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1119
ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 17 wrzeÊnia 2001 r.
w sprawie dokonywania i rozpatrywania zg∏oszeƒ wynalazków i wzorów u˝ytkowych.
Na podstawie art. 93 i art. 101 ust. 2 ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo w∏asnoÊci przemys∏owej
(Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508) zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
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1) szczegó∏owe wymogi odnoÊnie do zg∏oszenia wynalazku i wzoru u˝ytkowego,
2) szczegó∏owy zakres i tryb rozpatrywania oraz badania zg∏oszeƒ w Urz´dzie Patentowym,
3) sposób i form´ og∏oszenia o zg∏oszeniu wynalazku
i wzoru u˝ytkowego oraz zakres, w jakim Urzàd Patentowy mo˝e dokonywaç poprawek w skrócie opisu,
4) form´ sporzàdzanego sprawozdania o stanie techniki i sposób oraz termin udost´pniania go osobom trzecim.
§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:
1) ustawie — rozumie si´ przez to ustaw´ z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo w∏asnoÊci przemys∏owej, a powo∏ane artyku∏y bez bli˝szego okreÊlenia
oznaczajà artyku∏y tej ustawy,
2) Urz´dzie Patentowym — rozumie si´ przez to Urzàd
Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej,
3) zg∏aszajàcym — rozumie si´ przez to osob´, która
w imieniu w∏asnym dokona∏a zg∏oszenia wynalazku albo wzoru u˝ytkowego w Urz´dzie Patentowym,
4) zg∏oszeniu krajowym — rozumie si´ przez to zg∏oszenie wynalazku lub wzoru u˝ytkowego wniesione do Urz´du Patentowego na podstawie ustawy,
5) zg∏oszeniu dodatkowym — rozumie si´ przez to
zg∏oszenie wynalazku, zawierajàce wniosek
o udzielenie patentu dodatkowego,
6) mi´dzynarodowej klasyfikacji patentowej — rozumie si´ przez to klasyfikacj´ wed∏ug aktualnej edycji, ustanowionej na podstawie Porozumienia
strasburskiego z dnia 24 marca 1971 r. w sprawie
mi´dzynarodowej klasyfikacji patentowej (WiadomoÊci Urz´du Patentowego z 1997 r. Nr 5),
7) uk∏adzie — rozumie si´ przez to Uk∏ad o wspó∏pracy patentowej, sporzàdzony w Waszyngtonie
dnia 19 czerwca 1970 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 70,
poz. 303 i z 1994 r. Nr 73, poz. 330),
8) regulaminie — rozumie si´ przez to regulamin do
uk∏adu (WiadomoÊci Urz´du Patentowego z 1993 r.
Nr 8),
9) zg∏oszeniu mi´dzynarodowym — rozumie si´ przez
to zg∏oszenie wynalazku lub wzoru u˝ytkowego,
dokonane na podstawie uk∏adu,
10) urz´dzie przyjmujàcym — rozumie si´ przez to
Urzàd Patentowy, dzia∏ajàcy jako organ, do którego sà wnoszone zg∏oszenia mi´dzynarodowe na
podstawie uk∏adu,
11) urz´dzie wyznaczonym — rozumie si´ przez to
Urzàd Patentowy, dzia∏ajàcy jako organ paƒstwa
wyznaczony przez zg∏aszajàcego, zgodnie z rozdzia∏em I uk∏adu,
12) urz´dzie wybranym — rozumie si´ przez to Urzàd
Patentowy, dzia∏ajàcy jako organ paƒstwa wybrany przez zg∏aszajàcego, zgodnie z rozdzia∏em II
uk∏adu,
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13) Biurze Mi´dzynarodowym — rozumie si´ przez to
Mi´dzynarodowe Biuro Âwiatowej Organizacji
W∏asnoÊci Intelektualnej,
14) Mi´dzynarodowym Organie Poszukiwaƒ — rozumie si´ przez to organ, o którym mowa w art. 16
uk∏adu,
15) op∏acie za przekazanie — rozumie si´ przez to op∏at´ pobieranà od zg∏oszenia mi´dzynarodowego
przez urzàd przyjmujàcy,
16) op∏acie krajowej — rozumie si´ przez to op∏at´ pobieranà od zg∏oszenia mi´dzynarodowego przez
urzàd wyznaczony lub urzàd wybrany.
§ 3. Przepisy rozporzàdzenia dotyczàce zg∏oszeƒ
krajowych stosuje si´ odpowiednio do zg∏oszeƒ mi´dzynarodowych w sprawach nieuregulowanych przepisami uk∏adu i regulaminu oraz przepisami § 41—46
niniejszego rozporzàdzenia.
Rozdzia∏ 2
Zg∏oszenie wynalazku
§ 4. 1. Zg∏oszenie wynalazku, oprócz elementów
wymienionych w art. 31 ust. 1 ustawy, powinno obejmowaç w szczególnoÊci:
1) dowód pierwszeƒstwa, je˝eli zg∏aszajàcy ubiega si´
o przyznanie mu uprzedniego pierwszeƒstwa,
2) oÊwiadczenie zg∏aszajàcego wskazujàce, jakie daty
pierwszeƒstwa zastrzega si´ dla poszczególnych
zastrze˝eƒ patentowych zawartych w zg∏oszeniu
(oÊwiadczenie o datach pierwszeƒstwa), je˝eli
zg∏aszajàcy korzysta z uprzedniego pierwszeƒstwa,
3) oÊwiadczenie zg∏aszajàcego o podstawie do korzystania z uprzedniego pierwszeƒstwa, je˝eli dowód
pierwszeƒstwa nie opiewa na zg∏aszajàcego,
4) pe∏nomocnictwo, je˝eli zg∏aszajàcy dzia∏a przez pe∏nomocnika.
2. Wraz z dowodem pierwszeƒstwa nale˝y z∏o˝yç
oÊwiadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3.
§ 5. 1. Podanie zg∏oszenia wynalazku powinno zawieraç co najmniej:
1) nazwisko i imi´ lub nazw´ oraz adres lub siedzib´
zg∏aszajàcego,
2) nazwisko i imi´ oraz adres pe∏nomocnika, je˝eli
zg∏aszajàcy dzia∏a przez pe∏nomocnika,
3) wniosek o udzielenie patentu albo patentu dodatkowego, ze wskazaniem numeru patentu g∏ównego albo numeru zg∏oszenia wynalazku w celu
udzielenia patentu g∏ównego,
4) tytu∏ wynalazku,
5) nazwisko i imi´ oraz adres twórcy wynalazku,
6) wskazanie podstawy prawa do patentu, je˝eli zg∏aszajàcy nie jest twórcà wynalazku,
7) podpis zg∏aszajàcego lub pe∏nomocnika, je˝eli zg∏aszajàcy dzia∏a przez pe∏nomocnika.
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2. Podanie, o którym mowa w ust. 1, mo˝e równie˝
zawieraç:
1) oÊwiadczenie zg∏aszajàcego, ˝e chce skorzystaç
z uprzedniego pierwszeƒstwa, je˝eli ubiega si´
o przyznanie tego pierwszeƒstwa, wskazujàce co
najmniej dat´ i kraj dokonania pierwszego zg∏oszenia lub nazw´, miejsce i kraj wystawy oraz dat´ wystawienia wynalazku na wystawie,
2) wskazanie osoby upowa˝nionej do odbioru korespondencji, je˝eli jest kilku zg∏aszajàcych i nie dzia∏ajà oni przez wspólnego pe∏nomocnika,
3) spis za∏àczonych dokumentów.
§ 6. 1. Opis wynalazku, zwany dalej „opisem”, powinien w kolejnoÊci okreÊlaç:
1) tytu∏ wynalazku, który b´dzie jednoznacznie formu∏owaç przedmiot wynalazku w odniesieniu do podanych w opisie i w zastrze˝eniach patentowych
cech technicznych rozwiàzania; nie mo˝e on zawieraç nazw fantazyjnych i imion w∏asnych ani sformu∏owaƒ odnoszàcych si´ bezpoÊrednio do zalet
bàdê nowych cech wynalazku,
2) dziedzin´ techniki, której dotyczy wynalazek,
3) stan techniki, znany zg∏aszajàcemu i przydatny do
zrozumienia wynalazku, a zw∏aszcza jego nowoÊci
i poziomu wynalazczego, do poszukiwaƒ w stanie
techniki zwiàzanym z wynalazkiem i do badania
zg∏oszonego wynalazku; zaleca si´, aby w tej cz´Êci
opisu przytaczaç tak˝e dane bibliograficzne publikacji dotyczàcych stanu techniki; dopuszcza si´ zobrazowanie stanu techniki rysunkami na osobnych
arkuszach z zaznaczeniem, ˝e dotyczà one stanu
techniki, przy czym rysunki mogà byç zamieszczone w zg∏oszeniu po rysunkach dotyczàcych zg∏oszonego wynalazku; w celu rozró˝nienia rysunki
dotyczàce stanu techniki powinny byç oznaczone
skrótem „pos.” oznaczajàcym postaç i kolejnymi
cyframi rzymskimi,
4) wynalazek, ujawniajàc go, zgodnie z zastrze˝eniami
patentowymi, w taki sposób, aby zarówno jego
istota, jak i ca∏e rozwiàzanie by∏y zrozumia∏e
w stopniu potrzebnym do zrealizowania wynalazku; je˝eli ujawnienie wynalazku z zakresu biotechnologii nie mo˝e byç dostatecznie dokonane w opisie, nale˝y dodatkowo powo∏aç si´ na zdeponowany mikroorganizm, wskazujàc co najmniej nazw´
i siedzib´ instytucji, w której z∏o˝ono depozyt,
i nadany przez t´ instytucj´ numer jego przyj´cia,
albo wskazaç na powszechnà dost´pnoÊç mikroorganizmu,
5) ewentualne korzystne skutki wynalazku w odniesieniu do dotychczasowego stanu techniki,
6) figury rysunków, je˝eli zg∏oszenie wynalazku zawiera rysunki,
7) szczegó∏owo co najmniej jeden przyk∏ad realizacji
wynalazku, z powo∏aniem si´ na rysunki, je˝eli
zg∏oszenie wynalazku zawiera rysunki,
8) zastosowanie wynalazku, je˝eli nie wynika to jasno
z innych cz´Êci opisu lub z charakteru wynalazku.
2. Opis nie mo˝e zawieraç treÊci sprzecznych z porzàdkiem publicznym lub dobrymi obyczajami albo
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okreÊlajàcych cechy i zalety, których wynalazek w sposób oczywisty nie posiada, a tak˝e okreÊleƒ fantazyjnych i imion w∏asnych.
3. Do opisu w zg∏oszeniu o uzyskanie patentu,
o którym mowa w art. 30 ustawy, zwanym dalej „zg∏oszeniem dodatkowym”, stosuje si´ odpowiednio przepisy ust. 1 i 2, jednak˝e cz´Êç opisu okreÊlona w ust. 1
pkt 3 powinna przedstawiaç wynalazek b´dàcy przedmiotem patentu g∏ównego oraz podawaç numer patentu g∏ównego (numer zg∏oszenia).
§ 7. 1. Zastrze˝enia patentowe, o których mowa
w art. 31 ust. 1 pkt 3 ustawy, nie powinny podawaç, jakich cech wynalazek nie posiada. Nie powinny one te˝
zawieraç sformu∏owaƒ majàcych charakter oceny wynalazku lub oceny poszczególnych jego cech. Przepis
§ 6 ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.
2. W zastrze˝eniu patentowym nie nale˝y podawaç
cech, które nie zosta∏y przedstawione w opisie.
3. Je˝eli, uwzgl´dniajàc z∏o˝onoÊç wynalazku, zg∏aszajàcy sformu∏owa∏ wi´cej ni˝ jedno zastrze˝enie, zastrze˝enia te powinny byç kolejno ponumerowane cyframi arabskimi.
§ 8. 1. Zastrze˝enie niezale˝ne, o którym mowa
w art. 33 ust. 4 ustawy, powinno zawieraç:
1) cz´Êç nieznamiennà, podajàcà zespó∏ cech technicznych niezb´dny do okreÊlenia przedmiotu wynalazku; cz´Êç nieznamienna powinna rozpoczynaç si´ od tytu∏u wynalazku lub od tej cz´Êci tytu∏u
wynalazku, która dotyczy wynalazku zastrzeganego danym zastrze˝eniem, a w uzasadnionym przypadku mo˝e ograniczaç si´ tylko do tytu∏u wynalazku lub odpowiedniej jego cz´Êci,
2) cz´Êç znamiennà, poprzedzonà wyrazami „znamienny tym, ˝e”, podajàcà zwi´êle te cechy techniczne (cechy znamienne) zastrzeganego wynalazku, które majà go wyró˝niaç spoÊród innych rozwiàzaƒ technicznych majàcych zespó∏ cech okreÊlonych w cz´Êci nieznamiennej; w przypadku zwiàzku
chemicznego powinna przedstawiaç ona struktur´
zwiàzku ∏àcznie z okreÊleniem podstawników.
2. Do zastrze˝enia niezale˝nego w zg∏oszeniu dodatkowym stosuje si´ odpowiednio przepisy ust. 1.
Cz´Êç nieznamienna zastrze˝enia niezale˝nego powinna podawaç:
1) zespó∏ cech technicznych, b´dàcy zespo∏em cech
technicznych wynalazku chronionego patentem
g∏ównym,
2) numer patentu g∏ównego poprzedzony wyrazami
„wed∏ug patentu nr ...” lub odpowiednio numer
zg∏oszenia, gdy patentu jeszcze nie udzielono.
3. Zastrze˝enie zale˝ne, o którym mowa w art. 33
ust. 4 ustawy, powinno zawieraç w kolejnoÊci:
1) krótkie oznaczenie zastrzeganego przedmiotu, stanowiàce skrócony tytu∏ wynalazku lub skróconà
odpowiednià cz´Êç tytu∏u wynalazku,
2) powo∏anie si´ na zastrze˝enie lub zastrze˝enia, od
którego lub których jest ono zale˝ne; powo∏anie to
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powinno podawaç numer lub numery powo∏anych
zastrze˝eƒ,
3) cz´Êç znamiennà poprzedzonà s∏owami „znamienny tym, ˝e”, podajàcà cechy znamienne zastrzegane dodatkowo danym zastrze˝eniem zale˝nym.
4. Zastrze˝enie, o którym mowa w ust. 3, mo˝e byç
zale˝ne od dwóch lub od wi´kszej liczby innych zastrze˝eƒ (zastrze˝enie wielokrotnie zale˝ne) tylko alternatywnie. W takim przypadku cz´Êç zastrze˝enia zale˝nego, o której mowa w ust. 3 pkt 2, powinna mi´dzy numerami zastrze˝eƒ zawieraç wyraz „albo”. Zastrze˝enie wielokrotnie zale˝ne nie mo˝e byç powo∏ywane
w innym zastrze˝eniu wielokrotnie zale˝nym, jak równie˝ nie mo˝e byç uzale˝nione od wi´cej ni˝ jednego
zastrze˝enia niezale˝nego.
5. Zapis zale˝noÊci zastrze˝enia od jednego zastrze˝enia stosuje si´, gdy zastrze˝enie zale˝ne obok w∏asnych cech znamiennych obejmuje wszystkie cechy zastrzeganego przedmiotu podane w zastrze˝eniu, od
którego jest ono zale˝ne.
6. Zapis zale˝noÊci zastrze˝enia od wi´cej ni˝ jednego zastrze˝enia stosuje si´, gdy zastrze˝enie zale˝ne
obok w∏asnych cech znamiennych obejmuje wszystkie
cechy zastrzeganego przedmiotu podane w zastrze˝eniu, od którego jest ono zale˝ne, rozwa˝ane osobno
w zwiàzku z ka˝dym zastrze˝eniem, od którego jest zale˝ne.
7. Zastrze˝enia nie powinny odsy∏aç do opisu lub
rysunków. W szczególnoÊci nie powinny zawieraç takich okreÊleƒ, jak: „jak jest to opisane w cz´Êci... opisu”
lub „jak to przedstawiono na figurze... rysunku”.
8. Je˝eli zg∏oszenie zawiera rysunek, to zastrze˝enia, po podaniu poszczególnych cech znamiennych,
powinny zawieraç oznaczenia odsy∏ajàce do poszczególnych fragmentów rysunku odpowiadajàcych tym
cechom. Oznaczenia te powinny byç umieszczone
w nawiasach i podkreÊlone. Je˝eli umieszczenie w zastrze˝eniach tych oznaczeƒ nie przyczynia si´ wyraênie
do lepszego zrozumienia zastrze˝eƒ, oznaczeƒ nie nale˝y umieszczaç.
9. Je˝eli zg∏aszajàcy ubiega si´ o przyznanie pierwszeƒstw oznaczonych wed∏ug wi´cej ni˝ jednej daty, to
treÊç zastrze˝eƒ, a jeÊli zg∏oszenie zawiera zastrze˝enia
zale˝ne — tak˝e i uk∏ad ich zale˝noÊci powinny byç takie, aby ka˝demu z zastrze˝eƒ odpowiada∏a tylko jedna
data pierwszeƒstwa.
§ 9. W zg∏oszeniach dotyczàcych w szczególnoÊci
nowego zwiàzku chemicznego lub wynalazku mikrobiologicznego, w których, ze wzgl´du na przedmiot
wynalazku, jest utrudnione redagowanie zastrze˝eƒ
patentowych zgodnie z przepisami § 8 ust. 1—6, mo˝na poprzestaç na okreÊleniu w zastrze˝eniu struktury
zwiàzku chemicznego, a w odniesieniu do wynalazków
mikrobiologicznych — na okreÊleniu sekwencji nukleotydów oraz aminokwasów lub na powo∏aniu si´ na
zdeponowany mikroorganizm, ze wskazaniem instytucji, w której z∏o˝ono depozyt, i nadany przez t´ instytucj´ numer jego przyj´cia.
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§ 10. 1. Rysunki, o których mowa w art. 31 ust. 2
ustawy, powinny przedstawiaç przedmiot wynalazku
w tylu uj´ciach, ile stosownie do jego z∏o˝onoÊci jest
potrzebne do zrozumienia wynalazku w po∏àczeniu
z opisem i zastrze˝eniami patentowymi. Poszczególne
figury na rysunkach mogà obejmowaç przekroje i okreÊlone cz´Êci przedmiotu wynalazku.
2. Je˝eli charakter wynalazku pozwala na jego zobrazowanie za pomocà rysunków, a nie sà one niezb´dne do zrozumienia wynalazku, to zg∏aszajàcy mo˝e w∏àczyç rysunki do zg∏oszenia.
3. Z zastrze˝eniem § 11 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 i 4,
chemiczne wzory strukturalne, je˝eli zosta∏y przedstawione na odr´bnych arkuszach, uwa˝a si´ za rysunki.
Ilekroç w dalszych przepisach jest mowa o figurach,
nale˝y przez to rozumieç tak˝e poszczególne chemiczne wzory strukturalne, oznaczone jako wzór.
4. Przepis § 6 ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.
§ 11. 1. Skrót opisu, o którym mowa w art. 31 ust. 1
pkt 4 ustawy, zwany dalej „skrótem”, powinien zawieraç tak˝e:
1) wskazanie instytucji, w której z∏o˝ono depozyt,
i nadanego przez te instytucje numeru jego przyj´cia, w celu nale˝ytego ujawnienia wynalazku — je˝eli zg∏aszajàcy powo∏uje si´ na zdeponowany mikroorganizm,
2) wzór chemiczny — je˝eli wymaga tego przedmiot
wynalazku, który spoÊród wszystkich wzorów zawartych w zg∏oszeniu najlepiej charakteryzuje wynalazek; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza
si´ umieszczenie w skrócie wi´cej ni˝ jednego wzoru strukturalnego; wzory strukturalne mogà byç
narysowane na oddzielnym arkuszu do∏àczonym
do skrótu.
2. Skrót powinien podawaç numer tej figury rysunku, która spoÊród figur znajdujàcych si´ w zg∏oszeniu
najlepiej obrazuje wynalazek. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si´ wskazanie wi´cej ni˝ jednej figury rysunku.
3. Skrót powinien byç zwi´z∏y i nie przekraczaç 1/3
strony formatu A4. Skrót nie powinien zawieraç stwierdzeƒ co do zalet i wartoÊci wynalazku ani informacji
i przewidywaƒ co do stosowania wynalazku w okreÊlonym miejscu, czasie lub przez okreÊlone osoby. Przepis
§ 6 ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.
4. Po ka˝dej z g∏ównych cech technicznych wynalazku, wymienionej w skrócie i zobrazowanej za pomocà wskazanej figury rysunku, powinny byç umieszczone w nawiasie i podkreÊlone oznaczenia odsy∏ajàce do
tej figury.
5. Urzàd Patentowy mo˝e dokonaç korekty skrótu
w celu dostosowania go do wymagaƒ okreÊlonych
w ust. 1—4 lub usuni´cia oczywistych pomy∏ek i b∏´dów gramatycznych, je˝eli nie jest to po∏àczone z potrzebà dokonania znaczàcych zmian w tekÊcie skrótu.
Do celów og∏oszenia o zg∏oszeniu wynalazku mo˝e byç
równie˝ dokonana korekta tytu∏u wynalazku w zakresie
okreÊlonym w § 6 ust. 1 pkt 1.
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§ 12. Terminologia i oznaczenia powinny byç jednolite w ca∏ym zg∏oszeniu i zgodne z obowiàzujàcymi
w tym zakresie przepisami oraz powszechnie przyj´tà
praktykà.
§ 13. 1. Opis, zastrze˝enia i rysunki powinny byç
z∏o˝one w trzech egzemplarzach, skrót opisu w dwóch,
pozosta∏e cz´Êci zg∏oszenia — w jednym egzemplarzu.
2. Opis, zastrze˝enia, skrót oraz rysunki powinny
byç podpisane przez zg∏aszajàcego lub jego pe∏nomocnika.
§ 14. Szczegó∏owe wymagania dotyczàce zg∏oszenia wynalazku okreÊlajà za∏àczniki nr 1 i 2 do rozporzàdzenia.
§ 15. 1. Je˝eli zg∏aszajàcy korzysta z mo˝liwoÊci po∏àczenia dwóch lub wi´cej wynalazków w jednym zg∏oszeniu, dopuszcza si´ nast´pujàce mo˝liwoÊci:
1) w∏àczenie do zg∏oszenia, obok zastrze˝enia niezale˝nego dotyczàcego wytworu, jednego zastrze˝enia niezale˝nego dotyczàcego sposobu specjalnie
przystosowanego do wytwarzania tego wytworu,
a tak˝e jednego zastrze˝enia niezale˝nego dotyczàcego urzàdzenia bàdê innego Êrodka technicznego
przeznaczonego specjalnie do stosowania tego
sposobu, albo
2) w∏àczenie do zg∏oszenia, obok zastrze˝enia niezale˝nego dotyczàcego sposobu, jednego zastrze˝enia niezale˝nego dotyczàcego urzàdzenia bàdê innego Êrodka technicznego przeznaczonego specjalnie do stosowania tego sposobu, albo
3) w∏àczenie do zg∏oszenia, obok zastrze˝enia niezale˝nego dotyczàcego wytworu, jednego zastrze˝enia niezale˝nego dotyczàcego sposobu specjalnie
przystosowanego do wytworzenia tego wytworu,
a tak˝e jednego zastrze˝enia niezale˝nego dotyczàcego zastosowania tego wytworu.
2. Z zachowaniem ust. 1 dopuszcza si´:
1) umieszczenie w zg∏oszeniu dwóch lub wi´cej zastrze˝eƒ niezale˝nych w ramach tej samej kategorii wynalazków (wytwór, sposób lub urzàdzenie),
których obj´cie wspólnym zastrze˝eniem nie jest
mo˝liwe lub jest utrudnione,
2) umieszczenie w zg∏oszeniu uzasadnionej liczby zastrze˝eƒ zale˝nych zastrzegajàcych szczególne postacie wynalazku zastrzeganego w zastrze˝eniu
niezale˝nym.
Rozdzia∏ 3
Zg∏oszenie wzoru u˝ytkowego
§ 16. 1. Do zg∏oszenia wzoru u˝ytkowego przepisy
§ 4—8, § 10—14 oraz § 15 ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.
2. Zg∏oszenie wzoru u˝ytkowego mo˝e zawieraç
tylko jedno zastrze˝enie niezale˝ne.
3. W celu sprecyzowania cech wymienionych w zastrze˝eniach niezale˝nych oraz do przedstawienia cech
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ró˝nych postaci przedmiotu lub jego cz´Êci sk∏adowych mo˝na w zg∏oszeniu, o którym mowa w ust. 1, zawrzeç zastrze˝enia zale˝ne.
4. Rysunki wzoru u˝ytkowego, o których mowa
w art. 97 ust. 2 ustawy, powinny, w razie potrzeby,
przedstawiaç na figurze oznaczonej nr 1 ogólny widok
przedmiotu zg∏oszenia, a na dalszych figurach odpowiednie przekroje i cz´Êci sk∏adowe ze szczegó∏ami pozwalajàcymi odtworzyç dok∏adnà postaç detali z zachowaniem proporcji (bez wymiarowania liniowego)
i wielkoÊci kàtowych.
5. Je˝eli w zg∏oszeniu sà uj´te ró˝ne postacie przedmiotu, wskazanie na rysunku proporcji cz´Êci sk∏adowych i wielkoÊci kàtowych mo˝e si´ odnosiç do przyk∏adu wykonania.
6. Zastrze˝enia zale˝ne dotyczàce poszczególnych
postaci cz´Êci sk∏adowych wzoru u˝ytkowego powinny
powo∏ywaç odpowiednià figur´ rysunku, na której zobrazowano szczegó∏owà postaç przedmiotu wzoru
u˝ytkowego.
Rozdzia∏ 4
Rozpatrywanie zg∏oszenia wynalazku i wzoru u˝ytkowego
§ 17. 1. Po otrzymaniu zg∏oszenia Urzàd Patentowy
niezw∏ocznie dokonuje czynnoÊci, o których mowa
w art. 41 ust. 1 ustawy.
2. W przypadku dokonania zg∏oszenia telefaksem
Urzàd Patentowy po otrzymaniu orygina∏u zg∏oszenia
stwierdza dat´ jego wp∏ywu oraz sprawdza jego to˝samoÊç z telefaksem.
3. Je˝eli Urzàd Patentowy stwierdzi, ˝e orygina∏
zg∏oszenia wp∏ynà∏ po up∏ywie 30 dni od daty nadania
telefaksu lub nie jest on to˝samy z telefaksem, lub ˝e
na podstawie telefaksu nie da si´ ustaliç, z powodu jego nieczytelnoÊci, danych dotyczàcych ujawnienia wynalazku i zakresu ˝àdanej ochrony, za dat´ zg∏oszenia
wynalazku uznaje dat´ dostarczenia orygina∏u, wydajàc w tej sprawie postanowienie.
§ 18. 1. Je˝eli Urzàd Patentowy stwierdzi, ˝e w podaniu nie zosta∏a wskazana, zgodnie z art. 32 ustawy,
podstawa prawa do patentu, zawiadamia o tym zg∏aszajàcego, wyznaczajàc mu termin do usuni´cia tego
braku.
2. W razie niezastosowania si´ przez zg∏aszajàcego
w wyznaczonym terminie do postanowienia Urz´du
Patentowego, zg∏oszenie uwa˝a si´ za wycofane, a post´powanie umarza si´.
§ 19. 1. Je˝eli Urzàd Patentowy stwierdzi brak op∏aty za zg∏oszenie, wzywa zg∏aszajàcego do jej uiszczenia
w terminie miesiàca. W tym samym terminie zg∏aszajàcy mo˝e z∏o˝yç wniosek o zwolnienie go z cz´Êci
op∏aty.
2. W razie nieuiszczenia tej op∏aty i niez∏o˝enia
wniosku o zwolnienie z op∏aty, zg∏oszenie uwa˝a si´ za
wycofane, a post´powanie umarza si´.
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§ 20. 1. W przypadku stwierdzenia braku skrótu
Urzàd Patentowy wzywa zg∏aszajàcego do usuni´cia
tego braku w wyznaczonym terminie. W razie nienades∏ania skrótu w wyznaczonym terminie, zg∏oszenie
uwa˝a si´ za wycofane, a post´powanie umarza si´.
2. Je˝eli Urzàd Patentowy stwierdzi, ˝e przed og∏oszeniem o zg∏oszeniu zosta∏ ograniczony przedmiotowy zakres ˝àdanej ochrony, wzywa zg∏aszajàcego do
skorygowania skrótu w wyznaczonym terminie. Korekty takiej mo˝e dokonaç sam Urzàd Patentowy, je˝eli nie
wymaga to znaczàcego przeredagowania ca∏ego tekstu.
§ 21. Je˝eli Urzàd Patentowy stwierdzi wyst´powanie w zg∏oszeniu braków innych ni˝ wymienione
w § 18—20, wskazuje je zg∏aszajàcemu i wydaje postanowienie wzywajàce do ich usuni´cia pod rygorem
umorzenia post´powania, z zastrze˝eniem § 25. Postanowienie wymaga uzasadnienia, w którym zostanie
wskazany przepis naruszony przez zg∏aszajàcego.
§ 22. W uzasadnionych przypadkach Urzàd Patentowy mo˝e wezwaç zg∏aszajàcego do nades∏ania,
w wyznaczonym terminie, dowodów i wyjaÊnieƒ dotyczàcych zg∏oszenia, w szczególnoÊci do uzasadnienia
prawa do patentu lub patentu dodatkowego albo prawa do uprzedniego pierwszeƒstwa.
§ 23. 1. Urzàd Patentowy dokonuje og∏oszenia
o zg∏oszeniu wynalazku, zgodnie z art. 43 ustawy, zamieszczajàc w „Biuletynie Urz´du Patentowego” nast´pujàce dane:
1) co najmniej jeden symbol mi´dzynarodowej klasyfikacji patentowej,
2) numer zg∏oszenia wynalazku,
3) dat´ zg∏oszenia wynalazku,
4) dat´ i kraj uprzedniego pierwszeƒstwa oraz numer
zg∏oszenia lub oznaczenie wystawy,
5) nazwisko i imi´ lub nazw´ zg∏aszajàcego,
6) miejsce zamieszkania lub siedzib´ oraz kraj zg∏aszajàcego,
7) nazwisko i imi´ wynalazcy,
8) tytu∏ wynalazku,
9) skrót opisu, w razie potrzeby z figurà rysunku,
10) liczb´ zastrze˝eƒ,
11) daty wprowadzenia zmian zastrze˝eƒ, je˝eli mia∏y
miejsce.
2. Datà og∏oszenia o zg∏oszeniu wynalazku jest
dzieƒ, w którym dane okreÊlone w ust. 1 zosta∏y opublikowane w „Biuletynie Urz´du Patentowego”.
3. W miejsce skrótu, o którym mowa w ust. 1 pkt 9,
Urzàd Patentowy mo˝e zamieÊciç zastrze˝enie patentowe, je˝eli uzna, ˝e wynalazek jest w nim lepiej przedstawiony.
§ 24. 1. Nie dokonuje si´ og∏oszenia o zg∏oszeniu
wynalazku, je˝eli:
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1) przed terminem og∏oszenia Urzàd Patentowy umorzy∏ post´powanie,
2) Urzàd Patentowy odmówi∏ udzielenia patentu, a decyzja w takiej sprawie sta∏a si´ ostateczna,
3) umorzenie post´powania nastàpi na wyraêny wniosek zg∏aszajàcego o wycofaniu zg∏oszenia, z∏o˝ony
co najmniej na dwa tygodnie przed terminem og∏oszenia bàdê póêniej, ale przed zakoƒczeniem przygotowaƒ technicznych do publikacji.
2. W razie zaskar˝enia takiej decyzji Urzàd Patentowy post´puje zgodnie z art. 43 ust. 3 ustawy.
§ 25. Przed wydaniem postanowienia, o którym
mowa w art. 48 ustawy, Urzàd Patentowy zawiadamia
zg∏aszajàcego o przeszkodach przyznania uprzedniego
pierwszeƒstwa, wyznaczajàc termin na z∏o˝enie wyjaÊnieƒ lub usuni´cie braków.
§ 26. 1. W przypadku wezwania do dokonania zg∏oszenia wydzielonego, o którym mowa w art. 39 ustawy,
uiszczonà ju˝ op∏at´, dotyczàcà zg∏oszenia wynalazku,
uwa˝a si´ za op∏at´ dotyczàcà zg∏oszenia wynalazku
okreÊlonego w pierwszym spoÊród zastrze˝eƒ podtrzymywanych przez zg∏aszajàcego, które zachowuje te˝
numer zg∏oszenia pierwotnego. Pozosta∏ym zg∏oszeniom nadaje si´ numery odpowiadajàce dacie wp∏ywu, z zachowaniem pierwotnej daty zg∏oszenia. Zg∏aszajàcy jest obowiàzany uiÊciç op∏aty za zg∏oszenia wydzielone.
2. Je˝eli o pierwszym zg∏oszeniu Urzàd Patentowy
dokona∏ ju˝ og∏oszenia, zgodnie z art. 43 ustawy, dokonane nast´pnie zg∏oszenia wydzielone, o których mowa w ust.1, nie podlegajà ponownemu og∏oszeniu.
3. Je˝eli zg∏aszajàcy nie dokona, w wyznaczonym
terminie, oddzielnych zg∏oszeƒ wynalazków lub nie
uiÊci za nie op∏at, uwa˝a si´, ˝e zg∏oszenie dotyczy wynalazku okreÊlonego na pierwszym miejscu w zastrze˝eniach patentowych. W tym przypadku w cz´Êci dotyczàcej pozosta∏ych wynalazków zg∏oszenia uwa˝a si´
za wycofane, a post´powanie umarza si´.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Urzàd Patentowy nie wzywa zg∏aszajàcego do dokonania w dokumentacji poprawek wynikajàcych z wycofania niektórych wynalazków. Zg∏aszajàcy mo˝e dokonaç takich
poprawek samodzielnie.
5. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio, je˝eli zg∏aszajàcy, bez wezwania Urz´du Patentowego, dokona wydzielonych zg∏oszeƒ wynalazków zawartych
w pierwszym zg∏oszeniu.
§ 27. Pod rygorem umorzenia post´powania Urzàd
Patentowy mo˝e:
1) wzywaç zg∏aszajàcego do z∏o˝enia wyjaÊnieƒ dotyczàcych treÊci opisu, zastrze˝eƒ lub rysunków,
a tak˝e do wprowadzenia okreÊlonych poprawek
lub uzupe∏nieƒ w opisie wynalazku, w zastrze˝eniach lub rysunkach, je˝eli jest to potrzebne do zrozumienia przez eksperta wynalazku i zakresu ˝àdanej ochrony,
2) ˝àdaç od zg∏aszajàcego dostarczenia w wyznaczonym terminie rysunków.
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§ 28. 1. Urzàd Patentowy mo˝e wskazaç na celowoÊç przedstawienia modeli lub próbek, je˝eli w istotnym stopniu u∏atwi to zrozumienie wynalazku i nie b´dzie stanowiç dla zg∏aszajàcego znacznego utrudnienia.
2. Je˝eli zg∏aszajàcy nie nadeÊle modeli i próbek
w wyznaczonym terminie, Urzàd Patentowy podejmie
decyzj´ w sprawie udzielenia patentu na podstawie posiadanych materia∏ów.
3. Wymiary modeli i próbek nie mogà przekraczaç
50 cm x 50 cm x 50 cm. Modele i próbki powinny byç
wykonane w sposób trwa∏y.
4. Modele i próbki po wykorzystaniu sà niszczone,
chyba ˝e zg∏aszajàcy, przesy∏ajàc je, zaznaczy, i˝ ˝àda
ich zwrotu.
§ 29. 1. Niezw∏ocznie po sporzàdzeniu sprawozdania o stanie techniki Urzàd Patentowy przesy∏a je zg∏aszajàcemu. Podstawà sporzàdzenia sprawozdania jest
dost´pna w zbiorach Urz´du Patentowego literatura
patentowa w j´zykach: angielskim, niemieckim i francuskim oraz zg∏oszenia i udzielone patenty polskie,
a tak˝e ka˝da inna, którà ekspert móg∏by powo∏aç.
W przypadku analogów ekspert mo˝e wskazaç jedno
êród∏o w j´zyku, który jest mu najlepiej znany.
2. W sprawozdaniu o stanie techniki, o którym mowa w art. 47 ust. 1 ustawy, wyszczególnia si´:
1) klasy patentowe, w których prowadzono badania,
2) kraje, w których prowadzono poszukiwania (z podaniem edycji),
3) dokumenty, z których korzystano w trakcie prowadzenia badania,
4) odniesienie wniosków wynikajàcych z dokumentów, o których mowa w pkt 3, do zg∏oszonych zastrze˝eƒ patentowych.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 3, dzieli si´ na nast´pujàce kategorie oznaczone symbolami:
1) dokument podwa˝ajàcy nowoÊç rozwiàzania — X,
2) dokument podwa˝ajàcy poziom wynalazczy rozwiàzania — Y,
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§ 30. Je˝eli zg∏aszajàcy w toku rozpatrywania zg∏oszenia bàdê w wyniku z∏o˝enia zg∏oszeƒ wydzielonych,
o których mowa w § 26, wprowadzi do zg∏oszenia uzupe∏nienia lub poprawki wykraczajàce poza ujawniony
w dniu dokonania zg∏oszenia przedmiot rozwiàzania,
Urzàd Patentowy stwierdza ich niedopuszczalnoÊç
i wzywa zg∏aszajàcego do dokonania odpowiedniej korekty.
§ 31. Przeprowadzajàc badania, wykorzystuje si´
w szczególnoÊci wszystkie materia∏y ujawnione
w sprawozdaniu o stanie techniki, a tak˝e ka˝dy inny
materia∏, który ma zwiàzek z wynalazkiem.
§ 32. 1. Przeprowadzajàc badania, Urzàd Patentowy:
1) nie uznaje przedmiotu zg∏oszenia za wynalazek,
w szczególnoÊci je˝eli stwierdzi, ˝e nie dotyczy on
˝adnego wytworu materialnego nadajàcego si´ do
wykorzystania, okreÊlonego za pomocà cech technicznych odnoszàcych si´ do jego budowy lub
sk∏adu ani okreÊlonego sposobu technicznego oddzia∏ywania na materi´, bàdê nowego zastosowania substancji stanowiàcej cz´Êç stanu techniki,
2) nie uznaje przedmiotu zg∏oszenia za nowy wynalazek, je˝eli mo˝e wskazaç dowody, w Êwietle których wszystkie cechy rozwiàzania bàdê wariantu
rozwiàzania uj´tego w zg∏oszeniu, uwzgl´dnione
∏àcznie, obejmujà stan techniki i nie charakteryzujà
si´ uzyskaniem nieoczekiwanego skutku,
3) uznaje zg∏oszony wynalazek odpowiadajàcy kryteriom nowoÊci za rozwiàzanie nieposiadajàce poziomu wynalazczego, je˝eli mo˝e wskazaç dowody
okreÊlajàce stan techniki w zakresie uzasadniajàcym stwierdzenie, ˝e realizacja lub stosowanie wynalazku wynika bezpoÊrednio z tego stanu, przy
uwzgl´dnieniu przeci´tnej wiedzy w∏aÊciwej dla
znawcy danej dziedziny techniki,
4) nie uznaje przedmiotu zg∏oszenia za rozwiàzanie
nadajàce si´ do przemys∏owego stosowania,
w szczególnoÊci je˝eli stwierdzi niemo˝liwoÊç jego
wykorzystania do uzyskania wytworu bàdê zastosowania opisanego sposobu w sensie technicznym.

3) dokument stanowiàcy znany stan techniki niepodwa˝ajàcy nowoÊci i poziomu wynalazczego — A,

2. Urzàd Patentowy wydaje decyzj´, o której mowa
w art. 49 ustawy, w przypadkach, o których mowa
w ust. 1, a tak˝e je˝eli stwierdzi, ˝e:

4) dokument wczeÊniejszy, ale opublikowany po dacie
zg∏oszenia rozwiàzania — E.

1) zg∏oszony wynalazek jest wy∏àczony spod ochrony,
zgodnie z art. 29 ustawy,

4. Sprawozdanie o stanie techniki opatruje si´ piecz´cià i podpisem osoby, która je sporzàdzi∏a.
5. Po og∏oszeniu o zg∏oszeniu, sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, mo˝e byç udost´pniane osobom
trzecim. Sprawozdanie jest udost´pniane w bibliotece
Urz´du Patentowego, na uzasadniony wniosek osoby
zainteresowanej, w dniach i godzinach pracy Urz´du
Patentowego.
6. Prezes Urz´du Patentowego mo˝e zarzàdziç publikacj´ sprawozdaƒ ze stanu techniki, które zosta∏y ju˝
udost´pnione po og∏oszeniu o zg∏oszeniu.

2) wynalazek nie zosta∏ przedstawiony w sposób dostatecznie ujawniajàcy wszystkie istotne dane potrzebne do jego zrealizowania albo w zastrze˝eniach patentowych zg∏aszajàcy nie okreÊli∏ zakresu
˝àdanej ochrony przez wskazanie choçby jednej cechy technicznej odnoszàcej si´ do przedmiotu zg∏oszenia, o której mowa w art. 33 ust. 3 ustawy,
3) ubiegajàcy si´ o patent nie jest uprawniony do patentu.
3. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 2,
Urzàd Patentowy wyznacza zg∏aszajàcemu termin na
wypowiedzenie si´ co do zebranych dowodów i mate-
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ria∏ów mogàcych Êwiadczyç o braku ustawowych warunków do uzyskania patentu.
4. Przepis ust. 3 stosuje si´ odpowiednio, gdy brak
ustawowych warunków do uzyskania patentu dotyczy
tylko cz´Êci zg∏oszenia.
5. Zg∏aszajàcy, godzàc si´ w ca∏oÊci lub cz´Êci z zarzutami przedstawionymi w myÊl ust. 2, mo˝e w wyznaczonym terminie wprowadziç do zg∏oszenia uzupe∏nienia lub poprawki, które jego zdaniem usuwajà
przeszkody do udzielenia patentu. Je˝eli Urzàd Patentowy stwierdzi, ˝e wprowadzone uzupe∏nienia i poprawki nie usuwajà wskazanych poprzednio przeszkód
do udzielenia patentu, nie jest obowiàzany do wyznaczania nowego terminu na wypowiedzenie si´ co do
tych przeszkód.
6. Brak odpowiedzi zg∏aszajàcego w wyznaczonym
terminie, o którym mowa w ust. 3, nie zwalnia Urz´du
Patentowego od ponownego rozpatrzenia zasadnoÊci
wydania decyzji o odmowie udzielenia patentu.
§ 33. 1. Przed wydaniem decyzji o udzieleniu patentu Urzàd Patentowy mo˝e:
1) za˝àdaç od zg∏aszajàcego, pod rygorem umorzenia
post´powania, wprowadzenia okreÊlonych poprawek lub uzupe∏nieƒ w dokumentacji zg∏oszenia
w zakresie potrzebnym do nale˝ytego przedstawienia wynalazku oraz usuni´cia z opisu wynalazku
zastrze˝eƒ i rysunków fragmentów sprzecznych
z porzàdkiem publicznym lub dobrymi obyczajami
albo okreÊlajàcych cechy i zalety, których wynalazek nie posiada, a tak˝e okreÊleƒ fantazyjnych
i imion w∏asnych, wydajàc w tej sprawie postanowienie,
2) samodzielnie dokonaç korekty opisu wynalazku, zastrze˝eƒ lub rysunków jedynie w celu usuni´cia
nieistotnych usterek formalnych i innych oczywistych pomy∏ek oraz b∏´dów j´zykowych, a tak˝e
w przypadkach, o których mowa w ust. 2.
2. W przypadku wydania decyzji o udzieleniu patentu w odniesieniu do cz´Êci zg∏oszenia, o którym mowa
w art. 50 ust. 2 ustawy, Urzàd Patentowy postanawia
jednoczeÊnie o dokonaniu zmian w opisie, zastrze˝eniach i rysunkach, wskazujàc je wyraênie w sentencji
decyzji.
3. W przypadku okreÊlonym w ust. 2 zmiany w opisie zg∏oszeniowym polegajà na usuni´ciu, do celów
publikacji opisu, jego wyraênie wyodr´bnionych cz´Êci, przede wszystkim zastrze˝eƒ patentowych, dotyczàcych wynalazków, na które odmawia si´ ochrony,
a tak˝e na dokonaniu poprawek o charakterze porzàdkowym, które w zwiàzku z tym sà niezb´dne, w szczególnoÊci dotyczàcych tytu∏u i okreÊlenia przedmiotu
wynalazku.
§ 34. 1. Do rozpatrywania zg∏oszenia wzoru u˝ytkowego przepisy § 17—31, § 32 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz
ust. 2—6, § 33, 35 i 36, z zastrze˝eniem ust. 2—5, stosuje si´ odpowiednio.
2. Urzàd Patentowy wydaje decyzj´ o odmowie
udzielenia prawa ochronnego równie˝ w przypadku,
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gdy stwierdzi, ˝e zg∏oszony wzór u˝ytkowy nie zaspokaja ˝adnej potrzeby odnoszàcej si´ do wytwarzania
lub korzystania z wyrobu (u˝ytecznoÊç rozwiàzania).
3. Sprawdzenie zg∏oszenia wzoru u˝ytkowego
obejmuje poza zakresem, o którym mowa w § 17, równie˝ stwierdzenie, czy zg∏oszenie to zawiera∏o w dacie
zg∏oszenia rysunek lub rysunki odnoszàce si´ do przedmiotu wzoru.
4. Je˝eli Urzàd Patentowy w toku badania stwierdzi, ˝e z∏o˝ony w zg∏oszeniu wzoru u˝ytkowego rysunek nie ilustruje rozwiàzania, stosuje si´ odpowiednio
przepis § 32 ust. 2 pkt 2.
5. Zmiany w opisie zg∏oszeniowym, o których mowa w § 33 ust. 3, mogà polegaç na wykreÊleniu w opisie, zastrze˝eniach i rysunkach tych cz´Êci, które nie
mogà byç usuni´te, i dokonaniu niezb´dnych poprawek w tekÊcie. WykreÊlenia i poprawki powinny byç
dokonane w sposób zapewniajàcy czytelnoÊç tekstu.
§ 35. 1. Wszelkie pisma Urzàd Patentowy kieruje
pod adres podany przez zg∏aszajàcego.
2. Je˝eli zg∏aszajàcy dzia∏a przez pe∏nomocnika,
Urzàd Patentowy kieruje pisma pod adres pe∏nomocnika.
3. Na wniosek zg∏aszajàcego lub pe∏nomocnika i po
wniesieniu op∏aty Urzàd Patentowy dodatkowo dor´cza pisma pod ka˝dy wskazany przez nich adres.
§ 36. 1. W toku rozpatrywania zg∏oszeƒ wynalazków lub wzorów u˝ytkowych Urzàd Patentowy mo˝e,
na wniosek zg∏aszajàcego, wydaç dowód pierwszeƒstwa, o którym mowa w art. 19 ustawy.
2. Dowód pierwszeƒstwa, o którym mowa w ust. 1,
sk∏ada si´ z:
1) zaÊwiadczenia Urz´du Patentowego zawierajàcego
nazwisko i imi´ lub nazw´ zg∏aszajàcego, tytu∏ wynalazku, je˝eli zosta∏ on w zg∏oszeniu okreÊlony,
dat´ i numer zg∏oszenia oraz
2) kopii dokumentów wymienionych w art. 31 ustawy,
które zg∏aszajàcy do∏àczy∏ do podania w zg∏oszeniu
dajàcym podstaw´ do ustalenia daty tego zg∏oszenia. Urzàd Patentowy potwierdza zgodnoÊç tych
kopii z orygina∏em oraz zamieszcza informacj´
o dokonanej przed wydaniem dowodu zmianie
zg∏aszajàcego, je˝eli taka zmiana mia∏a miejsce.
3. Na zaÊwiadczeniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,
Urzàd Patentowy zamieszcza adnotacj´ o dacie uprzedniego pierwszeƒstwa, o jakà zg∏aszajàcy ubiega si´
w przypadku wczeÊniejszego wystawienia wynalazku
na wystawie.
4. ZaÊwiadczenie opatruje piecz´cià i podpisuje
osoba upowa˝niona na piÊmie przez Prezesa Urz´du
Patentowego.
§ 37. Urzàd Patentowy po sprawdzeniu, ˝e nale˝na
op∏ata okresowa zosta∏a uiszczona w terminie, dokonuje wpisu do rejestru o udzieleniu patentu oraz publikuje opis patentowy, a tak˝e wydaje uprawnionemu
dokument patentowy.
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§ 38. 1. Dokument patentowy, oprócz elementów
wymienionych w art. 54 ustawy, sk∏ada si´ z zaÊwiadczenia o udzieleniu patentu wskazujàcego uprawnionego, numer patentu i tytu∏ wynalazku.

3. T∏umaczenie, o którym mowa w ust. 2, mo˝e byç,
z wyjàtkiem t∏umaczenia podania oraz skrótu opisu,
z∏o˝one najpóêniej w terminie trzech miesi´cy od dnia
z∏o˝enia wniosku.

2. Dokument patentowy, o którym mowa w ust. 1,
opatruje piecz´cià i podpisuje osoba upowa˝niona do
tego na piÊmie przez Prezesa Urz´du Patentowego.

4. Op∏ata krajowa powinna byç uiszczona z góry
wraz z wnioskiem. Op∏ata ta mo˝e byç tak˝e uiszczona
w ciàgu miesiàca od dnia dor´czenia wezwania Urz´du Patentowego do jej uiszczenia.

§ 39. W og∏oszeniu w „WiadomoÊciach Urz´du Patentowego” o udzieleniu patentu podaje si´ w szczególnoÊci:

5. T∏umaczenie zg∏oszenia mi´dzynarodowego,
o którym mowa w ust. 2, powinno obejmowaç:

1) numer patentu,

1) podanie,

2) dat´ i numer zg∏oszenia,

2) opis wynalazku lub wzoru u˝ytkowego,

3) dat´ og∏oszenia o zg∏oszeniu,

3) zastrze˝enia patentowe lub ochronne,

4) symbol mi´dzynarodowej klasyfikacji patentowej,

4) tekst zamieszczony na rysunkach,

5) tytu∏ wynalazku,

5) skrót opisu wynalazku lub wzoru u˝ytkowego.

6) nazwisko i imi´ lub nazw´ uprawnionego,
7) nazwisko i imi´ twórcy wynalazku.
§ 40. 1. Do praw ochronnych na wzory u˝ytkowe,
z zastrze˝eniem ust. 2, przepisy § 37—39 stosuje si´
odpowiednio.
2. Opisy wzorów u˝ytkowych nie podlegajà publikacji. Opisy te udost´pnia si´ odp∏atnie osobom trzecim na ˝àdanie w formie odbitek, a tak˝e w bibliotece
Urz´du Patentowego.
Rozdzia∏ 5
Rozpatrywanie zg∏oszeƒ mi´dzynarodowych
§ 41. 1. Zg∏oszenie mi´dzynarodowe, sk∏adane
w urz´dzie przyjmujàcym, powinno byç sporzàdzone
w j´zyku angielskim, francuskim lub niemieckim.
2. Wszystkie cz´Êci zg∏oszenia mi´dzynarodowego
powinny byç z∏o˝one w trzech egzemplarzach.
3. Podanie zg∏oszenia mi´dzynarodowego powinno byç sporzàdzone na formularzu opracowanym
przez Biuro Mi´dzynarodowe.
§ 42. 1. Zg∏oszenie mi´dzynarodowe, o którym mowa w § 41, podlega op∏acie za przekazanie oraz op∏acie
mi´dzynarodowej przewidzianej w regulaminie.
2. Op∏ata za przekazanie, o której mowa w ust. 1,
powinna byç uiszczona z góry. Op∏ata ta mo˝e byç tak˝e uiszczona w ciàgu miesiàca od dnia dor´czenia wezwania Urz´du Patentowego o jej uiszczenie.
§ 43. 1. O dokonaniu przez Biuro Mi´dzynarodowe
publikacji zg∏oszenia mi´dzynarodowego, w którym
zg∏aszajàcy ubiega si´ o uzyskanie ochrony w Polsce,
Urzàd Patentowy zamieszcza informacj´ w „Biuletynie
Urz´du Patentowego”.
2. Urzàd Patentowy podejmuje post´powanie
w sprawie zg∏oszenia mi´dzynarodowego, jako urzàd
wyznaczony lub urzàd wybrany, po otrzymaniu, w terminach przewidzianych w uk∏adzie, kopii zg∏oszenia
mi´dzynarodowego, jego t∏umaczenia na j´zyk polski
oraz op∏aty krajowej.

6. T∏umaczenie zastrze˝eƒ, o których mowa w ust. 5
pkt 3, powinno zawieraç t∏umaczenie ich wersji pierwotnej i wersji zmienionej na podstawie art. 19 uk∏adu
oraz t∏umaczenie ka˝dego oÊwiadczenia z∏o˝onego
zgodnie z art. 19 uk∏adu.
7. Przepis ust. 6 stosuje si´ odpowiednio, je˝eli cz´Êci zg∏oszenia mi´dzynarodowego wymienione
w ust. 5 zmieniono na podstawie art. 34 ust. 2 uk∏adu.
8. T∏umaczenie zg∏oszenia mi´dzynarodowego powinno byç z∏o˝one w trzech egzemplarzach, z wyjàtkiem podania, które powinno byç z∏o˝one w jednym
egzemplarzu.
9. Wraz z t∏umaczeniem zg∏oszenia mi´dzynarodowego nale˝y, z zastrze˝eniem ust. 10, z∏o˝yç dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1—4, a tak˝e
oÊwiadczenie wskazujàce podstaw´ prawa do patentu
lub prawa ochronnego oraz wskazanie twórców i ich
adresów, je˝eli nie zostali wskazani w podaniu.
10. Wymóg z∏o˝enia dowodu pierwszeƒstwa nie
obejmuje przypadku, gdy dotyczy on zg∏oszenia dokonanego wczeÊniej w Urz´dzie Patentowym albo gdy
dowód taki, dostarczony Urz´dowi Patentowemu,
zgodnie z regulaminem, przez Biuro Mi´dzynarodowe,
jest sporzàdzony w jednym z j´zyków, o których mowa
w ust. 13.
11. Dokumenty, o których mowa w ust. 9, powinny
byç z∏o˝one w jednym egzemplarzu.
12. Je˝eli dokumenty wymienione w ust. 9 zosta∏y
sporzàdzone w j´zyku innym ni˝ polski, nale˝y za∏àczyç
do nich, z zastrze˝eniem ust. 13, t∏umaczenie na j´zyk
polski, podpisane przez t∏umacza oraz poÊwiadczone
przez zg∏aszajàcego lub jego pe∏nomocnika.
13. Przepis ust. 11 nie ma zastosowania do dokumentu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, je˝eli dokument ten zosta∏ sporzàdzony w j´zyku angielskim,
francuskim, niemieckim lub rosyjskim albo zosta∏o za∏àczone do tego dokumentu t∏umaczenie na jeden
z tych j´zyków.
14. Je˝eli Urzàd Patentowy w toku post´powania,
o którym mowa w ust. 2, stwierdzi, ˝e nie zosta∏y z∏o-
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˝one bàdê otrzymane z Biura Mi´dzynarodowego kopia zg∏oszenia mi´dzynarodowego i dokumenty, o których mowa w ust. 9, wzywa do ich nades∏ania w wyznaczonym terminie.
§ 44. W post´powaniu, o którym mowa w § 43 ust. 2,
Urzàd Patentowy akceptuje przekazanie korespondencji, odnoszàcej si´ do zg∏oszenia mi´dzynarodowego,
telefaksem, je˝eli orygina∏ pisma przekazanego tà drogà, wraz z pismem przewodnim wskazujàcym na fakt
wczeÊniejszego przekazania, zostanie dostarczony do
Urz´du w ciàgu 30 dni od dnia takiego przekazania.
§ 45. 1. Zg∏oszenie mi´dzynarodowe, w sprawie
którego Urzàd Patentowy podjà∏ post´powanie, jako
urzàd wyznaczony lub urzàd wybrany, otrzymuje numer zg∏oszenia krajowego.
2. Urzàd Patentowy og∏asza w „Biuletynie Urz´du
Patentowego” o zg∏oszeniach mi´dzynarodowych,
w zakresie których podj´to post´powanie przed Urz´dem Patentowym, dzia∏ajàcym jako urzàd wyznaczony
lub urzàd wybrany.
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§ 46. 1. Je˝eli w zg∏oszeniu mi´dzynarodowym
brak jest sprawozdania z mi´dzynarodowego poszukiwania w odniesieniu do niektórych cz´Êci zg∏oszenia
uznanych przez Mi´dzynarodowy Organ Poszukiwaƒ
jako niespe∏niajàce wymogu jednolitoÊci, to te cz´Êci
zg∏oszenia mi´dzynarodowego, w zakresie, w jakim
Urzàd Patentowy uzna za niespe∏niajàce wymogu jednolitoÊci, uwa˝a si´ za wycofane, a post´powanie w tej
cz´Êci umarza si´.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´, je˝eli zg∏aszajàcy, na
wezwanie Urz´du Patentowego, z∏o˝y oddzielne zg∏oszenia i uiÊci za nie op∏aty przewidziane dla zg∏oszeƒ dokonanych bezpoÊrednio w Urz´dzie Patentowym.
Rozdzia∏ 6
Przepis koƒcowy
§ 47. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Prezes Rady Ministrów: J. Buzek
Za∏àczniki do rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 17 wrzeÊnia 2001 r. (poz. 1119)

Za∏àcznik nr 1

WYMAGANIA FORMALNE
DOTYCZÑCE ZG¸OSZENIA WYNALAZKU I WZORU U˚YTKOWEGO

1. Wszystkie cz´Êci zg∏oszenia (opis, zastrze˝enia, rysunki oraz skrót opisu) powinny byç przedstawione w takiej formie, aby by∏y w pe∏ni czytelne we
wszystkich szczegó∏ach po reprodukcji ze zmniejszeniem liniowym do 2/3.
2. ˚aden arkusz nie mo˝e byç z∏o˝ony, zmi´ty ani rozdarty i nie powinien mieç Êladów Êcierania ani poprawiania, przebitek i napisów mi´dzy wierszami.
Odst´pstwa od tej zasady mogà byç dopuszczone,
je˝eli nie wywo∏ujà one wàtpliwoÊci co do autentycznoÊci treÊci i nie utrudniajà dobrej reprodukcji.
3. Powinna byç wykorzystana tylko jedna strona ka˝dego arkusza.
4. Ka˝dy arkusz powinien byç wykorzystany pionowo,
tzn. krótsze boki powinny byç u góry i u do∏u.
5. Wszystkie cz´Êci zg∏oszenia powinny byç wykonane na papierze gi´tkim, mocnym, bia∏ym, g∏adkim,
nieprzezroczystym i trwa∏ym. Dopuszcza si´ jednak, aby jeden egzemplarz opisu i jeden egzemplarz zastrze˝eƒ by∏y wykonane na papierze przebitkowym, a rysunki na nie∏amliwej kalce technicznej.

8. Arkusze powinny mieç format A4 (297 mm x 210 mm).
9. Minimalne wymiary marginesów na arkuszach zawierajàcych podanie, opis, zastrze˝enia i skrót powinny byç nast´pujàce: margines górny pierwszego arkusza oprócz podania — 80 mm, margines
górny innych arkuszy — 20 mm, margines lewy —
35 mm, margines prawy — 20 mm, margines dolny — 20 mm.
10. Minimalne wymiary marginesów na arkuszach zawierajàcych rysunki powinny byç nast´pujàce:
margines górny — 25 mm, margines lewy —
35 mm, margines prawy — 15 mm, margines dolny — 10 mm.
11. Arkusze nie mogà mieç ramki ani pojedynczych linii oddzielajàcych którykolwiek z marginesów od
reszty powierzchni arkusza.
12. Marginesy arkuszy powinny byç czyste.

6. Ka˝da cz´Êç zg∏oszenia powinna rozpoczynaç si´ na
oddzielnym arkuszu.

13. Je˝eli jakaÊ cz´Êç zg∏oszenia sk∏ada si´ z dwóch lub
wi´kszej liczby arkuszy, to arkusze te powinny byç
kolejno ponumerowane cyframi arabskimi. Dla
ka˝dej cz´Êci zg∏oszenia numeracja powinna byç
osobna, przy czym numery powinny byç umieszczone poÊrodku ka˝dego arkusza u góry, poni˝ej
górnego marginesu.

7. Je˝eli jakaÊ cz´Êç zg∏oszenia sk∏ada si´ z dwóch lub
wi´kszej liczby arkuszy, to arkusze te powinny byç
ze sobà po∏àczone w sposób umo˝liwiajàcy ich odr´bne przeglàdanie.

14. Zaleca si´ numerowanie ka˝dego piàtego wiersza
ka˝dego arkusza opisu, przy czym numery (5, 10,
15 itd.) powinny byç umieszczone po lewej stronie
arkusza na prawo od marginesu.
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15. Podanie, opis, zastrze˝enia i skrót opisu powinny
byç napisane na maszynie lub wydrukowane.
16. Odst´p mi´dzy wierszami przy pisaniu na maszynie powinien wynosiç oko∏o 6 mm.
17. W razie koniecznoÊci wzory matematyczne i chemiczne oraz rzadko spotykane znaki pisarskie, symbole i litery greckie mogà byç napisane r´cznie.

Poz. 1119

24. Przekroje na rysunkach powinny byç ukoÊnie kreskowane w sposób nieutrudniajàcy czytania linii
odsy∏ajàcych oraz linii g∏ównych.
25. Wszystkie cyfry, litery i linie odsy∏ajàce na rysunkach powinny byç wyraêne. Cyfr i liter nie nale˝y ujmowaç w nawiasy, kó∏ka ani cudzys∏owy.

18. Wszystkie teksty powinny byç sporzàdzone w kolorze czarnym, w sposób uniemo˝liwiajàcy ich ∏atwe
Êcieranie i tak, aby du˝e litery mia∏y wysokoÊç nie
mniejszà ni˝ 2,1 mm.

26. Wszystkie elementy danej figury rysunku powinny
byç we w∏aÊciwej proporcji w stosunku do pozosta∏ych elementów tej figury, chyba ˝e u˝ycie
innej proporcji jest niezb´dne dla czytelnoÊci figury.

19. Podanie, opis, zastrze˝enia i skrót nie mogà w tekÊcie zawieraç rysunków.

27. WysokoÊç cyfr i liter na rysunkach nie powinna byç
mniejsza ni˝ 3,2 mm.

20. Opis, zastrze˝enia i skrót mogà w tekÊcie zawieraç
wzory matematyczne i chemiczne, z wyjàtkiem wykazu sekwencji nukleotydów i aminokwasów, który
zamieszcza si´ na koƒcu opisu jako „wykaz sekwencji”.

28. Na arkuszu rysunku mo˝e znajdowaç si´ wi´cej ni˝
jedna figura, lecz wyraênie oddzielone jedna od
drugiej. Zaleca si´ stosowanie pionowej pozycji figur. Poszczególne figury powinny byç ponumerowane kolejno cyframi arabskimi.

21. Opis i skrót mogà zawieraç tablice; zastrze˝enie
mo˝e zawieraç tablice tylko wtedy, gdy ze wzgl´du
na przedmiot zastrze˝enia jest to konieczne.

29. Na rysunkach nie powinno byç oznaczeƒ odsy∏ajàcych, niewymienionych w opisie, i odwrotnie —
w opisie nie powinno byç oznaczeƒ nieumieszczonych na rysunkach. Oznaczenia odsy∏ajàce, dotyczàce tych samych elementów, powinny byç jednakowe w ca∏ym zg∏oszeniu.

22. Rysunki nie powinny zawieraç tekstu, z wyjàtkiem
pojedynczych wyrazów, takich jak „woda”, „para”,
„otwarte”, „zamkni´te”, „przekrój AB” — gdy sà
one konieczne. Dopuszcza si´ tak˝e umieszczenie
w schematach technologicznych i schematach blokowych kilku wyrazów niezb´dnych do zrozumienia schematu.
23. Rysunki powinny byç wykonane starannie liniami
trwa∏ymi, czarnymi, dostatecznie intensywnymi
i ostrymi. Nie mo˝na stosowaç kolorów ani cieniowania.

30. Oznaczenia odsy∏ajàce, umieszczone w tekÊcie opisu, powinny byç podkreÊlone.
31. Je˝eli rysunki majà du˝o oznaczeƒ odsy∏ajàcych,
zaleca si´ do∏àczenie do zg∏oszenia oddzielnego
arkusza, zawierajàcego wszystkie oznaczenia odsy∏ajàce i przyporzàdkowane im wszystkie nazwy elementów nimi oznaczonych (wykaz oznaczeƒ).

Za∏àcznik nr 2

WYMAGANIA DOTYCZÑCE
DOKUMENTÓW ZA¸ÑCZONYCH DO ZG¸OSZENIA WYNALAZKU I WZORU U˚YTKOWEGO
1. Dowód pierwszeƒstwa wynikajàcego z wczeÊniejszego zg∏oszenia sk∏ada si´ z:

miotu z za∏àczonym opisem i rysunkiem tego
przedmiotu,

1) kopii lub odpisu takiego zg∏oszenia, poÊwiadczonego za zgodnoÊç z orygina∏em przez w∏aÊciwy
organ, w którym dokonano zg∏oszenia,

2) opisu i rysunku wystawionego przedmiotu,
ujawniajàcych jego zasadnicze cechy techniczne, poÊwiadczonych przez kierownika wystawy
w sposób niebudzàcy wàtpliwoÊci co do autentycznoÊci treÊci tych dokumentów,

2) zaÊwiadczenia wydanego przez organ wymieniony w pkt 1, wskazujàcego dat´ dokonania
zg∏oszenia oraz, je˝eli dotyczy, tak˝e dat´ wystawienia wynalazku lub wzoru u˝ytkowego na wystawie, o której mowa w art. 16.
2. Dowód pierwszeƒstwa wynikajàcego z wystawienia wynalazku lub wzoru u˝ytkowego sk∏ada si´ z:
1) zaÊwiadczenia kierownika wystawy o wystawieniu wynalazku lub wzoru u˝ytkowego na danej
wystawie; zaÊwiadczenie to powinno zawieraç
nazwisko i imi´ lub nazw´ wystawcy, nazw´
i miejscowoÊç, okres jej trwania, dat´ wystawienia wynalazku lub wzoru u˝ytkowego, a tak˝e
stwierdzenie to˝samoÊci wystawionego przed-

3) dokumentu stwierdzajàcego, ˝e wystawa mia∏a
charakter wystawy mi´dzynarodowej oficjalnej
lub oficjalnie uznanej, w razie gdy wystawa by∏a
zorganizowana za granicà.
3. OÊwiadczenie o datach pierwszeƒstwa powinno zawieraç:
1) nazwisko i imi´ lub nazw´ zg∏aszajàcego,
2) tytu∏ wynalazku lub wzoru u˝ytkowego,
3) numer zg∏oszenia dokonanego w Urz´dzie Patentowym, je˝eli numer ten jest ju˝ znany zg∏aszajàcemu,
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4) oÊwiadczenie o zastrze˝eniu przez zg∏aszajàcego
uprzedniego pierwszeƒstwa,

5. ZaÊwiadczenie o deponowaniu mikroorganizmu
powinno zawieraç:

5) wyszczególnienie numerów zastrze˝eƒ patentowych lub ochronnych wraz z odpowiadajàcymi
poszczególnym zastrze˝eniom datami uprzedniego pierwszeƒstwa; obok ka˝dej z tych dat nale˝y
umieÊciç nazw´ kraju, w którym dokonano odpowiedniego zg∏oszenia, oraz numer tego zg∏oszenia albo nazw´, miejsce i kraj wystawy; rozumie
si´, ˝e zastrze˝eniom, które nie zosta∏y wymienione, odpowiada data pierwszeƒstwa ze zg∏oszenia
dokonanego w Urz´dzie Patentowym,

1) nazw´ i adres instytucji depozytowej, w której
z∏o˝ono depozyt,

6) podpis zg∏aszajàcego lub jego pe∏nomocnika
oraz dat´.
4. OÊwiadczenie zg∏aszajàcego o podstawie do korzystania z uprzedniego pierwszeƒstwa powinno zawieraç:
1) nazwisko i imi´ lub nazw´ osoby, na którà jest
wystawiony dowód pierwszeƒstwa,
2) nazwisko i imi´ lub nazw´ zg∏aszajàcego,
3) tytu∏ wynalazku lub wzoru u˝ytkowego oraz kraj,
dat´ i numer zg∏oszenia lub oznaczenie wystawy,
4) wskazanie podstawy uprawnienia do korzystania z uprzedniego pierwszeƒstwa,
5) podpis zg∏aszajàcego lub jego pe∏nomocnika
oraz dat´.

2) nazwisko i imi´ lub nazw´ deponenta,
3) numer nadany depozytowi przez instytucj´ depozytowà.
6. W przypadku okreÊlonym w art. 239 ustawy pe∏nomocnictwo
obejmuje
kopi´
upowa˝nienia
i oÊwiadczenia, o których mowa w tym artykule.
7. Je˝eli dokument, o którym mowa w ust. 1 za∏àcznika, sporzàdzony zosta∏ w innym j´zyku ni˝ j´zyk
polski, angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski,
nale˝y za∏àczyç do niego t∏umaczenie na jeden
z tych j´zyków, podpisane przez t∏umacza oraz poÊwiadczone przez zg∏aszajàcego lub jego pe∏nomocnika. Dokumenty te oraz ich t∏umaczenia powinny byç po∏àczone ze sobà w sposób dajàcy
gwarancj´, ˝e sà one identyczne pod wzgl´dem
treÊci.
8. Je˝eli dokumenty wymienione w ust. 2—5 za∏àcznika, a tak˝e dowody, o których mowa w § 21 rozporzàdzenia, zosta∏y sporzàdzone w innym j´zyku ni˝
j´zyk polski, nale˝y za∏àczyç do nich t∏umaczenie
na j´zyk polski. Przepis ust. 1 zdanie drugie stosuje si´ odpowiednio.

