy patentu nie przyniesie 
efektów? 
 
[Ekspert - Joanna Janoszek] 11:11: Dlaczego fikcją? Od daty zgłoszenia - korzysta Pani z ochrony. W 
sytuacji gdy otrzyma Pani patent - można dochodzić swych praw wstecz - czyli od daty zgłoszenia. Jeżeli 
powzięła Pani informacje, że trzy lata po dacie zgłoszenia, pani dwaj najwięksi konkurencji korzystali z 
opatentowanego przez Panią rozwiązania - pozywa Pani takie podmioty o naruszenie. Przysługuje Pani 
cały katalog praw, które Pani przysługują... 
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[Ekspert - Joanna Janoszek] 11:13: Tylko do Pani skuteczności - bądź firm, które dla Pani pracują, zależy 
czy uda się wskazać na rynku firmy korzystające z naszego rozwiązania. Prawo jak wspomniałam jest 
wyłączne - nikt inny z tego nie ma prawa korzystać, jak korzysta - to bezprawnie. A jak bezprawnie - to 
ponosi za to odpowiedzialność. W naszej branży zazwyczaj ma ona wymai ekonomiczny - finansowy. 
Trudno wyobrazić dziś sobie rynek farmaceutyczny bez patentów> 
 
[Ekspert - Joanna Janoszek] 11:14: Przepraszam Państwa za literówki, ale staram się szybko odpowiadać 
i wychodzą takie nieładne słowa. Przepraszam> 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 11:16: Sądzę, że Wszyscy tu obecni rozumieją warunki w jakich odbywa się 
czat ;-) 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 11:17: Zapewniam, że zapis czatu zostanie pozbawiony wszelkich 
niedociągnięć. 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 11:17: Tymczasem zapraszam Państwa do zadawania pytań. 
 
[Informatyk] 11:20: Mam bardzo ważne pytanie odnośnie ochrony patentu. Mianowicie interesuję mnie, 
jakie prawa ma właściciel patentu w przypadku, gdy zostaną naruszone jego prawa wyłączne? 
 
[Gosia] 11:20: Czy możliwa jest sytuacja, że jeden podmiot zgłasza patent, ale ma np. tylko 70% praw do 
wynalazku? 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 11:21: Ekspert aktualnie odpowiada na zapytanie od: [Informatyk] 11:20: 
Mam bardzo ważne pytanie odnośnie ochrony patentu. Mianowicie interesuję mnie, jakie prawa ma 
właściciel patentu w przypadku, gdy zostaną naruszone jego prawa wyłączne? 
 
[Gosia] 11:21: Jaki jest proces procedury składania wniosku patentowego krok po kroku? Gdzie 
powinniśmy się na początku udać, z kim skontaktować, jakie dokumenty przygotować? Czy w ogóle 
możemy to zrobić sami, czy lepiej oddać się w ręce specjalistów? 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 11:22: Mamy DWA pytania oczekujące od: Gosia 
 
[Ekspert - Joanna Janoszek] 11:23: art. 287 ustawy prawo własności przemysłowej wylicza prawa jakie 
przysługują Uprawnionemu z patentu - otóż może on żądać od naruszającego zaniechania naruszenia, 
wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, jak również naprawienia szkody na zasadach ogólnych, 
bądź zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej> 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 11:23: Ekspert aktualnie odpowiada na zapytanie od: [Gosia] 11:20: Czy 
możliwa jest sytuacja, że jeden podmiot zgłasza patent, ale ma np. tylko 70% praw do wynalazku? 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 11:24: Pytanie oczekujące na odpowiedz padło od: [Gosia] 11:21: Jaki jest 
proces procedury składania wniosku patentowego krok po kroku? Gdzie powinniśmy się na początku 
udać, z kim skontaktować, jakie dokumenty przygotować? Czy w ogóle możemy to zrobić sami, czy lepiej 
oddać się w ręce specjalistów? 
 
[Ekspert - Joanna Janoszek] 11:25: Sytuacja o której Pani pisze jst mało realna? Bo komu wówczas 
przysługuje pozostałe 30%. Jeżeli jest dwóch Zgłaszających - i dzielą się pomiędzy sobą udziałami w 
zgłoszeniu/patencie - poprzez oddzielny dokument - umowę - mogą wówczas ustalić że jednemu 
podmiotowi przysługuje 70% praw, drugiemu 30%, ale trudno mi sobie wyobrazić sytuację, o której Pani 
pisze> 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 11:26: Ekspert aktualnie odpowiada na zapytanie od: [Gosia] 11:21: Jaki jest 
proces procedury składania wniosku patentowego krok po kroku? Gdzie powinniśmy się na początku 
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udać, z kim skontaktować, jakie dokumenty przygotować? Czy w ogóle możemy to zrobić sami, czy lepiej 
oddać się w ręce specjalistów? 
 
[Ekspert - Joanna Janoszek] 11:27: Mogą Państwo przygotować całą dokumentację sami - niemniej 
jednak opis patentowy, który stanowi dokument opisujący Państwa rozwiązanie jest dość specyficznym 
dokumentem. Rządzi się swoimi prawami - układu tekstu, odstępów, akapitów, części z których jest 
zbudowany. Opis składa się z tytułu, dziedziny techniki, stanu techniki, istoty rozwiązania, przykładów 
wykonania, opisu rysunku, zastrzeżeń patentowych - najważniejsza część i skrótu opisu... 
 
[Ekspert - Joanna Janoszek] 11:29: Powinniśmy zacząć od poszukiwań - sprawdzić w bazach, dostępnej 
literaturze czy nasze rozwiązanie nie było przedmiotem wcześniejszych prac. Po tym poszukiwaniu 
przystępujemy do pracy nad tekstem - wspomniany wcześniej specyficzny układ - przygotowuje podanie 
o udzielenie patentu, w którym wskazujemy twórców, uprawnionego, podstawę prawa do patentu, 
wnosimy opłaty urzędowe i składamy dokumentacje w Urzędzie Patentowym. Urząd Patentowy 
przyjmuje zgłoszenia 24 godziny na dobę> 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 11:31: Szanowni Państwo pozostało nam tylko pół godziny. Proszę 
wykorzystać ten czas. Zapraszam do dyskusji. 
 
[Ekspert - Joanna Janoszek] 11:32: Przygotowanie dokumentacji jest dość skomplikowanym procesem. 
Przed badaniem merytorycznym zgłoszenie badane jest formalnie - zatem lepiej skorzystać z pomocy 
specjalisty - pomocy rzecznika w przygotowaniu takich dokumentów - niż otrzymać z Urzędu pismo 
dotyczące braków formalnych> 
 
[Gosia] 11:33: Ogólnie mam problem w odróżnianiu niektórych zgłoszeń czy patentów. Np. w przypadku 
pilotów z touchpadem, patentów czy zgłoszeń jest wiele. Trudno mi się tutaj zorientować czy patent 
dotyczy danej technologii touchpada, czy zastosowania w pilocie, czy może jeszcze czegoś innego. 
Potrzebowałabym praktycznych wskazówek, na co zwracać w takich sytuacjach uwagę. Może opisy 
celowo są zagmatwane, żeby zamydlić trochę oczy i opatentować coś, czego innowacyjność jest 
wątpliwa? 
 
[Ekspert - Joanna Janoszek] 11:36: Jeżeli dysponuje Pani opisami patentowymi - najważniejszą częścią, 
na którą należy zwracać uwagę są ZASTRZEŻENIA PATENTOWE - to w nich jest opisana cała istota. Opis, 
rysunki, nawet tytuł nie oddają tego co jest chronione - jeżeli zatem przegląda Pani dużą ilość 
dokumentacji - proszę zwracać uwagę na zastrzeżenia patentowe. To tam - w części poznamiennej, czyli 
po wyrażeniu "znamienny tym, że" bądź "characterized in that" wskazane są najważniejsze cechy 
techniczne określające nasze rozwiązanie> 
 
[Gosia] 11:38: i jeszcze jeżeli chodzi o bazę UPRP: są tutaj dostępne zgłoszenia i patenty? Patenty to te 
które maja przyznane prawo wyłączne czy wystarczy klasyfikacja MKP? W BUPie sa publikowane 
zgłoszenia a WUPie patenty? 
 
[Ekspert - Joanna Janoszek] 11:41: Tak - w BUP zgłoszenia, w WUP patenty. Zgłoszenia - dokonywane 
dziś zaczynają się numeracją 389 XXX, patenty są numerami niższymi - np. 179 XXX. Przed zgłoszeniem 
widnieje litera P, przed patentem PL. Zgłoszenia oznaczane są też symbolem A, patenty B. Klasyfikacja 
MKP jest jedynie pomocą - to ekspert badający zgłoszenie w Urzędzie, podczas badania klasyfikuje 
rozwiązanie do odpowiedniej grupy Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej (MKP) - nie ma to zatem 
związku z etapem - zgłoszenie/patent> 
 
[Ekspert - Joanna Janoszek] 11:42: UP uruchomił nową platformę - SERWER PUBLIKACJI -  w której po 
wpisaniu numeru zgłoszenia w odpowiedniej formie (instruktaż jest na stronach urzedu) możemy 
otrzymać we formie PDF treść przyznanego prawa wyłącznego> 
 
[Gosia] 11:42: czym się różni ochrona znaków towarowych od wynalazków? Procedura wygląda tak 
samo? 
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[Gosia] 11:43: i tak samo interesuje mnie jak wygląda ochrona wzorów przemysłowych? 
 
[Główny]: Agnieszka wyszedł o godz. 11:46 
 
[Ekspert - Joanna Janoszek] 11:46: Niezupełnie - znak jest rejestrowany - zupełnie inne są przesłanki 
rejestrowalności. badane są w przypadku znaków przesłanki względne i bezwzględne, ochrona jaką 
uzyskuje się trwa 10 lat i może być (jako jedyne prawo wyłączne) przedłużana na kolejne okresy 
ochronne w nieskończoność. Ochrona wzoru przemysłowego wygląda jeszcze inaczej - ochrona trwa 25 
lat - podzielona jest na okresy pięcioletnie, a prawo jakim jest wzór przemysłowy przyznawane jest... 
 
[Ekspert - Joanna Janoszek] 11:47: wytworom, które sa nowe i posiadają indywidualny charakter> 
 
[Główny]: tesla2 wyszedł o godz. 11:49 
 
[Główny]: tesla2 wszedł o godz. 11:49 
 
[Główny]: e wszedł o godz. 11:50 
 
[Główny]: tesla2 wyszedł o godz. 11:51 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 11:51: Szanowni Państwo, mamy czas na maksymalnie dwa zapytania. 
Proszę o zadawanie pytań. 
 
[Informatyk] 11:53: Jak wygląda procedura przyznawania patentu w trybie krajowym, z wiadomości, 
które posiadam wynika, że tego rodzaju procedura jest bardzo skomplikowana? 
 
[Gosia] 11:53: [Gosia] 11:43: i tak samo interesuje mnie jak wygląda ochrona wzorów przemysłowych? 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 11:54: Ekspert aktualnie odpowiada na zapytanie od: [Informatyk] 11:53: 
Jak wygląda procedura przyznawania patentu w trybie krajowym, z wiadomości, które posiadam wynika, 
że tego rodzaju procedura jest bardzo skomplikowana? 
 
[Ekspert - Joanna Janoszek] 11:55: Wzór przemysłowy nie ma procedury badawczej - jest to procedura 
jedynie rejestracyjna. Jak wspomniałam wytwór musi być nowy i mieć indywidualny charakter, ochrona 
trwa 25 lat, podzielona na pięcioletnie okresy. Koniecznym jest przygotowanie opisu w PL, przed OHIM 
nie ma potrzeby dokonywania opisu> 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 11:55: Zapytanie oczekujące na odpowiedz padło od [Gosia] 11:53:  
[Gosia] 11:43: i tak samo interesuje mnie jak wygląda ochrona wzorów przemysłowych? 
 
[Gosia] 11:57: dziękuję bardzo za udzielone odpowiedzi 
 
[Główny]: Mamuśka wyszedł o godz. 11:58 
 
[Ekspert - Joanna Janoszek] 11:58: Po dokonaniu zgłoszenia, Urząd bada zgłoszenie pod kątem 
formalnym, po około 3 miesiącach przygotowuje krótki raport z poszukiwań - wskazuje dokumenty, 
które podczas badania merytorycznego mogą zostać przez Urząd wskazane w okresie późniejszym. Po 18 
miesiącach zgłoszenie jest publikowane. Od tego momentu osoby trzecie mają możliwość zapoznania się 
z treścią opisu. Urząd następnie przystępuje do badania merytorycznego, wystosowywane są 
postanowienia i zawiadomienia, na które uprawniony odpowiada.. 
 
[Główny]: Dziemaszka wyszedł o godz. 11:58 
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[Ekspert - Joanna Janoszek] 11:58: Procedura kończy się wydaniem decyzji warunkowej o przyznanym 
patencie> 
 
[Ekspert - Joanna Janoszek] 11:58: Ja również dziękuję i bardzo proszę> 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 11:59: Czas naszego spotkania dobiegł końca. 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 11:59: Szanowni Państwo w imieniu swoim i Pani Ekspert dziękuję za udział 
w dzisiejszej rozmowie. 
 
[Józef] 11:59: Dziękuje za informacje nt. prawa patentowego 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 11:59: Jeżeli interesują Państwa inne kwestie związane z prowadzeniem 
biznesu w Unii Europejskiej zapraszamy do kontaktu z nami – ośrodkiem Enterprise Europe Network 
poprzez adres: eic@darr.pl. Zapis dzisiejszej rozmowy zostanie zamieszczony na stronie www.darr.pl w 
zakładce: Projekty / Enterprise Europe Network / Więcej informacji / Porozmawiaj z ekspertem – czaty 
(http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe). 
 
[Ekspert - Joanna Janoszek] 11:59: Ja również dziękuję> 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 11:59: Szczególnie zapraszam na ten stronę osoby, które przyłączyły się do 
nas w trakcie trwania rozmowy i nie miały możliwości zapoznać się z wszystkimi 
pytaniami/odpowiedziami. Pragnę Państwa poinformować, że w ramach projektu Enterprise Europe 
Network West Poland w okresie styczeń 2011-grudzień 2012 roku organizujemy 24 czaty. Dzisiejszy był 
CZTERNASTYM z serii. 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 12:00: Informacje o kolejnych czatach, jak również o tych, które były 
organizowane w latach 2008-2010 można znaleźć na stronie www.darr.pl w zakładce: Projekty / 
Enterprise Europe Network / Więcej informacji / Porozmawiaj z ekspertem – czaty 
(http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe). Informacje na temat czatów będą zamieszczane na 
bieżąco na www.darr.pl oraz w miarę możliwości na Portalu Innowacje (www.pi.gov.pl). 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 12:00: Czaty są organizowane przez Europejską Sieć Wsparcia dla biznesu - 
Enterprise Europe Network West Poland. 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 12:00: Sieć Enterprise Europe Network jest współfinansowana przez Unię 
Europejską w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007-2013 
(http://www.cip.gov.pl) oraz budżetu państwa. Więcej informacji na temat Sieci: 
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu 
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