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            Załącznik nr 3 do Regulaminu Informacji Patentowej PPNT Gdynia 

CENNIK USŁUG IP świadczonych w ramach pomocy de minimis* 

Nazwa usługi** Cena - firmy parkowe Cena - podmioty zewnętrzne 

Ustne konsultacje eksperckie 
- ochrona oznaczenia firmy lub produktu 

- ochrona wyglądu produktu 
- wynalazki i ich patentowanie 

- prawo autorskie 
- nieuczciwa konkurencja 

 
Informacja Patentowa PPNT Gdynia to zespół 

ekspertów z dziedziny prawa własności 
intelektualnej. Ich wiedza oraz doświadczenie 

pomogą ci w uniknięciu niepotrzebnych sporów, 
kosztów i problemów. 

nieodpłatnie 
  

Do 30 min - nieodpłatnie 
Powyżej 30 minut - 200 zł za godzinę + VAT  

Przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej 
znaku towarowego lub wzoru przemysłowego - 

Polska 
 

Możesz zyskać wyłączność na dane oznaczenie 
swojej firmy, produktu lub usługi, a także zyskać 

wyłączność na zewnętrzny wygląd produktu. 
Znaki i wzory pomagają ci w budowaniu marki i 

renomy, ale też z biegiem czasu nabierają 
samodzielnej wartości rynkowej.  

nieodpłatnie  

200 zł + VAT 
Każda dodatkowa klasa: 100 zł + VAT 

 
Klasy towarowo-usługowe to "nisze 

gospodarcze", w których stosowany będzie 
twój znak - np. transport czy projektowanie 

aplikacji mobilnych. 
 

Cena usługi nie zawiera opłat na rzecz Urzędu 
Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. 

Pomoc przy zgłoszeniu znaku towarowego lub 
wzoru przemysłowego - Unia Europejska 

 
Zgłoszenia do urzędu europejskiego dokonuje się 

online, przez własne konto. Znak "europejski" 
daje ci wyłączność korzystania z niego na terenie 

wszystkich krajów UE. 

nieodpłatnie  

400 zł + VAT 
Każda dodatkowa klasa: 200 zł + VAT 

 
Klasy towarowo-usługowe to "nisze 

gospodarcze", w których stosowany będzie 
twój znak - np. transport czy projektowanie 

aplikacji mobilnych. 
 

Cena usługi nie zawiera opłat na rzecz Urzędu 
ds. Własności Intelektualnej Unii Europejskiej. 
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Poszukiwania w bazach znaków towarowych lub 
wzorów przemysłowych 

Możesz sprawdzić, czy oznaczenie, którego 
chcesz używać, nie jest już "zarezerwowane" 

przez innego przedsiębiorcę. Lepiej sprawdzić od 
razu niż dostać wezwanie do zapłaty za 

naruszenie cudzego znaku! 
 
 

 
 

nieodpłatnie 
 

 

 

Do 6 roboczogodzin: 400 zł + VAT 
Powyżej 6 roboczogodzin: cena uzgadniana 

indywidualnie 

 

*Usługi IP są świadczone w ramach projektu „Pomorski Park Naukowo-Technologiczny – rozbudowa – etap 4”, 

współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Pomorskiego 2007-2013.  

Usługi IP są świadczone po stawkach preferencyjnych (niższych niż rynkowe) Partnerom PPNT Gdynia  i podmiotom 

zewnętrznym, które mogą otrzymać pomoc de minimis.   

 

**Opracowania sporządzane przez Informację Patentową PPNT Gdynia zawierają wybór ze źródeł związanych z tematyką, to 

jest odpowiednich przepisów prawa, poglądów doktryny oraz orzecznictwa lub też przygotowane są na podstawie treści 

udostępnianych w bazach patentowych. Opracowania mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią pomocy prawnej, 

ani opinii prawnej IP. Przedstawione opracowania nie stanowią zaleceń co do sposobu postępowania, a jedynie mogą 

stanowić wzmocnienie dla argumentacji przedstawianej w ramach podejmowanych przez wnioskodawcę postępowań. 

 

 


