
W lutym 2018 do BPP został wprowadzony algorytm naliczający punkty przy wprowadzonych do bazy 
opublikowanych dokumentach patentowych (opisach patentowych, opisach ochronnych wzorów 
użytkowych, opisach ochronnych wzorów przemysłowych). W przypadku braku samodzielnej 
publikacji, (rejestracji znaków towarowych (polskich lub wspólnotowych) oraz wspólnotowych 
wzorów przemysłowych), do BPP wprowadzane są dane na podstawie publikacji w oficjalnych 
biuletynach urzędów patentowych i tym publikacjom towarzyszą należne punkty. Podobnie rekordy 
bibliograficzne opublikowanych zgłoszeń patentów i wzorów użytkowych, w przypadku braku 
samodzielnej publikacji, tworzone są na podstawie ogłoszenia informacji w biuletynach urzędów 
patentowych. 

Zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dn. 12 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu 
przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym, nowa punktacja obowiązuje od 
01.01.2017 r. Wszystkie dokumenty opublikowane w 2017 r. i wprowadzone do BPP zostały 
przeliczone wg zasad zgodnych z obowiązującą punktacją. Publikacje bieżące uzupełniane są o 
obowiązującą punktację. Wszelkie zauważone nieścisłości, zwłaszcza dotyczące roku 2017 prosimy 
zgłaszać do Oddziału Zbiorów Specjalnych (Agnieszka Podrazik lub Grażyna Łaciak). Prosimy także o 
przekazywanie informacji o zgłoszeniach a szczególnie o patentach uzyskanych przez pracowników 
poza AGH, celem ich wprowadzenia do BPP. Zgłoszenia oraz prawa udzielone na rzecz AGH 
monitorujemy na bieżąco w profesjonalnych patentowych bazach danych i nie ma potrzeby 
dostarczania informacji o nich.  

Dla ułatwienia tabela (poniżej) wykazuje różnice pomiędzy punktacją obowiązującą za lata 2011-2016 
a punktacją obowiązującą od 2017 r. Zasadnicza różnica to brak punktów za zgłoszenia patentowe 
oraz zwiększenie liczby punktów za udzielony na rzecz jednostki patent krajowy z 25 do 30 pkt oraz za 
udzielony na rzecz jednostki patent zagraniczny z 25 do 40 pkt. Co niezwykle ważne, punktowany jest 
tylko jeden patent udzielony na dany wynalazek (decyduje wspólna data i numer pierwszeństwa, na 
podstawie których określana jest tzw. „prosta” rodzina patentu). Domyślnie punkty będą 
przypisywane pierwszemu udzielonemu patentowi w rodzinie patentowej. Istnieje możliwość zmiany 
przypisania punktów – z patentu pierwszego na późniejszy patent zagranicznemu na indywidualne 
życzenie twórców. Analogicznie punktowane jest tylko jedno wdrożenie lub zastosowanie prawa 
wyłącznego udzielonego na rzecz jednostki: wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego 
lub znaku towarowego. Wdrożenie do przemysłu praw udzielonych poza AGH nie jest punktowane. 
Punkty za wdrożenie naliczane są na podstawie umów licencyjnych (dane o zawarciu umowy 
udostępniane są przez CTT AGH). 

Tabela: 

BYŁO JEST 
Na podstawie rozporządzenia MNiSW z dn. 13 
lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu 
przyznawania kategorii naukowej jednostkom 
naukowym 

Na podstawie rozporządzenia MNiSW z dn. 12 grudnia 
2016 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii 
naukowej jednostkom naukowym 

Patenty Patenty 

Patent na wynalazek udzielony na 
rzecz ocenianej jednostki naukowej, 
której pracownikiem jest twórca  
wynalazku - przez Urząd Patentowy 
Rzeczypospolitej Polskiej  

25 pkt 

Patent na wynalazek udzielony na rzecz 
ocenianej jednostki naukowej, której 
pracownikiem jest twórca lub współtwórca 
wynalazku - przez Urząd Patentowy 
Rzeczypospolitej Polskiej  

30 pkt 

     udzielony za granicą   40 pkt 

w przypadku wdrożenia wynalazku 
dodatkowo 

25 pkt 
w przypadku wdrożenia wynalazku 
dodatkowo 

30 pkt 



Punktowane jest tylko jedno wdrożenie 
wynalazku  

Punktowane jest tylko jedno wdrożenie wynalazku oraz z 
tylko jeden patent udzielony na dany wynalazek 

Patent na wynalazek udzielony za 
granicą lub udzielony przez Urząd 
Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 
na rzecz podmiotu innego niż 
oceniana jednostka naukowa, której 
pracownikiem jest twórca wynalazku  

15 pkt 

Patent na wynalazek udzielony za granicą lub 
udzielony przez Urząd Patentowy 
Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz podmiotu 
innego niż oceniana jednostka naukowa, 
której pracownikiem jest twórca lub 
współtwórca wynalazku  

15 pkt 

  
Punktowany jest tylko jeden patent udzielony na dany 
wynalazek 

Prawa ochronne na wzór użytkowy 
lub znak towarowy, prawa z rejestracji 
wzoru przemysłowego lub topografii 
układu scalonego, udzielone przez 
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej 
Polskiej lub udzielone za granicą na 
rzecz ocenianej jednostki naukowej  

10 pkt 

Prawa ochronne na wzór użytkowy lub znak 
towarowy, prawa z rejestracji wzoru 
przemysłowego lub topografii układu 
scalonego, udzielone przez Urząd Patentowy 
Rzeczypospolitej Polskiej lub udzielone za 
granicą na rzecz ocenianej jednostki 
naukowej  

10 pkt 

w przypadku zastosowania wzoru 
dodatkowo  

10 pkt 
w przypadku zastosowania wzoru 
dodatkowo  

10 pkt 

Punktowane jest tylko jedno zastosowanie 
Punktowane jest tylko jedno prawo ochronne na dany 
produkt i tylko jedno jego zastosowanie 

Zgłoszenie wynalazku w UPRP lub za 
granicą przez jednostkę naukową, 
której pracownikiem jest twórca 
wynalazku 

2 pkt Brak punktów za dokonanie zgłoszeń 

 


