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Tytu∏ I

PRZEPISY OGÓLNE

Art. 1. 1. Ustawa normuje:

1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów u˝ytko-
wych, wzorów przemys∏owych, znaków towaro-
wych, oznaczeƒ geograficznych i topografii uk∏a-
dów scalonych,

2) zasady, na jakich przedsi´biorcy mogà przyjmowaç
projekty racjonalizatorskie i wynagradzaç ich twór-
ców,

3) zadania i organizacj´ Urz´du Patentowego Rzeczy-
pospolitej Polskiej, zwanego dalej „Urz´dem Pa-
tentowym”. 

2. Przepisy ustawy nie uchybiajà ochronie przed-
miotów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przewidzianej
w innych ustawach.

Art. 2. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji regulu-
je odr´bna ustawa.

Art. 3. 1. Ilekroç w ustawie jest mowa o:

1) osobie — rozumie si´ przez to osob´ fizycznà lub
prawnà, 
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2) osobie zagranicznej — rozumie si´ przez to osob´
niemajàcà obywatelstwa polskiego i odpowiednio
miejsca zamieszkania albo siedziby bàdê powa˝ne-
go przedsi´biorstwa na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej,

3) przedsi´biorcy — rozumie si´ przez to osob´ pro-
wadzàcà w celach zarobkowych dzia∏alnoÊç wy-
twórczà, budowlanà, handlowà lub us∏ugowà,
zwanà dalej „dzia∏alnoÊcià gospodarczà”,

4) umowie mi´dzynarodowej — rozumie si´ przez to
umow´ mi´dzynarodowà, której stronà jest Rzecz-
pospolita Polska, 

5) Konwencji paryskiej — rozumie si´ przez to Akt
sztokholmski zmieniajàcy Konwencj´ paryskà
o ochronie w∏asnoÊci przemys∏owej z dnia 20 mar-
ca 1883 r. (Dz. U. z 1975 r. Nr 9, poz. 51),

6) projektach wynalazczych — rozumie si´ przez to
wynalazki, wzory u˝ytkowe, wzory przemys∏owe,
topografie uk∏adów scalonych i projekty racjonali-
zatorskie.

2. Przepisy ustawy dotyczàce przedsi´biorców sto-
suje si´ odpowiednio równie˝ do osób prowadzàcych
dzia∏alnoÊç innà ni˝ gospodarcza, a tak˝e do jednostek
organizacyjnych niemajàcych osobowoÊci prawnej. 

Art. 4. 1. Przepisy ustawy nie naruszajà postano-
wieƒ zawartych w umowach mi´dzynarodowych.

2. Je˝eli umowa mi´dzynarodowa normuje szcze-
gólny tryb udzielania ochrony na wynalazki, wzory
u˝ytkowe, wzory przemys∏owe, znaki towarowe, ozna-
czenia geograficzne lub topografie uk∏adów scalonych,
w sprawach nieuregulowanych w tej umowie lub po-
zostawionych w kompetencji organów krajowych prze-
pisy ustawy stosuje si´ odpowiednio.

Art. 5.1. Osoby zagraniczne korzystajà z uprawnieƒ
wynikajàcych z ustawy na podstawie umów mi´dzyna-
rodowych. 

2. Osoby zagraniczne mogà, je˝eli nie narusza to
postanowieƒ umów mi´dzynarodowych, korzystaç
z uprawnieƒ wynikajàcych z ustawy na zasadzie wza-
jemnoÊci. Przes∏anki wzajemnoÊci, dla celów post´po-
wania przed Urz´dem Patentowym, stwierdza — po za-
si´gni´ciu opinii w∏aÊciwego ministra — Prezes Urz´-
du Patentowego.

Art. 6. 1. Na warunkach okreÊlonych w ustawie
udzielane sà patenty na wynalazki, prawa ochronne na
wzory u˝ytkowe i znaki towarowe, a tak˝e prawa z re-
jestracji na wzory przemys∏owe, topografie uk∏adów
scalonych oraz oznaczenia geograficzne.

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, w∏aÊciwy
jest Urzàd Patentowy.

Art. 7. 1. Przedsi´biorcy mogà przewidzieç przyj-
mowanie projektów racjonalizatorskich na warunkach
okreÊlonych w ustalanym przez siebie regulaminie ra-
cjonalizacji.

2. Przedsi´biorca mo˝e uznaç za projekt racjonali-
zatorski, w rozumieniu ustawy, ka˝de rozwiàzanie na-
dajàce si´ do wykorzystania, nieb´dàce wynalazkiem,
wzorem u˝ytkowym, wzorem przemys∏owym lub topo-
grafià uk∏adu scalonego.

3. W regulaminie, o którym mowa w ust. 1, przed-
si´biorca okreÊla co najmniej, jakie rozwiàzania i przez
kogo dokonane uznaje si´ w przedsi´biorstwie za pro-
jekty racjonalizatorskie, a tak˝e sposób za∏atwiania
zg∏oszonych projektów i zasady wynagradzania twór-
ców tych projektów.

Art. 8. 1. Na warunkach okreÊlonych w ustawie
twórcy wynalazku, wzoru u˝ytkowego, wzoru przemy-
s∏owego oraz topografii uk∏adu scalonego przys∏uguje
prawo do:

1) uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa
z rejestracji,

2) wynagrodzenia,

3) wymieniania go jako twórcy w opisach, rejestrach
oraz w innych dokumentach i publikacjach.

2. Twórca projektu racjonalizatorskiego przyj´tego
przez przedsi´biorc´ do wykorzystania ma prawo do
wynagrodzenia okreÊlonego w regulaminie, o którym
mowa w art. 7 ust. 1, obowiàzujàcym w dniu zg∏osze-
nia projektu, chyba ˝e wydany póêniej regulamin jest
dla twórcy korzystniejszy. Przepis ust. 1 pkt 3 stosuje
si´ odpowiednio.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ tak˝e do wspó∏twór-
cy.

Art. 9. Przedstawiciele organizacji spo∏ecznych, do
których zakresu dzia∏ania nale˝à sprawy popierania
w∏asnoÊci przemys∏owej, mogà zgodnie ze swoimi sta-
tutami udzielaç pomocy twórcom projektów wynalaz-
czych i wyst´powaç w ich interesie przed organami
wymiaru sprawiedliwoÊci oraz, z zastrze˝eniem
art. 236, przed Urz´dem Patentowym.

Tytu∏ II

WYNALAZKI, WZORY U˚YTKOWE I WZORY
PRZEMYS¸OWE

DZIA¸ I

Przepisy wspólne

Art. 10. 1. Wydanie decyzji o udzieleniu patentu na
wynalazek oraz prawa ochronnego na wzór u˝ytkowy
nast´puje po sprawdzeniu przez Urzàd Patentowy,
w ustalonym zakresie, czy sà spe∏nione warunki wyma-
gane do uzyskania patentu lub prawa ochronnego.

2. Wydanie decyzji o udzieleniu prawa z rejestracji
wzoru przemys∏owego nast´puje po sprawdzeniu
w Urz´dzie Patentowym prawid∏owoÊci zg∏oszenia te-
go wzoru.
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Art. 11. 1. Prawo do uzyskania patentu na wynala-
zek albo prawa ochronnego na wzór u˝ytkowy, jak rów-
nie˝ prawa z rejestracji wzoru przemys∏owego przys∏u-
guje, z zastrze˝eniem ust. 2, 3 i 5, twórcy.

2. Wspó∏twórcom wynalazku, wzoru u˝ytkowego
albo wzoru przemys∏owego uprawnienie do uzyskania
patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji
przys∏uguje wspólnie.

3. W razie dokonania wynalazku, wzoru u˝ytkowe-
go albo wzoru przemys∏owego w wyniku wykonywa-
nia przez twórc´ obowiàzków ze stosunku pracy albo
z realizacji innej umowy, prawo, o którym mowa
w ust. 1, przys∏uguje pracodawcy lub zamawiajàcemu,
chyba ˝e strony ustali∏y inaczej.

4. W umowie pomi´dzy przedsi´biorcami mo˝e
byç okreÊlony podmiot, któremu przys∏ugiwaç b´dà
prawa, o których mowa w ust. 1, w razie dokonania wy-
nalazku, wzoru u˝ytkowego albo wzoru przemys∏owe-
go w zwiàzku z wykonywaniem tej umowy.

5. W razie dokonania wynalazku, wzoru u˝ytkowe-
go albo wzoru przemys∏owego przez twórc´ przy po-
mocy przedsi´biorcy, przedsi´biorca ten mo˝e korzy-
staç z tego wynalazku, wzoru u˝ytkowego albo wzoru
przemys∏owego we w∏asnym zakresie. W umowie
o udzielenie pomocy strony mogà ustaliç, ˝e przedsi´-
biorcy przys∏uguje w ca∏oÊci lub cz´Êci prawo, o któ-
rym mowa w ust. 1.

Art. 12. 1. Prawo do uzyskania patentu na wynala-
zek, prawa ochronnego na wzór u˝ytkowy albo prawa
z rejestracji wzoru przemys∏owego jest zbywalne i pod-
lega dziedziczeniu.

2. Umowa o przeniesienie prawa, o którym mowa
w ust. 1, wymaga, pod rygorem niewa˝noÊci, zacho-
wania formy pisemnej. 

Art. 13. 1. Pierwszeƒstwo do uzyskania patentu,
prawa ochronnego albo prawa z rejestracji oznacza si´,
z zastrze˝eniem przepisów art. 14 i 15, wed∏ug daty
zg∏oszenia wynalazku, wzoru u˝ytkowego albo wzoru
przemys∏owego w Urz´dzie Patentowym.

2. Zg∏oszenie uwa˝a si´ za dokonane w dniu, w któ-
rym wp∏yn´∏o ono do Urz´du Patentowego, lub, z za-
strze˝eniem ust. 4, zosta∏o odebrane telefaksem.

3. W przypadku przes∏ania zg∏oszenia telefaksem
orygina∏ zg∏oszenia nale˝y dostarczyç w terminie 30
dni od daty nadania. Termin ten nie podlega przywró-
ceniu.

4. Je˝eli zg∏oszenie przes∏ane telefaksem jest nie-
czytelne lub nie jest to˝same z dostarczonym orygina-
∏em, za dat´ zg∏oszenia uznaje si´ dzieƒ, w którym
zgodnie z ust. 3 zosta∏ dostarczony orygina∏.

5. Przepis ust. 4 stosuje si´ odpowiednio, gdy ory-
gina∏ zostanie dostarczony po terminie, o którym mo-
wa w ust. 3; w takim przypadku zg∏oszenie przes∏ane
telefaksem uznaje si´ za nieby∏e.

Art. 14. Pierwszeƒstwo do uzyskania patentu, pra-
wa ochronnego albo prawa z rejestracji przys∏uguje
w Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach okreÊlonych
w umowach mi´dzynarodowych, wed∏ug daty pierw-
szego prawid∏owego zg∏oszenia wynalazku, wzoru
u˝ytkowego albo wzoru przemys∏owego we wskaza-
nym paƒstwie, je˝eli od tej daty zg∏oszenie w Urz´dzie
Patentowym dokonane zostanie w okresie:

1) 12 miesi´cy — w przypadku zg∏oszeƒ wynalazków
i wzorów u˝ytkowych,

2) 6 miesi´cy — w przypadku zg∏oszeƒ wzorów prze-
mys∏owych.

Art. 15. 1. Pierwszeƒstwo do uzyskania patentu,
prawa ochronnego albo prawa z rejestracji oznacza si´,
na zasadach okreÊlonych w umowach mi´dzynarodo-
wych, wed∏ug daty wystawienia wynalazku, wzoru
u˝ytkowego albo wzoru przemys∏owego w Polsce lub
za granicà, na wystawie mi´dzynarodowej oficjalnej
lub oficjalnie uznanej, je˝eli zg∏oszenie w Urz´dzie Pa-
tentowym tego wynalazku, wzoru u˝ytkowego albo
wzoru przemys∏owego dokonane zostanie w okresie 6
miesi´cy od tej daty.

2. Pierwszeƒstwo do uzyskania patentu, prawa
ochronnego albo prawa z rejestracji przys∏uguje tak˝e,
na zasadach okreÊlonych w ust. 1, w przypadku wysta-
wienia wynalazku, wzoru u˝ytkowego albo wzoru prze-
mys∏owego na innej ni˝ okreÊlona w ust. 1 wystawie
publicznej w Polsce, wskazanej przez Prezesa Urz´du
Patentowego w formie obwieszczenia w Dzienniku
Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Pol-
ski”.

3. Wskazanie wystawy, o którym mowa w ust. 2,
mo˝e dotyczyç tylko imprezy dajàcej r´kojmi´ jej wia-
rygodnoÊci, w szczególnoÊci je˝eli cieszy si´ ona usta-
lonà renomà, ma d∏ugoletnià tradycj´ bàdê organizo-
wana jest przez uznanà jednostk´ zajmujàcà si´ zawo-
dowo organizacjà podobnych wystaw.

4. Z zachowaniem warunków okreÊlonych w ust. 3,
z inicjatywà wskazania wystawy publicznej w Polsce ja-
ko dajàcej pierwszeƒstwo, o którym mowa w ust. 2,
mo˝e tak˝e wystàpiç w∏aÊciwy minister lub wojewoda.

Art. 16. Je˝eli wynalazek, wzór u˝ytkowy albo wzór
przemys∏owy, b´dàcy przedmiotem pierwszego prawi-
d∏owego zg∏oszenia, by∏ wczeÊniej wystawiony na wy-
stawie i korzysta∏, od dnia wystawienia do dnia zg∏o-
szenia, z ochrony tymczasowej przewidzianej w Kon-
wencji paryskiej, pierwszeƒstwo do uzyskania patentu,
prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, o którym
mowa w art. 14, oraz poczàtek przewidzianych tam ter-
minów do dokonania zg∏oszenia w Urz´dzie Patento-
wym oznacza si´ wed∏ug daty wystawienia tego wyna-
lazku, wzoru u˝ytkowego albo wzoru przemys∏owego
na wystawie.

Art. 17. 1. Pierwszeƒstwo, o którym mowa w art. 14
i 15 (uprzednie pierwszeƒstwo), jest zbywalne i podle-
ga dziedziczeniu.
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2. Umowa o przeniesienie pierwszeƒstwa, o któ-
rym mowa w ust. 1, wymaga pod rygorem niewa˝no-
Êci zachowania formy pisemnej.

Art. 18. Je˝eli zg∏oszenia wynalazku, wzoru u˝ytko-
wego albo wzoru przemys∏owego dokona∏y niezale˝-
nie od siebie co najmniej dwie osoby, które korzystajà
z pierwszeƒstwa oznaczonego tà samà datà, prawo do
uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z re-
jestracji przys∏uguje ka˝dej z tych osób. 

Art. 19. 1. Na wniosek zg∏aszajàcego Urzàd Paten-
towy wydaje, w celu zastrze˝enia pierwszeƒstwa za
granicà, dowód dokonania zg∏oszenia wynalazku, wzo-
ru u˝ytkowego albo wzoru przemys∏owego w Urz´dzie
Patentowym (dowód pierwszeƒstwa).

2. Podstawà sporzàdzenia dowodu pierwszeƒstwa
mo˝e byç tylko zg∏oszenie spe∏niajàce wymagania
okreÊlone w ustawie, jako dajàce podstaw´ do uznania
go za dokonane.

Art. 20. Twórca wynalazku, wzoru u˝ytkowego albo
wzoru przemys∏owego uprawniony do uzyskania pa-
tentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji mo˝e
przenieÊç to prawo nieodp∏atnie lub za uzgodnionà za-
p∏atà na rzecz przedsi´biorcy albo przekazaç mu wyna-
lazek, wzór u˝ytkowy albo wzór przemys∏owy do korzy-
stania.

Art. 21. W przypadku przekazania wynalazku, wzo-
ru u˝ytkowego albo wzoru przemys∏owego do korzy-
stania zgodnie z art. 20, z dniem jego przedstawienia
na piÊmie nast´puje przejÊcie na przedsi´biorc´ prawa
do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa
z rejestracji, pod warunkiem przyj´cia wynalazku, wzo-
ru u˝ytkowego albo wzoru przemys∏owego przez
przedsi´biorc´ do wykorzystania i zawiadomienia
o tym twórcy w terminie 1 miesiàca, chyba ˝e strony
ustalà inny termin.

Art 22. 1. Je˝eli strony nie umówi∏y si´ inaczej,
twórca wynalazku, wzoru u˝ytkowego albo wzoru prze-
mys∏owego ma prawo do wynagrodzenia za korzysta-
nie z tego wynalazku, wzoru u˝ytkowego albo wzoru
przemys∏owego przez przedsi´biorc´, gdy prawo ko-
rzystania z niego bàdê prawo do uzyskania patentu,
prawa ochronnego lub prawa z rejestracji przys∏uguje
przedsi´biorcy na podstawie art. 11 ust. 3 i 5 lub art. 21.

2. Je˝eli strony nie uzgodni∏y wysokoÊci wynagro-
dzenia, wynagrodzenie to ustala si´ w s∏usznej propor-
cji do korzyÊci przedsi´biorcy z wynalazku, wzoru u˝yt-
kowego albo wzoru przemys∏owego, z uwzgl´dnie-
niem okolicznoÊci, w jakich wynalazek , wzór u˝ytkowy
albo wzór przemys∏owy zosta∏ dokonany, a w szczegól-
noÊci zakresu udzielonej twórcy pomocy przy dokona-
niu wynalazku, wzoru u˝ytkowego albo wzoru przemy-
s∏owego oraz zakresu obowiàzków pracowniczych
twórcy w zwiàzku z dokonaniem wynalazku, wzoru
u˝ytkowego albo wzoru przemys∏owego.

3. Je˝eli umowa nie stanowi inaczej, wynagrodze-
nie wyp∏aca si´ w ca∏oÊci, najpóêniej w ciàgu dwóch
miesi´cy po up∏ywie roku od dnia uzyskania pierw-

szych korzyÊci z wynalazku, wzoru u˝ytkowego albo
wzoru przemys∏owego, lub w cz´Êciach, w ciàgu
dwóch miesi´cy po up∏ywie ka˝dego roku od uzyska-
nia tych korzyÊci, jednak nie d∏u˝ej ni˝ przez 5 lat.

Art. 23. Wynagrodzenie twórcy wynalazku, wzoru
u˝ytkowego albo wzoru przemys∏owego, okreÊlone
i wyp∏acone na podstawie przepisów art. 22 ust. 2 i 3,
powinno byç podwy˝szone, je˝eli korzyÊci osiàgni´te
przez przedsi´biorc´ oka˝à si´ znaczàco wy˝sze od ko-
rzyÊci przyj´tych za podstaw´ do ustalenia wyp∏acone-
go wynagrodzenia. 

DZIA¸ II

Wynalazki i patenty

Rozdzia∏ 1

Wynalazek

Art. 24. Patenty sà udzielane na wynalazki, które sà
nowe, posiadajà poziom wynalazczy i nadajà si´ do
przemys∏owego stosowania.

Art. 25. 1. Wynalazek uwa˝a si´ za nowy, jeÊli nie
jest on cz´Êcià stanu techniki.

2. Przez stan techniki rozumie si´ wszystko to, co
przed datà, wed∏ug której oznacza si´ pierwszeƒstwo
do uzyskania patentu, zosta∏o udost´pnione do wiado-
moÊci powszechnej w formie pisemnego lub ustnego
opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie
w inny sposób.

3. Za stanowiàce cz´Êç stanu techniki uwa˝a si´
równie˝ informacje zawarte w zg∏oszeniach wynalaz-
ków lub wzorów u˝ytkowych, korzystajàcych z wcze-
Êniejszego pierwszeƒstwa, nieudost´pnione do wiado-
moÊci powszechnej, pod warunkiem ich og∏oszenia
w sposób okreÊlony w ustawie.

4. Przepisy ust. 1—3 nie wy∏àczajà mo˝liwoÊci
udzielenia patentu na wynalazek dotyczàcy nowego za-
stosowania substancji stanowiàcej cz´Êç stanu techni-
ki lub u˝ycia takiej substancji do uzyskania wytworu
majàcego nowe zastosowanie.

Art. 26. 1. Wynalazek uwa˝a si´ za posiadajàcy po-
ziom wynalazczy, je˝eli wynalazek ten nie wynika dla
znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki.

2. Przy ocenie poziomu wynalazczego nie uwzgl´d-
nia si´ zg∏oszeƒ, o których mowa w art. 25 ust. 3.

Art. 27. Wynalazek uwa˝any jest za nadajàcy si´ do
przemys∏owego stosowania, je˝eli wed∏ug wynalazku
mo˝e byç uzyskiwany wytwór lub wykorzystywany
sposób, w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek
dzia∏alnoÊci przemys∏owej, nie wykluczajàc rolnictwa.

Art. 28. Za wynalazki, w rozumieniu art. 24, nie
uwa˝a si´ w szczególnoÊci:

1) odkryç, teorii naukowych i metod matematycznych,
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2) wytworów o charakterze jedynie estetycznym,

3) planów, zasad i metod dotyczàcych dzia∏alnoÊci
umys∏owej lub gospodarczej oraz gier,

4) wytworów, których niemo˝liwoÊç wykorzystania
mo˝e byç wykazana w Êwietle powszechnie przyj´-
tych i uznanych zasad nauki,

5) programów do maszyn cyfrowych,

6) przedstawienia informacji.

Art. 29. Patentów nie udziela si´ na:

1) wynalazki, których wykorzystywanie by∏oby
sprzeczne z porzàdkiem publicznym lub dobrymi
obyczajami; nie uwa˝a si´ za sprzeczne z porzàd-
kiem publicznym korzystanie z wynalazku tylko
dlatego, ˝e jest zabronione przez prawo,

2) odmiany roÊlin lub rasy zwierzàt oraz czysto biolo-
giczne sposoby hodowli roÊlin lub zwierzàt; prze-
pis ten nie ma zastosowania do mikrobiologicz-
nych sposobów hodowli ani do wytworów uzyski-
wanych takimi sposobami,

3) sposoby leczenia ludzi i zwierzàt metodami chirur-
gicznymi lub terapeutycznymi oraz sposoby dia-
gnostyki stosowane na ludziach lub zwierz´tach;
przepis ten nie dotyczy produktów, a w szczególno-
Êci substancji lub mieszanin stosowanych w dia-
gnostyce lub leczeniu.

Art. 30. Uprawniony z patentu mo˝e uzyskaç patent
na ulepszenie lub uzupe∏nienie wynalazku, które posia-
da cechy wynalazku, a nie mo˝e byç stosowane samo-
istnie (patent dodatkowy). Mo˝na równie˝ uzyskaç pa-
tent dodatkowy do ju˝ uzyskanego patentu dodatko-
wego.

Rozdzia∏ 2

Zg∏oszenie wynalazku

Art. 31. 1. Zg∏oszenie wynalazku w celu uzyskania
patentu powinno obejmowaç:

1) podanie zawierajàce co najmniej oznaczenie zg∏a-
szajàcego, okreÊlenie przedmiotu zg∏oszenia oraz
wniosek o udzielenie patentu lub patentu dodatko-
wego,

2) opis wynalazku ujawniajàcy jego istot´,

3) zastrze˝enie lub zastrze˝enia patentowe,

4) skrót opisu.

2. Zg∏oszenie wynalazku, o którym mowa w ust. 1,
powinno tak˝e zawieraç rysunki, je˝eli sà one niezb´d-
ne do zrozumienia wynalazku. 

3. Zg∏oszenie wynalazku, które obejmuje co naj-
mniej podanie oraz cz´Êci wyglàdajàce zewn´trznie na
opis wynalazku i na zastrze˝enie lub zastrze˝enia pa-
tentowe, daje podstaw´ do uznania zg∏oszenia za do-
konane.

4. Urzàd Patentowy wyznacza, pod rygorem umo-
rzenia post´powania, termin do uzupe∏nienia zg∏osze-
nia, je˝eli stwierdzi, ˝e nie zawiera ono wszystkich cz´-
Êci, o których mowa w ust. 3; dat´ wp∏ywu ostatniego
brakujàcego dokumentu uwa˝a si´ za dat´ dokonania
zg∏oszenia. 

5. Urzàd Patentowy wyznacza zg∏aszajàcemu ter-
min do nades∏ania rysunków, je˝eli zg∏oszenie nie za-
wiera rysunków, a zg∏aszajàcy powo∏uje si´ w nim na
rysunki; dat´ ich wp∏ywu uwa˝a si´ za dat´ dokonania
zg∏oszenia. Je˝eli zg∏aszajàcy nie nadeÊle rysunków,
powo∏anie si´ na rysunki uwa˝a si´ za nieby∏e.

Art. 32. Je˝eli zg∏aszajàcy nie jest twórcà wynalaz-
ku, powinien w podaniu wskazaç twórc´ i podstaw´
swego prawa do uzyskania patentu.

Art. 33. 1. Opis wynalazku, o którym mowa w art. 31
ust. 1 pkt 2, powinien przedstawiaç wynalazek na tyle
jasno i wyczerpujàco, aby znawca móg∏ ten wynalazek
urzeczywistniç. W szczególnoÊci opis powinien zawie-
raç tytu∏ odpowiadajàcy przedmiotowi wynalazku,
okreÊlaç dziedzin´ techniki, której wynalazek dotyczy,
a tak˝e znany zg∏aszajàcemu stan techniki oraz przed-
stawiaç w sposób szczegó∏owy  przedmiot rozwiàza-
nia, z objaÊnieniem figur rysunków (je˝eli zg∏oszenie
zawiera rysunki) i przyk∏adem lub przyk∏adami realiza-
cji bàdê stosowania wynalazku.

2. Je˝eli do urzeczywistnienia wynalazku potrzebne
jest przedstawienie mikroorganizmu, który nie jest
ogólnie dost´pny ani nie mo˝e byç opisany w dosta-
teczny sposób, przedstawienie go w tym zakresie mo-
˝e polegaç na powo∏aniu si´ na dokonane zdeponowa-
nie mikroorganizmu w kolekcji mikroorganizmów
uznanej na podstawie umowy mi´dzynarodowej lub
w krajowej kolekcji mikroorganizmów, spe∏niajàcej wy-
magania, o których mowa w art. 35 ust. 3, wskazanej
przez Prezesa Urz´du Patentowego w drodze obwiesz-
czenia w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Pol-
skiej „Monitor Polski”.

3. Zastrze˝enia patentowe, o których mowa w
art. 31 ust. 1 pkt 3, powinny byç w ca∏oÊci poparte opi-
sem wynalazku i okreÊlaç w sposób zwi´z∏y, lecz jedno-
znaczny, przez podanie cech technicznych rozwiàzania,
zastrzegany wynalazek oraz zakres ˝àdanej ochrony
patentowej (cz´Êç znamienna zastrze˝enia). Przepis
ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.

4. Oprócz zastrze˝enia niezale˝nego lub zastrze˝eƒ
niezale˝nych, które powinny przedstawiaç ogó∏ cech
zg∏aszanego wynalazku bàdê kilku wynalazków, uj´-
tych zgodnie z art. 34 w jednym zg∏oszeniu, w zg∏osze-
niu wyst´powaç mo˝e odpowiednia liczba zastrze˝eƒ
zale˝nych dla przedstawienia wariantów wynalazku
lub sprecyzowania cech wymienionych w zastrze˝eniu
niezale˝nym. Ka˝de zastrze˝enie powinno byç uj´te ja-
sno, w jednym zdaniu. Wzajemne powiàzanie w uk∏a-
dzie zastrze˝enia niezale˝nego i zastrze˝eƒ zale˝nych
powinno byç w zg∏oszeniu wyraênie przedstawione.

5. Skrót opisu, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4,
powinien zawieraç zwi´z∏à i jasnà informacj´ okreÊla-

Dziennik Ustaw Nr 49 — 3301 — Poz. 508



jàcà przedmiot i charakterystyczne cechy techniczne
wynalazku oraz wskazanie jego przeznaczenia, je˝eli
nie wynika to z okreÊlenia samego przedmiotu. Przepis
ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.

6. Rysunki, o których mowa w art. 31 ust. 2, powin-
ny w sposób czytelny, w po∏àczeniu z opisem i zastrze-
˝eniami patentowymi, odtwarzaç przedmiot wynalaz-
ku w uj´ciu schematycznym, bez tekstu, z wyjàtkiem
pojedynczych wyrazów, gdy sà one konieczne. Zg∏o-
szenie mo˝e zawieraç kilka arkuszy rysunków. Na jed-
nym arkuszu mo˝e znajdowaç si´ wi´cej ni˝ jedna figu-
ra, lecz wyraênie oddzielona jedna od drugiej.

Art. 34. 1. Zg∏oszenie wynalazku mo˝e obejmowaç
jeden lub wi´cej wynalazków po∏àczonych ze sobà
w taki sposób, ̋ e stanowià wyraênie jeden pomys∏ wy-
nalazczy (jednolitoÊç wynalazku).

2. Kilka wynalazków uj´tych w jednym zg∏oszeniu
spe∏nia wymóg jednolitoÊci, je˝eli po∏àczenie ich ze so-
bà opiera si´ na jednej lub wielu wspólnych bàdê wza-
jemnie sobie odpowiadajàcych cechach technicznych
spoÊród tych, które okreÊlajà zastrzegane wynalazki
i decydujà o wk∏adzie wnoszonym przez nie do stanu
techniki. 

Art. 35. 1. Je˝eli zg∏aszajàcy chce skorzystaç
z uprzedniego pierwszeƒstwa, powinien w podaniu
z∏o˝yç stosowne oÊwiadczenie oraz do∏àczyç dowód
potwierdzajàcy zg∏oszenie wynalazku we wskazanym
paƒstwie bàdê wystawienie go na okreÊlonej wysta-
wie. Dowód taki mo˝e byç równie˝ z∏o˝ony w ciàgu
trzech miesi´cy od daty zg∏oszenia. Póêniejsze z∏o˝enie
takiego oÊwiadczenia albo dowodu nie skutkuje przy-
znaniem pierwszeƒstwa.

2. Je˝eli zg∏aszajàcy, dla opisania wynalazku w do-
stateczny sposób, powo∏uje si´ w zg∏oszeniu na zdepo-
nowany mikroorganizm, powinien do∏àczyç do zg∏o-
szenia poÊwiadczenie instytucji depozytowej o jego
zdeponowaniu. PoÊwiadczenie takie mo˝e byç równie˝
z∏o˝one w ciàgu szeÊciu miesi´cy od daty zg∏oszenia.
Póêniejsze z∏o˝enie poÊwiadczenia nie skutkuje uzna-
niem zdeponowania mikroorganizmu za równoznacz-
ne z jego ujawnieniem w zg∏oszeniu.

3. Dla uznania depozytu za odpowiadajàcy warun-
kom ujawnienia wynalazku instytucja depozytowa po-
winna zapewniç dost´p do depozytu osobom trzecim
w toku rozpatrywania zg∏oszenia wynalazku oraz przy-
najmniej przez ca∏y czas trwania ochrony patentowej.

Art. 36. Do zg∏oszenia dokonanego w celu uzyska-
nia patentu zg∏aszajàcy powinien do∏àczyç równie˝ in-
ne ni˝ wymienione w art. 31, 32 i 35 dokumenty
i oÊwiadczenia, je˝eli jest to niezb´dne do uzasadnie-
nia twierdzeƒ i ˝àdaƒ zawartych w zg∏oszeniu. Wszyst-
kie cz´Êci zg∏oszenia mogà byç z∏o˝one w jednym eg-
zemplarzu, z wyjàtkiem opisu wynalazku, zastrze˝eƒ
patentowych, rysunków oraz skrótu opisu, sk∏adanych
w liczbie i formie uzasadnionej potrzebà post´powania
oraz ujednolicenia dokumentacji. 

Art. 37. 1. Do czasu wydania decyzji w sprawie
udzielenia patentu zg∏aszajàcy mo˝e, z zastrze˝eniem

ust. 2, wprowadzaç uzupe∏nienia i poprawki do zg∏o-
szenia, które nie mogà jednak˝e wykraczaç poza to, co
zosta∏o ujawnione jako przedmiot rozwiàzania w opisie
wynalazku w dniu dokonania zg∏oszenia.

2. Zmiana zastrze˝eƒ patentowych w sposób roz-
szerzajàcy pierwotny zakres ̋ àdanej ochrony mo˝e byç
dokonana tylko do czasu og∏oszenia o zg∏oszeniu i przy
zachowaniu ograniczenia okreÊlonego w ust. 1.

Art. 38. W toku rozpatrywania zg∏oszenia wynalaz-
ku lub w okresie dwóch miesi´cy od daty uprawomoc-
nienia si´ decyzji o odmowie udzielenia patentu zg∏a-
szajàcy mo˝e z∏o˝yç wniosek o udzielenie prawa
ochronnego na wzór u˝ytkowy. Takie zg∏oszenie wzoru
u˝ytkowego uwa˝a si´ za dokonane w dniu zg∏oszenia
wynalazku.

Art. 39. 1. W razie dokonania zg∏oszenia wynalazku
z naruszeniem przepisu o jednolitoÊci wynalazku, do-
konane nast´pnie, na wezwanie Urz´du Patentowego,
oddzielne zg∏oszenia wynalazków (zg∏oszenia wydzie-
lone) uwa˝a si´ za dokonane w dniu zg∏oszenia pier-
wotnego.

2. Je˝eli zg∏aszajàcy z∏o˝y oddzielne zg∏oszenia wy-
nalazków bez wezwania Urz´du Patentowego, nawet
wówczas gdy zg∏oszenie pierwotne spe∏nia∏o warunek
jednolitoÊci, przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 40. Wynalazek, na który polska osoba prawna
bàdê obywatel polski, majàcy miejsce zamieszkania na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, chce uzyskaç pa-
tent za granicà, mo˝e byç zg∏oszony za granicà w celu
uzyskania ochrony dopiero po zg∏oszeniu go w Urz´-
dzie Patentowym.

Rozdzia∏ 3

Rozpatrywanie zg∏oszenia wynalazku

Art. 41. 1. Po wp∏yni´ciu zg∏oszenia wynalazku
Urzàd Patentowy nadaje mu kolejny numer, stwierdza
dat´ wp∏ywu oraz zawiadamia o tym zg∏aszajàcego.

2. Oznaczenie daty dokonania zg∏oszenia, w przy-
padkach, o których mowa w art. 13 ust. 4 i 5 oraz art. 31
ust. 4 i 5, nast´puje w drodze postanowienia.

Art. 42. 1. Po dokonaniu zg∏oszenia wynalazku,
zgodnie z art. 31 ust. 3—5, Urzàd Patentowy w toku je-
go rozpatrywania wydaje, z zastrze˝eniem ust. 2, po-
stanowienia wzywajàce zg∏aszajàcego, pod rygorem
umorzenia post´powania, do uzupe∏nienia zg∏oszenia
lub usuni´cia, w wyznaczonym terminie, wskazanych
braków i istotnych usterek.

2. W razie stwierdzenia, ̋ e zg∏oszenie dokonane zo-
sta∏o z naruszeniem przepisu o jednolitoÊci wynalazku,
Urzàd Patentowy wzywa zg∏aszajàcego do z∏o˝enia od-
dzielnych zg∏oszeƒ. Je˝eli zg∏oszenia wydzielone nie
wp∏ynà w wyznaczonym terminie, uwa˝a si´, ˝e zg∏o-
szenie pierwotne dotyczy wynalazku okreÊlonego na
pierwszym miejscu w zastrze˝eniach patentowych,
a pozosta∏e wynalazki zosta∏y przez zg∏aszajàcego wy-
cofane.
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Art. 43. 1. O zg∏oszeniu wynalazku Urzàd Patento-
wy dokonuje og∏oszenia, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3, nie-
zw∏ocznie po up∏ywie 18 miesi´cy od daty pierwszeƒ-
stwa do uzyskania patentu. Zg∏aszajàcy mo˝e w okre-
sie dwunastu miesi´cy od daty pierwszeƒstwa z∏o˝yç
wniosek o dokonanie og∏oszenia w terminie wczeÊniej-
szym. 

2. Nie og∏asza si´ o zg∏oszeniu, je˝eli: 

1) dotyczy ono wynalazku tajnego, 

2) przed terminem og∏oszenia wydana zosta∏a decyzja
ostateczna o umorzeniu post´powania albo o od-
mowie udzielenia patentu.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, w ra-
zie ustania przyczyn uzasadniajàcych nieog∏aszanie
o zg∏oszeniu wynalazku, Urzàd Patentowy dokona
og∏oszenia niezw∏ocznie po wszcz´ciu lub wznowieniu
post´powania w sprawie.

Art. 44. 1. Od dnia og∏oszenia, o którym mowa
w art. 43 ust. 1, osoby trzecie mogà zapoznaç si´ z opi-
sem zg∏oszeniowym wynalazku, obejmujàcym opis
wynalazku, zastrze˝enia patentowe i do∏àczone do
zg∏oszenia rysunki. Osoby te mogà, w ciàgu 6 miesi´-
cy od dnia og∏oszenia, zg∏aszaç do Urz´du Patentowe-
go uwagi co do istnienia okolicznoÊci uniemo˝liwiajà-
cych udzielenie patentu.

2. W opisie zg∏oszeniowym, o którym mowa
w ust. 1, zamieszcza si´ wszystkie wprowadzone do
dnia og∏oszenia zmiany zastrze˝eƒ patentowych,
z okreÊleniem daty ich wprowadzenia.

Art. 45. 1. W okresie poprzedzajàcym og∏oszenie
o zg∏oszeniu wynalazku akta dotyczàce tego zg∏oszenia
nie mogà byç bez zgody zg∏aszajàcego ujawnione ani
udost´pnione osobom nieuprawnionym.

2. Urzàd Patentowy mo˝e, je˝eli zg∏aszajàcy wyrazi
na to zgod´ w podaniu o udzielenie patentu, udost´p-
niç osobom trzecim wy∏àcznie informacj´ o dokonaniu
tego zg∏oszenia, ujawniajàc numer, dat´, tytu∏ zg∏osze-
nia oraz zg∏aszajàcego.

3. W toku badania takiego zg∏oszenia Urzàd Paten-
towy mo˝e, bez zgody zg∏aszajàcego, zasi´gaç nie-
zb´dnych opinii. Osoby uczestniczàce w przygotowa-
niu i wydawaniu opinii sà obowiàzane do nieujawnia-
nia danych dotyczàcych zg∏oszenia.

Art. 46. 1. W uzasadnionych przypadkach Urzàd Pa-
tentowy, sprawdzajàc, czy spe∏nione zosta∏y ustawowe
warunki wymagane do uzyskania patentu, mo˝e we-
zwaç zg∏aszajàcego do nades∏ania w wyznaczonym
terminie, pod rygorem umorzenia post´powania, do-
kumentów i wyjaÊnieƒ dotyczàcych tego zg∏oszenia
oraz do wprowadzenia okreÊlonych poprawek lub uzu-
pe∏nieƒ w dokumentacji zg∏oszenia, a tak˝e do nade-
s∏ania rysunków, które nie sà niezb´dne do zrozumie-
nia wynalazku, je˝eli jest to potrzebne dla nale˝ytego
przedstawienia wynalazku lub konieczne z innych
wzgl´dów.

2. Je˝eli po wszcz´ciu post´powania zg∏aszajàcy
wprowadzi∏ do zg∏oszenia uzupe∏nienia lub poprawki
niezgodnie z przepisami ustawy, przepis ust. 1 stosuje
si´ odpowiednio.

3. Urzàd Patentowy mo˝e, z zastrze˝eniem ust. 4,
wprowadziç poprawki w dokumentacji zg∏oszenia je-
dynie w celu usuni´cia oczywistych pomy∏ek i b∏´dów
j´zykowych.

4. Urzàd Patentowy mo˝e w skrócie opisu wynalaz-
ku wprowadziç równie˝ inne ni˝ okreÊlone w ust. 3 po-
prawki.

Art. 47. 1. Urzàd Patentowy sporzàdza dla ka˝dego
zg∏oszenia wynalazku podlegajàcego og∏oszeniu spra-
wozdanie o stanie techniki, obejmujàce wykaz publika-
cji, które b´dà brane pod uwag´ przy ocenie zg∏oszo-
nego wynalazku.

2. Niezw∏ocznie po sporzàdzeniu sprawozdania,
o którym mowa w ust. 1, Urzàd Patentowy przekazuje
je zg∏aszajàcemu.

Art. 48. Urzàd Patentowy wydaje postanowienie
o odmowie przyznania uprzedniego pierwszeƒstwa
w ca∏oÊci lub w cz´Êci, je˝eli stwierdzi, ˝e:

1) zg∏aszajàcy nie jest uprawniony do korzystania
z uprzedniego pierwszeƒstwa,

2) zg∏oszenie dokonane za granicà, na którym zg∏asza-
jàcy opiera swoje zastrze˝enie uprzedniego pierw-
szeƒstwa, nie jest pierwszym zg∏oszeniem w rozu-
mieniu przepisu art. 14,

3) wystawa, na której wystawienie jest podstawà za-
strze˝enia uprzedniego pierwszeƒstwa przez zg∏a-
szajàcego, nie spe∏nia wymagaƒ okreÊlonych
w art. 15,

4) wynalazek zg∏oszony w Urz´dzie Patentowym lub
odpowiednia cz´Êç tego wynalazku ró˝ni si´ od
wynalazku, do którego zg∏aszajàcemu przys∏uguje
uprzednie pierwszeƒstwo,

5) zg∏aszajàcy uchybi∏ przewidzianym w art. 14 i 15
terminom dla dokonania zg∏oszenia albo termino-
wi dla z∏o˝enia dowodu pierwszeƒstwa lub innego
dokumentu bàdê oÊwiadczenia wymaganego do
uzyskania pierwszeƒstwa lub

6) zg∏aszajàcy z∏o˝y∏, z naruszeniem przepisu art. 35,
oÊwiadczenie o korzystaniu z uprzedniego pierw-
szeƒstwa.

Art. 49. 1. Je˝eli Urzàd Patentowy stwierdzi brak
ustawowych warunków wymaganych do uzyskania
patentu, wydaje, z zastrze˝eniem ust. 2, decyzj´ o od-
mowie jego udzielenia.

2. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 1,
Urzàd Patentowy wyznacza zg∏aszajàcemu termin do
zaj´cia stanowiska co do zebranych dowodów i mate-
ria∏ów mogàcych Êwiadczyç o istnieniu przeszkód do
uzyskania patentu. Dowody i materia∏y mogà wykra-
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czaç poza wykaz obj´ty sprawozdaniem o stanie tech-
niki.

Art. 50. 1. Przepisy art. 49 stosuje si´ tak˝e, z za-
strze˝eniem ust. 2, gdy brak ustawowych warunków
wymaganych do uzyskania patentu dotyczy tylko cz´-
Êci zg∏oszenia, a zg∏aszajàcy nie ograniczy zakresu
przedmiotowego ˝àdanej ochrony.

2. W przypadku gdy brak ustawowych warunków
wymaganych do uzyskania patentu dotyczy tylko nie-
których wynalazków, uj´tych w jednym zg∏oszeniu,
a zg∏aszajàcy nie ograniczy zakresu przedmiotowego
˝àdanej ochrony, Urzàd Patentowy udziela patentu na
wynalazki, które spe∏niajà ustawowe warunki wyma-
gane do uzyskania patentu, a w pozosta∏ej cz´Êci od-
mawia jego udzielenia oraz postanawia o dokonaniu
odpowiednich zmian w opisie zg∏oszeniowym.

Art. 51. Decyzj´, o której mowa w art. 49 ust. 1,
Urzàd Patentowy mo˝e wydaç przed og∏oszeniem
o zg∏oszeniu.

Art. 52. 1. Urzàd Patentowy wydaje decyzj´ o udzie-
leniu patentu, je˝eli nie stwierdzi braku ustawowych
warunków do uzyskania patentu, a up∏ynà∏ ju˝ okres,
o którym mowa w art. 44 ust. 1.

2. Udzielenie patentu nast´puje pod warunkiem
uiszczenia op∏aty za pierwszy okres ochrony. W razie
nieuiszczenia op∏aty w wyznaczonym terminie, Urzàd
Patentowy stwierdza wygaÊni´cie decyzji o udzieleniu
patentu.

Art. 53. Udzielone  patenty podlegajà wpisowi do
rejestru patentowego.

Art. 54. 1. Udzielenie patentu stwierdza si´ przez
wydanie dokumentu patentowego.

2. Cz´Êcià sk∏adowà dokumentu patentowego jest
opis patentowy obejmujàcy opis wynalazku, zastrze˝e-
nia patentowe i rysunki. Opis patentowy jest publiko-
wany przez Urzàd Patentowy.

Art. 55. 1. Sprostowanie opisu patentowego mo˝e
dotyczyç tylko oczywistych pomy∏ek albo b∏´dów dru-
karskich.

2. W postanowieniu o sprostowaniu Urzàd Paten-
towy okreÊla jednoczeÊnie, czy i w jakim zakresie:

1) powinna nastàpiç ponowna publikacja opisu,

2) uprawniony jest obowiàzany pokryç koszty zwiàza-
ne z ponownà publikacjà opisu.

3. Informacj´ o sprostowaniu opisu patentowego
og∏asza si´ w „WiadomoÊciach Urz´du Patentowego”.

Rozdzia∏ 4

Wynalazek tajny

Art. 56. 1. Wynalazek dokonany przez obywatela
polskiego mo˝e byç uznany za tajny, je˝eli dotyczy
obronnoÊci lub bezpieczeƒstwa Paƒstwa.

2. Wynalazkami dotyczàcymi obronnoÊci Paƒstwa
sà w szczególnoÊci rodzaje broni lub sprz´tu wojsko-
wego oraz sposoby walki.

3. Wynalazkami dotyczàcymi bezpieczeƒstwa Paƒ-
stwa sà w szczególnoÊci Êrodki techniczne stosowane
przez s∏u˝by paƒstwowe uprawnione do wykonywania
czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych, a tak˝e nowe
rodzaje wyposa˝enia i sprz´tu oraz sposoby ich wyko-
rzystywania przez te s∏u˝by.

Art. 57. 1. Wynalazek tajny stanowi tajemnic´ paƒ-
stwowà.

2. O tajnoÊci wynalazku dotyczàcego obronnoÊci
lub bezpieczeƒstwa Paƒstwa postanawiajà, odpowied-
nio, minister w∏aÊciwy do spraw obrony narodowej,
minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych lub Szef
Urz´du Ochrony Paƒstwa.

Art. 58. 1. Zg∏oszenia wynalazku tajnego w Urz´-
dzie Patentowym mo˝na dokonaç tylko w celu zastrze-
˝enia pierwszeƒstwa do uzyskania patentu. W okresie,
w jakim zg∏oszony wynalazek pozostaje tajny, Urzàd
Patentowy nie rozpatruje tego zg∏oszenia.

2. Je˝eli postanowienie o tajnoÊci wynalazku zosta-
∏o podj´te po wp∏yni´ciu zg∏oszenia do Urz´du Paten-
towego, przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 59. 1. Prawo do uzyskania patentu na wynala-
zek tajny zg∏oszony w Urz´dzie Patentowym w celu za-
strze˝enia pierwszeƒstwa przechodzi, za odszkodowa-
niem, na Skarb Paƒstwa reprezentowany odpowiednio
przez ministra w∏aÊciwego do spraw obrony narodo-
wej, ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych lub
Szefa Urz´du Ochrony Paƒstwa.

2. WysokoÊç odszkodowania, o którym mowa
w ust. 1, okreÊla si´ wed∏ug wartoÊci rynkowej wyna-
lazku. 

3. Je˝eli strony nie uzgodni∏y wysokoÊci i warun-
ków wyp∏aty odszkodowania, o którym mowa w ust. 1,
odszkodowanie to, ustalone odpowiednio przez mini-
stra w∏aÊciwego do spraw obrony narodowej, ministra
w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych lub Szefa Urz´du
Ochrony Paƒstwa, wyp∏aca si´ ze Êrodków bud˝etu
Paƒstwa jednorazowo lub w cz´Êciach co roku, jednak
nie d∏u˝ej ni˝ przez 5 lat.

Art. 60. 1. O uznaniu, ̋ e wynalazek przesta∏ byç wy-
nalazkiem tajnym, postanawia odpowiednio minister
w∏aÊciwy do spraw obrony narodowej, minister w∏a-
Êciwy do spraw wewn´trznych lub Szef Urz´du Ochro-
ny Paƒstwa. W tym przypadku, na wniosek w∏aÊciwe-
go organu, Urzàd Patentowy wszczyna albo wznawia
post´powanie o udzielenie patentu, je˝eli nie up∏ynà∏
jeszcze okres 20 lat od daty zg∏oszenia wynalazku.

2. Zg∏oszenia wynalazków tajnych uwa˝a si´ za nie-
by∏e po up∏ywie okresu, o którym mowa w ust. 1.

Art. 61. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, rodzaje wynalazków dotyczàcych obronnoÊci
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lub bezpieczeƒstwa Paƒstwa oraz tryb post´powania
z takimi wynalazkami, zarówno przed stwierdzeniem
przez w∏aÊciwy organ, czy sà to wynalazki tajne, jak te˝
po wydaniu postanowienia o ich tajnoÊci.

Art. 62. 1. Urzàd Patentowy przesy∏a ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw obrony narodowej, ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych oraz Szefowi
Urz´du Ochrony Paƒstwa, w zakresie dokonanych
uzgodnieƒ, wykazy zg∏oszonych wynalazków mogà-
cych dotyczyç obronnoÊci albo bezpieczeƒstwa Paƒ-
stwa, a tak˝e — na ˝àdanie tych organów — opisy i ry-
sunki wynalazków. Przepis art. 45 ust. 3 zdanie drugie
stosuje si´ odpowiednio.

2. Akta dotyczàce zg∏oszenia wynalazku tajnego
mogà byç udost´pnione do wglàdu tylko osobom upo-
wa˝nionym przez ministra w∏aÊciwego do spraw obro-
ny narodowej, ministra w∏aÊciwego do spraw we-
wn´trznych lub Szefa Urz´du Ochrony Paƒstwa.

Rozdzia∏ 5

Patent 

Art. 63. 1. Przez uzyskanie patentu nabywa si´ pra-
wo wy∏àcznego korzystania z wynalazku w sposób za-
robkowy lub zawodowy na ca∏ym obszarze Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

2.  Zakres przedmiotowy patentu okreÊlajà zastrze-
˝enia patentowe, zawarte w opisie patentowym. Opis
wynalazku i rysunki mogà s∏u˝yç do wyk∏adni zastrze-
˝eƒ patentowych.

3.  Czas trwania patentu wynosi 20 lat od daty do-
konania zg∏oszenia wynalazku w Urz´dzie Patento-
wym.

Art. 64. 1. Patent na wynalazek dotyczàcy sposobu
wytwarzania obejmuje tak˝e wytwory uzyskane bezpo-
Êrednio tym sposobem.

2. W stosunku do nowych wytworów albo gdy
uprawniony wyka˝e, ˝e nie móg∏ ustaliç, mimo podj´-
cia nale˝ytych wysi∏ków, rzeczywiÊcie zastosowanego
przez innà osob´ sposobu wytwarzania wytworu, do-
mniemywa si´, ˝e wytwór, który mo˝e byç uzyskany
opatentowanym sposobem, zosta∏ tym sposobem wy-
tworzony.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, przy prze-
prowadzaniu dowodu przeciwnego nale˝y braç pod
uwag´ prawnie uzasadniony interes pozwanego w za-
kresie ochrony jego tajemnic produkcyjnych i handlo-
wych.

Art. 65. Patent na wynalazek, dotyczàcy u˝ycia sub-
stancji stanowiàcej cz´Êç stanu techniki do uzyskania
wytworu majàcego nowe zastosowanie, obejmuje tak-
˝e wytwory specjalnie przygotowane zgodnie z wyna-
lazkiem do takiego zastosowania.

Art. 66. 1. Uprawniony z patentu mo˝e zakazaç oso-
bie trzeciej, niemajàcej jego zgody, korzystania z wyna-

lazku w sposób zarobkowy lub zawodowy polegajàcy
na:

1) wytwarzaniu, u˝ywaniu, oferowaniu, wprowadza-
niu do obrotu lub importowaniu dla tych celów
produktu b´dàcego przedmiotem wynalazku lub

2) stosowaniu sposobu b´dàcego przedmiotem wy-
nalazku, jak te˝ u˝ywaniu, oferowaniu, wprowa-
dzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów
produktów otrzymanych bezpoÊrednio takim spo-
sobem.

2. Uprawniony z patentu mo˝e w drodze umowy
udzieliç innej osobie upowa˝nienia (licencji) do korzy-
stania z jego wynalazku (umowa licencyjna).

Art. 67. 1. Patent jest zbywalny i podlega dziedzi-
czeniu.

2. Umowa o przeniesienie patentu wymaga, pod
rygorem niewa˝noÊci, zachowania formy pisemnej.

3. Przeniesienie patentu staje si´ skuteczne wobec
osób trzecich z chwilà wpisu tego przeniesienia do re-
jestru patentowego.

Art. 68. 1. Uprawniony z patentu lub z licencji nie
mo˝e nadu˝ywaç swego prawa, w szczególnoÊci przez
uniemo˝liwianie korzystania z wynalazku przez osob´
trzecià, je˝eli jest ono konieczne do zaspokojenia po-
trzeb rynku krajowego, a zw∏aszcza gdy wymaga tego
interes publiczny, a wyrób jest dost´pny spo∏eczeƒ-
stwu w niedostatecznej iloÊci lub jakoÊci albo po nad-
miernie wysokich cenach.

2. Nie uwa˝a si´ za nadu˝ycie prawa, o którym mo-
wa w ust. 1, uniemo˝liwiania korzystania z wynalazku
przez osoby trzecie w okresie 3 lat od dnia udzielenia
patentu.

3. Urzàd Patentowy mo˝e ˝àdaç od uprawnionego
z patentu lub z licencji wszelkich wyjaÊnieƒ dotyczà-
cych zakresu korzystania z wynalazku w celu stwierdze-
nia, czy patent nie jest nadu˝ywany.

4. Przepisy ust. 1 i 2 nie naruszajà przepisów o prze-
ciwdzia∏aniu praktykom monopolistycznym.

Art. 69. 1. Nie narusza si´ patentu przez:

1) korzystanie z wynalazku dotyczàcego Êrodków ko-
munikacji i ich cz´Êci lub urzàdzeƒ, które znajdujà
si´ na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej czasowo,
a tak˝e przedmiotów, które znajdujà si´ na tym ob-
szarze w komunikacji tranzytowej,

2) korzystanie z wynalazku dla celów paƒstwowych
w niezb´dnym wymiarze, bez prawa wy∏àcznoÊci,
je˝eli jest to konieczne do zapobie˝enia lub usuni´-
cia stanu zagro˝enia wa˝nych interesów Paƒstwa,
w szczególnoÊci w zakresie bezpieczeƒstwa i po-
rzàdku publicznego,

3) stosowanie wynalazku do celów badawczych i do-
Êwiadczalnych, dla dokonania jego oceny, analizy
albo nauczania,
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4) korzystanie z wynalazku, w niezb´dnym zakresie,
dla wykonania czynnoÊci, jakie na podstawie prze-
pisów prawa sà wymagane dla uzyskania rejestra-
cji bàdê zezwolenia, stanowiàcych warunek do-
puszczenia do obrotu niektórych wytworów ze
wzgl´du na ich przeznaczenie, w szczególnoÊci
Êrodków farmaceutycznych,

5) wykonanie leku w aptece na podstawie indywidu-
alnej recepty lekarskiej. 

2. Decyzj´ o korzystaniu z wynalazku w sytuacji,
o której mowa w ust. 1 pkt 2, podejmuje w zale˝noÊci
od okolicznoÊci w∏aÊciwy minister lub wojewoda i nie-
zw∏ocznie zawiadamia o tym uprawnionego. W decyzji
okreÊla si´ zakres i okres korzystania z wynalazku.

3. Na decyzj´, o której mowa w ust. 2, s∏u˝y skarga
do Naczelnego Sàdu Administracyjnego.

4. Osobie, której wynalazek jest wykorzystywany
dla celów paƒstwowych, przys∏uguje prawo do wyna-
grodzenia ze Êrodków bud˝etu Paƒstwa, w wysokoÊci
odpowiadajàcej wartoÊci rynkowej licencji.

5. Uzyskanie rejestracji bàdê zezwolenia, o których
mowa w ust. 1 pkt 4, nie wp∏ywa na odpowiedzialnoÊç
cywilnà za wprowadzenie wyrobów do obrotu bez zgo-
dy uprawnionego, je˝eli taka zgoda jest potrzebna.

Art. 70. Patent nie rozciàga si´ na dzia∏ania dotyczà-
ce wyrobu wed∏ug wynalazku lub wytworzonego spo-
sobem wed∏ug wynalazku, polegajàce w szczególnoÊci
na oferowaniu go do sprzeda˝y lub wprowadzaniu do
obrotu, je˝eli wyrób ten zosta∏ uprzednio, zgodnie
z prawem, wprowadzony do obrotu na obszarze Rze-
czypospolitej Polskiej przez uprawnionego lub za jego
zgodà. Nie stanowi równie˝ naruszenia patentu import
wyrobu wed∏ug wynalazku lub wytworzonego sposo-
bem wed∏ug wynalazku, wprowadzonego uprzednio
do obrotu, zgodnie z prawem, na terytorium paƒstwa,
z którym Rzeczpospolita Polska zawar∏a umow´
o utworzeniu strefy wolnego handlu. 

Art. 71. 1. Korzystajàcy w dobrej wierze z wynalaz-
ku na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w chwili sta-
nowiàcej o pierwszeƒstwie do uzyskania patentu, mo-
˝e z niego nadal bezp∏atnie korzystaç w swoim przed-
si´biorstwie w zakresie, w jakim korzysta∏ dotychczas.
Prawo to przys∏uguje równie˝ temu, kto w tej samej
chwili przygotowa∏ ju˝ wszystkie istotne urzàdzenia
potrzebne do korzystania z wynalazku.

2. Prawa okreÊlone w ust. 1 podlegajà, na wniosek
zainteresowanego, wpisowi do rejestru patentowego.
Prawa te mogà zostaç przeniesione na innà osob´ tyl-
ko ∏àcznie z przedsi´biorstwem.

Art. 72. 1. Wspó∏uprawniony z patentu mo˝e, bez
zgody pozosta∏ych wspó∏uprawnionych, korzystaç
z wynalazku we w∏asnym zakresie oraz dochodziç rosz-
czeƒ z powodu naruszenia patentu.

2. W razie uzyskania korzyÊci z wynalazku przez jed-
nego ze wspó∏uprawnionych ka˝dy z pozosta∏ych

wspó∏uprawnionych ma prawo, o ile umowa nie stano-
wi inaczej, do odpowiedniej cz´Êci z jednej czwartej
tych korzyÊci po potràceniu nak∏adów, stosownie do
swego udzia∏u w patencie.

3. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1 i 2 stosu-
je si´ odpowiednio, o ile umowa o wspólnoÊci patentu
nie stanowi inaczej, przepisy Kodeksu cywilnego
o wspó∏w∏asnoÊci w cz´Êciach u∏amkowych.

4. Przepisy ust. 1—3  stosuje si´ odpowiednio do
wspólnoÊci prawa do uzyskania patentu.

Art. 73. Uprawniony z patentu mo˝e wskazaç,
w szczególnoÊci przez stosowne oznaczenie na towa-
rach, ˝e jego wynalazek korzysta z ochrony.

Art. 74. W razie zg∏oszenia wynalazku albo uzyska-
nia na wynalazek patentu przez osob´ nieuprawnionà,
uprawniony mo˝e ˝àdaç umorzenia post´powania al-
bo uniewa˝nienia patentu. Mo˝e równie˝ ˝àdaç udzie-
lenia mu patentu albo przeniesienia na niego ju˝ udzie-
lonego patentu za zwrotem kosztów zg∏oszenia wyna-
lazku lub uzyskania patentu.

Art. 75. 1. Osoba, która w dobrej wierze uzyska∏a al-
bo naby∏a patent, przeniesiony nast´pnie na podsta-
wie art. 74 na rzecz osoby uprawnionej, albo uzyska∏a
w dobrej wierze licencj´, a korzysta∏a z wynalazku co
najmniej przez rok przed wszcz´ciem post´powania
o przeniesienie patentu lub w tym okresie przygotowa-
∏a wszystkie istotne urzàdzenia potrzebne do korzysta-
nia z wynalazku, mo˝e z tego wynalazku korzystaç
w swoim przedsi´biorstwie w zakresie, w jakim z nie-
go korzysta∏a w chwili wszcz´cia tego post´powania,
z zastrze˝eniem obowiàzku uiszczania uprawnionemu
ustalonego wynagrodzenia.

2. Prawo do korzystania z wynalazku okreÊlone
w ust. 1 podlega, na wniosek zainteresowanego, wpi-
sowi do rejestru patentowego. Prawo to mo˝e zostaç
przeniesione na innà osob´ tylko ∏àcznie z przedsi´-
biorstwem.

Rozdzia∏ 6

Umowy licencyjne

Art. 76. 1. Umowa licencyjna wymaga, pod rygo-
rem niewa˝noÊci, zachowania formy pisemnej.

2. W umowie licencyjnej mo˝na ograniczyç korzy-
stanie z wynalazku (licencja ograniczona). Je˝eli
w umowie licencyjnej nie ograniczono zakresu korzy-
stania z wynalazku, licencjobiorca ma prawo korzysta-
nia z wynalazku w takim samym zakresie jak licencjo-
dawca (licencja pe∏na).

3. Licencja wygasa najpóêniej z chwilà wygaÊni´cia
patentu. Strony mogà przewidzieç d∏u˝szy okres obo-
wiàzywania umowy w zakresie postanowieƒ innych ni˝
licencja, obejmujàcych w szczególnoÊci odp∏atne
Êwiadczenia konieczne do korzystania z wynalazku.

4. Je˝eli umowa licencyjna nie zastrzega wy∏àczno-
Êci korzystania z wynalazku w okreÊlony sposób, udzie-
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lenie licencji jednej osobie nie wyklucza mo˝liwoÊci
udzielenia licencji innym osobom, a tak˝e jednocze-
snego korzystania z wynalazku przez uprawnionego
z patentu (licencja niewy∏àczna).

5. Uprawniony z licencji mo˝e udzieliç dalszej licen-
cji (sublicencja) tylko za zgodà uprawnionego z paten-
tu; udzielenie dalszej sublicencji jest niedozwolone.

6. Licencja podlega, na wniosek zainteresowanego,
wpisowi do rejestru patentowego. Uprawniony z licen-
cji wy∏àcznej wpisanej do rejestru mo˝e na równi
z uprawnionym z patentu dochodziç roszczeƒ z powo-
du naruszenia patentu, chyba ̋ e umowa licencyjna sta-
nowi inaczej.

Art. 77. Je˝eli umowa licencyjna nie stanowi ina-
czej, licencjodawca jest obowiàzany do przekazania li-
cencjobiorcy wszystkich posiadanych przez niego
w chwili zawarcia umowy licencyjnej informacji i do-
Êwiadczeƒ technicznych potrzebnych do korzystania
z wynalazku.

Art. 78. W razie przejÊcia patentu obcià˝onego li-
cencjà, umowa licencyjna jest skuteczna wobec na-
st´pcy prawnego.

Art. 79. Do umowy o korzystanie z wynalazku zg∏o-
szonego w Urz´dzie Patentowym, na który nie udzielo-
no jeszcze patentu, jak równie˝ do umowy o korzysta-
nie z wynalazku niezg∏oszonego, a stanowiàcego ta-
jemnic´ przedsi´biorcy, stosuje si´ odpowiednio prze-
pisy o umowie licencyjnej, chyba ˝e strony postanowi-
∏y inaczej.

Art. 80. 1. Uprawniony z patentu mo˝e z∏o˝yç
w Urz´dzie Patentowym oÊwiadczenie o gotowoÊci
udzielenia licencji na korzystanie z jego wynalazku (li-
cencja otwarta). OÊwiadczenie takie nie mo˝e zostaç
odwo∏ane  ani zmienione.

2. Informacja o z∏o˝eniu oÊwiadczenia, o którym
mowa w ust. 1, podlega wpisowi do rejestru patento-
wego.

3. W razie z∏o˝enia oÊwiadczenia o gotowoÊci
udzielenia licencji otwartej, op∏aty okresowe za ochro-
n´ wynalazku zmniejsza si´ o po∏ow´. Przepis ten sto-
suje si´ równie˝ do jednorazowej op∏aty za ochron´
lub do pierwszej op∏aty okresowej, je˝eli ta zmniejszo-
na op∏ata wp∏ynie wraz z oÊwiadczeniem najpóêniej
w wyznaczonym terminie.

4. Licencja otwarta jest pe∏na i niewy∏àczna, a op∏a-
ta licencyjna nie mo˝e przekraczaç 10% korzyÊci uzy-
skanych przez licencjobiorc´ w ka˝dym roku korzysta-
nia z wynalazku, po potràceniu nak∏adów.

5. Licencj´ otwartà uzyskuje si´ przez:

1) zawarcie umowy licencyjnej albo

2) przystàpienie do korzystania z wynalazku bez pod-
j´cia rokowaƒ lub przed ich zakoƒczeniem; w tym

przypadku licencjobiorca jest obowiàzany zawia-
domiç o tym pisemnie licencjodawc´ w terminie
miesiàca od chwili przystàpienia do korzystania
z wynalazku.

6. Je˝eli umowa nie stanowi inaczej, licencjobiorca
uiszcza maksymalnà op∏at´, przewidzianà w ust. 4,
w terminie miesiàca po zakoƒczeniu ka˝dego roku ka-
lendarzowego, w którym licencjobiorca korzysta∏ z wy-
nalazku, chyba ˝e oÊwiadczenie licencjodawcy przewi-
duje ni˝szà op∏at´.

Art. 81. Je˝eli umowa o wykonanie prac badaw-
czych lub inna podobna umowa nie stanowi inaczej,
domniemywa si´, ˝e wykonawca prac udzieli∏ zama-
wiajàcemu licencji na korzystanie z wynalazków zawar-
tych w przekazanych wynikach prac (licencja dorozu-
miana). 

Rozdzia∏ 7

Licencja przymusowa

Art. 82. 1. Urzàd Patentowy mo˝e udzieliç zezwole-
nia na korzystanie z opatentowanego wynalazku innej
osoby (licencja przymusowa), gdy:

1) jest to konieczne do zapobie˝enia lub usuni´cia sta-
nu zagro˝enia bezpieczeƒstwa Paƒstwa, w szcze-
gólnoÊci w dziedzinie obronnoÊci, porzàdku pu-
blicznego, ochrony ˝ycia i zdrowia ludzkiego oraz
ochrony Êrodowiska naturalnego,

2) zostanie stwierdzone, ˝e patent jest nadu˝ywany
w rozumieniu art. 68, lub

3) zostanie stwierdzone, ˝e uprawniony z patentu
udzielonego z wczeÊniejszym pierwszeƒstwem
(patentu wczeÊniejszego) uniemo˝liwia, nie go-
dzàc si´ na zawarcie umowy licencyjnej, zaspoko-
jenie potrzeb rynku krajowego przez stosowanie
opatentowanego wynalazku (patent zale˝ny), z któ-
rego korzystanie wkracza∏oby w zakres patentu
wczeÊniejszego; w tym przypadku uprawniony
z patentu wczeÊniejszego mo˝e ˝àdaç udzielenia
mu zezwolenia na korzystanie z wynalazku b´dàce-
go przedmiotem patentu zale˝nego (licencja wza-
jemna).

2. Warunkiem udzielenia licencji przymusowej na
korzystanie z wynalazku, w przypadku, o którym mowa
w ust. 1 pkt 3, jest stwierdzenie, ˝e korzystanie z wyna-
lazku b´dàcego przedmiotem patentu zale˝nego, je˝e-
li sà to wynalazki dotyczàce tego samego przedmiotu,
wprowadza istotny post´p techniczny o powa˝nym
znaczeniu gospodarczym. W przypadku wynalazku do-
tyczàcego technologii pó∏przewodników licencja przy-
musowa mo˝e byç udzielona tylko dla przeciwdzia∏a-
nia praktykom bezzasadnie ograniczajàcym konkuren-
cj´.

3. Urzàd Patentowy, po stwierdzeniu, ˝e patent jest
nadu˝ywany w rozumieniu art. 68, mo˝e postanowiç
o mo˝liwoÊci ubiegania si´ o licencj´ przymusowà
i og∏asza to w „WiadomoÊciach Urz´du Patentowego”.
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4. Licencja przymusowa mo˝e zostaç udzielona, je-
˝eli ubiegajàcy si´ o nià wyka˝e, ˝e czyni∏ wczeÊniej,
w dobrej wierze, starania w celu uzyskania licencji.
Spe∏nienie tego warunku nie jest konieczne do udziele-
nia licencji przymusowej w celu zapobie˝enia lub usu-
ni´cia stanu zagro˝enia bezpieczeƒstwa Paƒstwa albo
w przypadku og∏oszenia o mo˝liwoÊci ubiegania si´
o licencj´ przymusowà.

5. Zwolnienie z warunku, o którym mowa w ust. 4,
w przypadku og∏oszenia o mo˝liwoÊci ubiegania si´
o licencj´ przymusowà, nie dotyczy wniosków o udzie-
lenie licencji z∏o˝onych po up∏ywie roku od dnia tego
og∏oszenia.

Art. 83. Licencja przymusowa jest licencjà niewy-
∏àcznà.

Art. 84. 1. Korzystajàcy z wynalazku na podstawie
licencji przymusowej jest obowiàzany uiÊciç na rzecz
uprawnionego op∏at´ licencyjnà.

2. Urzàd Patentowy okreÊla zakres i czas trwania li-
cencji przymusowej oraz szczegó∏owe warunki jej wy-
konywania, a tak˝e, odpowiednio do wartoÊci rynko-
wej licencji, wysokoÊç op∏aty licencyjnej oraz sposób
i terminy jej zap∏aty.

Art. 85. Licencja przymusowa mo˝e zostaç przenie-
siona tylko ∏àcznie z przedsi´biorstwem lub tà jego cz´-
Êcià, w której jest ona wykonywana. Licencja przymu-
sowa dotyczàca patentu wczeÊniejszego mo˝e byç
przeniesiona na innà osob´ tylko ∏àcznie z patentem
zale˝nym.

Art. 86. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
decyzja o udzieleniu licencji przymusowej, w cz´Êci do-
tyczàcej zakresu i czasu trwania licencji bàdê te˝ wyso-
koÊci op∏aty licencyjnej, mo˝e byç po up∏ywie dwóch
lat od jej wydania zmieniona na wniosek zainteresowa-
nego.

Art. 87. Licencja przymusowa oraz licencja wzajem-
na podlegajà na wniosek zainteresowanego wpisowi
do rejestru patentowego.

Art. 88. Przepisy o udzieleniu licencji przymusowej
w przypadku, o którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 3, sto-
suje si´ odpowiednio do wzoru u˝ytkowego, z którego
korzystanie wkracza∏oby w zakres patentu wczeÊniej-
szego.

Rozdzia∏ 8

Uniewa˝nienie i wygaÊni´cie patentu

Art. 89. 1. Patent mo˝e byç uniewa˝niony w ca∏oÊci
lub w cz´Êci, na wniosek ka˝dej osoby, która ma w tym
interes prawny, je˝eli wyka˝e ona, ˝e nie zosta∏y spe∏-
nione ustawowe warunki wymagane do uzyskania pa-
tentu.

2. Prokurator Generalny Rzeczypospolitej Polskiej
lub Prezes Urz´du Patentowego mo˝e w interesie pu-
blicznym wystàpiç z wnioskiem o uniewa˝nienie pa-

tentu albo przystàpiç do toczàcego si´ post´powania
w sprawie.

Art. 90. 1. Patent wygasa na skutek:

1) up∏ywu okresu, na który zosta∏ udzielony,

2) zrzeczenia si´ patentu przez uprawnionego przed
Urz´dem Patentowym, za zgodà osób, którym s∏u-
˝à prawa na patencie,

3) nieuiszczenia w przewidzianym terminie op∏aty
okresowej albo

4) trwa∏ej utraty mo˝liwoÊci korzystania z wynalazku,
z powodu braku potrzebnego do tego mikroorgani-
zmu, który sta∏ si´ niedost´pny i nie mo˝e byç od-
tworzony na podstawie opisu.

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 2—4,
Urzàd Patentowy wydaje decyzje stwierdzajàce wyga-
Êni´cie patentu.

3. Patent wygasa, z zastrze˝eniem ust. 4, w dniu,
w którym nastàpi∏o zdarzenie, z jakim ustawa wià˝e
skutek wygaÊni´cia patentu. Data wygaÊni´cia patentu
powinna byç potwierdzona w decyzji.

4. WygaÊni´cie patentu z powodu nieuiszczenia
w przewidzianym terminie op∏aty okresowej nast´puje
w dniu, w którym up∏ynà∏ poprzedni okres ochrony wy-
nalazku.

Art. 91. Wraz z patentem g∏ównym tracà moc pa-
tenty dodatkowe. Je˝eli patent g∏ówny traci moc
z przyczyny niemajàcej wp∏ywu na wynalazek b´dàcy
przedmiotem patentu dodatkowego, patenty dodatko-
we do patentu g∏ównego stajà si´ patentami i zacho-
wujà moc przez okres, na który zosta∏ udzielony patent
g∏ówny.

Art. 92. Uniewa˝nienie albo wygaÊni´cie patentu
podlega wpisowi do rejestru patentowego.

Art. 93. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owe wymogi, jakim powinno
odpowiadaç zg∏oszenie wynalazku, szczegó∏owy za-
kres i tryb rozpatrywania oraz badania zg∏oszeƒ
w Urz´dzie Patentowym, uwzgl´dniajàc w szczególno-
Êci sposób i form´ og∏oszenia o zg∏oszeniu wynalazku,
zakres, w jakim Urzàd Patentowy mo˝e dokonywaç po-
prawek w skrócie opisu, a tak˝e form´ sporzàdzanego
sprawozdania o stanie techniki i sposób oraz termin
udost´pniania go osobom trzecim. OkreÊlenie wymo-
gów, jakim powinno odpowiadaç zg∏oszenie, nie mo˝e
prowadziç do tworzenia nadmiernych, ponad potrze-
b´, utrudnieƒ dla zg∏aszajàcego.

DZIA¸ III

Wzory u˝ytkowe 
i prawa ochronne na wzory u˝ytkowe

Art. 94. 1. Wzorem u˝ytkowym jest nowe i u˝ytecz-
ne rozwiàzanie o charakterze technicznym, dotyczàce
kszta∏tu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwa∏ej
postaci.

Dziennik Ustaw Nr 49 — 3308 — Poz. 508



2. Wzór u˝ytkowy uwa˝a si´ za rozwiàzanie u˝ytecz-
ne, je˝eli pozwala ono na osiàgni´cie celu majàcego
praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzysta-
niu z wyrobów.

Art. 95. 1. Na wzór u˝ytkowy mo˝e byç udzielone
prawo ochronne.

2. Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa si´
prawo wy∏àcznego korzystania ze wzoru u˝ytkowego
w sposób zarobkowy lub zawodowy na ca∏ym obsza-
rze Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Czas trwania prawa ochronnego wynosi dziesi´ç
lat od daty dokonania zg∏oszenia wzoru u˝ytkowego
w Urz´dzie Patentowym. 

Art. 96. Zakres przedmiotowy prawa ochronnego
okreÊlajà zastrze˝enia ochronne zawarte w opisie
ochronnym wzoru u˝ytkowego.

Art. 97. 1. Do zg∏oszenia wzoru u˝ytkowego stosu-
je si´ odpowiednio, z zastrze˝eniem ust. 2, przepisy 
art. 31—33.

2. Zg∏oszenie wzoru u˝ytkowego zawiera rysunki.

3. Zg∏oszenie wzoru u˝ytkowego mo˝e obejmowaç
tylko jedno rozwiàzanie.

4. Wymóg, o którym mowa w ust. 3, nie ogranicza
uj´cia w zg∏oszeniu ró˝nych postaci przedmiotu, posia-
dajàcych te same istotne cechy techniczne zastrzega-
nego rozwiàzania, jak równie˝ przedmiotu sk∏adajàce-
go si´ z cz´Êci organicznie lub funkcjonalnie zwiàza-
nych ze sobà.

Art. 98. Udzielone prawa ochronne na wzory u˝yt-
kowe podlegajà wpisowi do rejestru wzorów u˝ytko-
wych.

Art. 99. 1. Udzielenie prawa ochronnego na wzór
u˝ytkowy stwierdza si´ przez wydanie Êwiadectwa
ochronnego.

2. Cz´Êcià sk∏adowà Êwiadectwa ochronnego jest
opis ochronny wzoru u˝ytkowego obejmujàcy opis te-
go wzoru, zastrze˝enia ochronne i rysunki. Opis
ochronny wzoru u˝ytkowego jest udost´pniany oso-
bom trzecim i podlega rozpowszechnianiu przez Urzàd
Patentowy.

Art. 100. 1. Do wzorów u˝ytkowych i praw ochron-
nych na wzory u˝ytkowe stosuje si´ odpowiednio, z za-
strze˝eniem ust. 2, przepisy art. 25, 28, 29, 35—37, 
39—52, 55—60, 62, 66—90 i 92.

2. W przypadku wzoru u˝ytkowego okres przewi-
dziany w art. 60 wynosi dziesi´ç lat.

Art. 101. 1. Rada Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, rodzaje wzorów u˝ytkowych dotyczàcych
obronnoÊci lub bezpieczeƒstwa Paƒstwa oraz tryb po-
st´powania z takimi wzorami zarówno przed stwier-
dzeniem przez w∏aÊciwy organ, czy sà to wzory u˝ytko-

we tajne, jak i po wydaniu postanowienia o ich tajno-
Êci.

2. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, szczegó∏owe wymogi, jakim powinno odpo-
wiadaç zg∏oszenie wzoru u˝ytkowego, szczegó∏owy za-
kres i tryb rozpatrywania oraz badania zg∏oszeƒ
w Urz´dzie Patentowym, uwzgl´dniajàc w szczególno-
Êci sposób i form´ og∏oszenia o zg∏oszeniu wzoru u˝yt-
kowego, zakres, w jakim Urzàd Patentowy mo˝e doko-
nywaç poprawek w skrócie opisu, form´ sporzàdzane-
go sprawozdania o stanie techniki i sposób oraz termin
udost´pniania go osobom trzecim, a tak˝e sposób
udost´pniania i rozpowszechniania opisów ochron-
nych wzorów u˝ytkowych. OkreÊlenie wymogów, ja-
kim powinno odpowiadaç zg∏oszenie, nie mo˝e prowa-
dziç do tworzenia nadmiernych, ponad potrzeb´,
utrudnieƒ dla zg∏aszajàcego.

DZIA¸ IV

Wzory przemys∏owe i prawa z rejestracj i
wzorów przemys∏owych

Art. 102. 1. Wzorem przemys∏owym jest nowa i ory-
ginalna, nadajàca si´ do wielokrotnego odtwarzania,
postaç wytworu, przejawiajàca si´ w szczególnoÊci
w jego kszta∏cie, w∏aÊciwoÊciach powierzchni, barwie,
rysunku lub ornamencie.

2. Nie stanowi wzoru przemys∏owego postaç wy-
tworu uwarunkowana wy∏àcznie wzgl´dami technicz-
nymi lub funkcjonalnymi. 

Art. 103. Wzór przemys∏owy uwa˝a si´ za nowy, je-
˝eli przed datà, wed∏ug której oznacza si´ pierwszeƒ-
stwo do uzyskania prawa z rejestracji, nie zosta∏ taki
wzór podany do powszechnej wiadomoÊci w sposób
umo˝liwiajàcy jego odtworzenie ani nie by∏ z wcze-
Êniejszym pierwszeƒstwem zg∏oszony i nast´pnie zare-
jestrowany.

Art. 104. Wzór przemys∏owy uwa˝a si´ za oryginal-
ny, je˝eli ró˝ni si´ w sposób wyraêny od wzorów zna-
nych i jego cechy nie sà wy∏àcznie kombinacjà cech
znanych wzorów.

Art. 105. 1. Na wzór przemys∏owy mo˝e byç udzie-
lone prawo z rejestracji.

2. Przez uzyskanie prawa z rejestracji nabywa si´
prawo wy∏àcznego korzystania ze wzoru przemys∏owe-
go w sposób zarobkowy lub zawodowy na ca∏ym ob-
szarze Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Czas trwania prawa z rejestracji wynosi 25 lat od
daty dokonania zg∏oszenia wzoru przemys∏owego
w Urz´dzie Patentowym.

Art. 106. 1. Praw z rejestracji nie udziela si´ na wzo-
ry przemys∏owe, których wykorzystywanie by∏oby
sprzeczne z porzàdkiem publicznym lub dobrymi oby-
czajami; korzystania z wzoru przemys∏owego nie uwa-
˝a si´ za sprzeczne z porzàdkiem publicznym tylko dla-
tego, ˝e jest zabronione przez prawo.
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2. Praw z rejestracji nie udziela si´ równie˝, z za-
strze˝eniem wyjàtków przewidzianych w ustawie, na
wzory przemys∏owe zawierajàce oznaczenia, o których
mowa w art. 131 ust. 2 pkt 2—5.

Art. 107. 1. Prawo z rejestracji wzoru przemys∏owe-
go ogranicza si´ do wytworów tego rodzaju, dla któ-
rych nastàpi∏o zg∏oszenie.

2. Zakres przedmiotowy prawa z rejestracji wzoru
przemys∏owego okreÊlajà ∏àcznie rysunek wzoru i jego
istotne cechy wskazane w opisie.

Art. 108. 1. Do zg∏oszenia wzoru przemys∏owego
stosuje si´ odpowiednio, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3,
przepisy art. 31—33.

2. Zg∏oszenie wzoru przemys∏owego zawiera rysu-
nek. Zg∏oszenie wzoru przemys∏owego mo˝e równie˝
zawieraç fotografie lub próbki materia∏u w∏ókiennicze-
go.

3. W zg∏oszeniu wzoru przemys∏owego zastrze˝e-
nia i skrót opisu nie sà wymagane.

4. Jednym zg∏oszeniem wzoru przemys∏owego
mogà byç obj´te odr´bne postacie wytworu majàce
wspólne cechy istotne (odmiany wzoru przemys∏owe-
go). 

5. Liczba odmian wzoru przemys∏owego, jakie mo-
gà byç uj´te w jednym zg∏oszeniu, nie mo˝e przekra-
czaç dziesi´ciu, chyba ˝e odmiany te tworzà w ca∏oÊci
komplet wytworów. Wszystkie odmiany wzoru uj´te
w zg∏oszeniu powinny byç przedstawione w figurach
na rysunku, o którym mowa w ust. 2.

Art. 109. W stosunku do wzorów przemys∏owych,
dla przyznania uprzedniego pierwszeƒstwa, przepisy
art. 48 stosuje si´ odpowiednio. Urzàd Patentowy nie
sprawdza jednak podstawy udzielenia pierwszeƒstwa
w zakresie, o którym mowa w art. 48 pkt 4.

Art. 110. 1. Urzàd Patentowy wydaje decyzj´
o udzieleniu prawa z rejestracji po stwierdzeniu, ˝e
zg∏oszenie wzoru przemys∏owego zosta∏o sporzàdzone
prawid∏owo.

2. Nie uwa˝a si´ zg∏oszenia, o którym mowa
w ust. 1, za sporzàdzone prawid∏owo, je˝eli narusza
przepisy art. 106.

Art. 111. Udzielenie prawa z rejestracji wzoru prze-
mys∏owego nast´puje pod warunkiem uiszczenia op∏a-
ty za pierwszy okres ochrony. Przepis art. 52 ust. 2 zda-
nie drugie stosuje si´ odpowiednio.

Art. 112. Udzielone prawa z rejestracji wzorów
przemys∏owych podlegajà wpisowi do rejestru wzo-
rów przemys∏owych. 

Art. 113. W okresie poprzedzajàcym rejestracj´
wzoru przemys∏owego Urzàd Patentowy bez zgody

zg∏aszajàcego nie udziela osobom nieuprawnionym in-
formacji o zg∏oszeniu.

Art. 114. 1. Udzielenie prawa z rejestracji wzoru
przemys∏owego stwierdza si´ przez wydanie Êwiadec-
twa rejestracji.

2. Cz´Êcià sk∏adowà Êwiadectwa rejestracji jest
opis ochronny wzoru przemys∏owego obejmujàcy opis
tego wzoru, rysunek oraz zawarte w zg∏oszeniu foto-
grafie i próbki materia∏u w∏ókienniczego. Opis ochron-
ny wzoru przemys∏owego  jest udost´pniany osobom
trzecim i podlega rozpowszechnianiu przez Urzàd Pa-
tentowy.

Art. 115. 1. Naruszenie prawa z rejestracji wzoru
przemys∏owego polega na wytwarzaniu, wprowadza-
niu do obrotu lub importowaniu w celach handlowych
wytworów b´dàcych naÊladownictwem tego wzoru.

2. Nie narusza si´ prawa z rejestracji wzoru przemy-
s∏owego przez korzystanie z wzoru przemys∏owego do-
tyczàcego Êrodków komunikacji i ich cz´Êci lub urzà-
dzeƒ, które znajdujà si´ na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej czasowo, a tak˝e przedmiotów, które znajdujà
si´ na tym obszarze w komunikacji tranzytowej.

Art. 116. Ochrona praw majàtkowych do utworu,
przewidziana w przepisach prawa autorskiego, nie ma
zastosowania do wytworów wytworzonych wed∏ug
wzoru przemys∏owego i wprowadzonych do obrotu po
wygaÊni´ciu prawa z rejestracji udzielonego na taki
wzór.

Art. 117. 1. Do uniewa˝nienia prawa z rejestracji
wzoru przemys∏owego przepisy art. 89 stosuje si´ od-
powiednio.

2. Podstawà do uniewa˝nienia prawa z rejestracji
mo˝e byç równie˝ stwierdzenie, ˝e wykorzystywanie
wzoru przemys∏owego narusza prawa osobiste lub
majàtkowe osób trzecich.

Art. 118. 1. Do wzorów przemys∏owych i praw z re-
jestracji wzorów przemys∏owych stosuje si´ odpowied-
nio, z zastrze˝eniem ust. 2, przepisy art. 35—37, 39, 41,
42, 46, 49, 50, 55, 66 ust. 2, art. 67, 70—81, 90 i 92.

2. Zmiany dokonywane w zg∏oszeniu w toku jego
rozpatrywania nie mogà dotyczyç samego wzoru i je-
go odmian przedstawionych w opisie i na rysunku oraz
na fotografiach.

Art. 119. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owe wymogi, jakim powinno
odpowiadaç zg∏oszenie wzoru przemys∏owego, oraz
szczegó∏owy zakres i tryb rozpatrywania zg∏oszeƒ,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci sposób udost´pniania
i rozpowszechniania opisów ochronnych wzorów prze-
mys∏owych. OkreÊlenie wymogów, jakim powinno od-
powiadaç zg∏oszenie, nie mo˝e prowadziç do tworze-
nia nadmiernych, ponad potrzeb´, utrudnieƒ dla zg∏a-
szajàcego.
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Tytu∏ III

ZNAKI TOWAROWE I OZNACZENIA GEOGRAFICZNE

DZIA¸ I

Znaki towarowe i prawa ochronne

Rozdzia∏ 1

Znak towarowy

Art. 120. 1. Znakiem towarowym mo˝e byç ka˝de
oznaczenie przedstawione w sposób graficzny lub ta-
kie,  które da si´ w sposób graficzny wyraziç, je˝eli
oznaczenie takie nadaje si´ do odró˝niania w obrocie
towarów jednego przedsi´biorstwa od tego samego
rodzaju towarów innych przedsi´biorstw. 

2. Znakiem towarowym, w rozumieniu ust. 1, mo˝e
byç w szczególnoÊci wyraz, rysunek, ornament, kom-
pozycja kolorystyczna,  forma przestrzenna, w tym for-
ma towaru lub opakowania, a tak˝e melodia lub inny
sygna∏ dêwi´kowy.

3. Ilekroç w ustawie jest mowa o:

1) znakach towarowych — rozumie si´ przez to tak˝e
znaki us∏ugowe,

2) towarach — rozumie si´ przez to w szczególnoÊci
wyroby przemys∏owe, rzemieÊlnicze, p∏ody rolne
oraz produkty naturalne, zw∏aszcza wody, minera-
∏y, surowce, a tak˝e, z zastrze˝eniem art. 174 ust. 3,
us∏ugi,

3) znakach towarowych powszechnie znanych — ro-
zumie si´ przez to znaki, które nie sà zarejestrowa-
ne.

Art. 121. Na znak towarowy mo˝e byç udzielone
prawo ochronne.

Art. 122. 1. Przepis art. 120 ust. 1 nie wyklucza uzna-
nia za znak towarowy oznaczenia przeznaczonego do
równoczesnego u˝ywania przez kilku przedsi´biorców,
którzy zg∏osili go wspólnie, je˝eli u˝ywanie takie nie
jest sprzeczne z interesem publicznym i nie ma na celu
wprowadzenia odbiorców w b∏àd, w szczególnoÊci co
do charakteru, przeznaczenia, jakoÊci, w∏aÊciwoÊci lub
pochodzenia towarów (wspólne prawo ochronne).

2. Zasady u˝ywania znaku towarowego na podsta-
wie wspólnego prawa ochronnego okreÊla regulamin
znaku przyj´ty przez przedsi´biorców, o których mowa
w ust. 1.

Art. 123. 1. Pierwszeƒstwo do uzyskania prawa
ochronnego na znak towarowy oznacza si´, z zastrze-
˝eniem art. 124 i 125, wed∏ug daty zg∏oszenia znaku to-
warowego w Urz´dzie Patentowym.

2. Zg∏oszenie uwa˝a si´ za dokonane w dniu, w któ-
rym wp∏yn´∏o ono do Urz´du Patentowego lub zosta∏o
odebrane telefaksem. Do zg∏oszeƒ nadanych telefak-
sem przepisy art. 13 ust. 3—5 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 124. Pierwszeƒstwo do uzyskania prawa
ochronnego na znak towarowy przys∏uguje w Rzeczy-
pospolitej Polskiej na zasadach okreÊlonych w umo-
wach mi´dzynarodowych wed∏ug daty pierwszego
prawid∏owego zg∏oszenia znaku towarowego, je˝eli
zg∏oszenie w Urz´dzie Patentowym zostanie dokonane
w okresie 6 miesi´cy od tej daty.

Art. 125. 1. Pierwszeƒstwo do uzyskania prawa
ochronnego na znak towarowy oznacza si´, na zasa-
dach okreÊlonych w umowach mi´dzynarodowych,
wed∏ug daty wystawienia towaru oznaczonego tym
znakiem w Polsce lub za granicà, na wystawie mi´dzy-
narodowej oficjalnej lub oficjalnie uznanej, je˝eli zg∏o-
szenie w Urz´dzie Patentowym tego znaku towarowe-
go nastàpi w okresie 6 miesi´cy od tej daty.

2. Pierwszeƒstwo do uzyskania prawa ochronnego
na znak towarowy przys∏uguje tak˝e na zasadach okre-
Êlonych w ust. 1, wed∏ug daty wystawienia towaru
oznaczonego znakiem towarowym na innej ni˝ okre-
Êlona w ust. 1 wystawie publicznej w Polsce, wskaza-
nej przez Prezesa Urz´du Patentowego w formie ob-
wieszczenia w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej
Polskiej „Monitor Polski”.

3. Wskazanie wystawy, o którym mowa w ust. 2,
mo˝e dotyczyç tylko imprezy dajàcej r´kojmi´ jej wia-
rygodnoÊci, w szczególnoÊci je˝eli cieszy si´ ona usta-
lonà renomà, ma d∏ugoletnià tradycj´ bàdê jest organi-
zowana  przez uznanà jednostk´ zajmujàcà si´ zawodo-
wo organizacjà podobnych wystaw.

4. Z zachowaniem warunków okreÊlonych w ust. 3,
z inicjatywà wskazania wystawy publicznej w Polsce ja-
ko dajàcej pierwszeƒstwo, o którym mowa w ust. 2,
mo˝e tak˝e wystàpiç w∏aÊciwy minister lub wojewoda.

Art. 126. Je˝eli znak towarowy, b´dàcy przedmio-
tem pierwszego prawid∏owego zg∏oszenia, by∏ umiesz-
czony na towarze wystawionym wczeÊniej na wysta-
wie i korzysta∏ od dnia wystawienia do dnia zg∏oszenia
z ochrony tymczasowej przewidzianej w Konwencji pa-
ryskiej, pierwszeƒstwo do uzyskania prawa ochronne-
go, o którym mowa w art. 124, oraz poczàtek przewi-
dzianego tam terminu do dokonania zg∏oszenia
w Urz´dzie Patentowym oznacza si´ wed∏ug daty wy-
stawienia towaru oznaczonego tym znakiem na wysta-
wie.

Art. 127. 1. Pierwszeƒstwo, o którym mowa
w art. 124 i art. 125 (uprzednie pierwszeƒstwo), jest
zbywalne i podlega dziedziczeniu. 

2. Umowa o przeniesienie pierwszeƒstwa, o któ-
rym mowa w ust. 1, wymaga, pod rygorem niewa˝no-
Êci, zachowania formy pisemnej.

Art. 128. Na wniosek zg∏aszajàcego znak towarowy
Urzàd Patentowy wydaje, w celu zastrze˝enia pierw-
szeƒstwa za granicà, dowód dokonania zg∏oszenia zna-
ku towarowego w Urz´dzie Patentowym (dowód
pierwszeƒstwa). Przepisy art. 19 ust. 2 stosuje si´ od-
powiednio.
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Art. 129. 1. Nie udziela si´ praw ochronnych na
oznaczenia, które:

1) nie mogà byç znakiem towarowym,

2) nie majà dostatecznych znamion odró˝niajàcych.

2. Z zastrze˝eniem art. 130 nie majà dostatecznych
znamion odró˝niajàcych oznaczenia, które:

1) nie nadajà si´ do odró˝niania w obrocie towarów,
dla których zosta∏y zg∏oszone,

2) sk∏adajà si´ wy∏àcznie z elementów mogàcych s∏u-
˝yç w obrocie do wskazania w szczególnoÊci rodza-
ju towaru, jego pochodzenia, jakoÊci, iloÊci, warto-
Êci, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, sk∏adu,
funkcji lub przydatnoÊci,

3) wesz∏y do j´zyka potocznego lub sà zwyczajowo
u˝ywane w uczciwych i utrwalonych praktykach
handlowych.

Art. 130. Przy ocenie, czy oznaczenie ma dostatecz-
ne znamiona odró˝niajàce, nale˝y uwzgl´dniç wszyst-
kie okolicznoÊci zwiàzane z oznaczaniem nim towarów
w obrocie. Odmowa udzielenia prawa ochronnego na
podstawie przepisu art. 129 ust. 1 pkt 2 nie mo˝e nastà-
piç w szczególnoÊci, je˝eli przed datà zg∏oszenia znaku
towarowego w Urz´dzie Patentowym  znak ten nabra∏,
w nast´pstwie jego u˝ywania, charakteru odró˝niajà-
cego w przeci´tnych warunkach obrotu.

Art. 131. 1. Nie udziela si´ praw ochronnych na
oznaczenia, których u˝ywanie:

1) narusza prawa osobiste lub majàtkowe osób trze-
cich, 

2) jest sprzeczne z prawem, porzàdkiem publicznym
lub dobrymi obyczajami lub

3) mo˝e wprowadzaç nabywców w b∏àd, w szczegól-
noÊci co do charakteru towaru, jego jakoÊci, w∏a-
ÊciwoÊci albo, z uwzgl´dnieniem ust. 3, co do jego
pochodzenia.

2. Nie udziela si´ praw ochronnych na oznaczenia,
je˝eli:

1) zosta∏y zg∏oszone w z∏ej wierze do Urz´du Patento-
wego w celu uzyskania ochrony,

2) zawierajà nazw´ lub skrót nazwy Rzeczypospolitej
Polskiej bàdê jej symbole (god∏o, barwy lub hymn),
nazwy lub herby polskich województw, miast lub
miejscowoÊci, znaki si∏ zbrojnych, organizacji para-
militarnych lub si∏ porzàdkowych, reprodukcje pol-
skich orderów, odznaczeƒ lub odznak honorowych,
odznak lub oznak wojskowych bàdê innych oficjal-
nych lub powszechnie u˝ywanych odznaczeƒ i od-
znak, w szczególnoÊci administracji rzàdowej czy
samorzàdu terytorialnego albo organizacji spo-
∏ecznych dzia∏ajàcych w wa˝nym interesie publicz-
nym, gdy obszar dzia∏ania tych organizacji obej-
muje ca∏y kraj lub znacznà jego cz´Êç, je˝eli zg∏a-
szajàcy nie wyka˝e si´ uprawnieniem, w szczegól-

noÊci zezwoleniem w∏aÊciwego organu Paƒstwa
albo zgodà organizacji, na u˝ywanie oznaczenia
w obrocie, 

3) zawierajà skróty nazw bàdê symbole (herby, flagi,
god∏a) obcych paƒstw, organizacji mi´dzynarodo-
wych, a tak˝e przyj´te w obcych paƒstwach urz´-
dowe oznaczenia, stemple kontrolne i gwarancyj-
ne, je˝eli zakaz taki wynika z umów mi´dzynarodo-
wych, chyba ˝e zg∏aszajàcy wyka˝e si´ zezwole-
niem w∏aÊciwego organu, które uprawnia go do
u˝ywania takich oznaczeƒ w obrocie,

4) zawierajà urz´dowo uznane oznaczenia przyj´te do
stosowania w obrocie, w szczególnoÊci takie, jak:
znaki bezpieczeƒstwa, znaki jakoÊci, cechy legaliza-
cji, w zakresie, w jakim mog∏oby to wprowadziç na-
bywców w b∏àd co do charakteru takich oznaczeƒ,
o ile zg∏aszajàcy nie wyka˝e, ˝e jest uprawniony do
ich u˝ywania,

5) zawierajà elementy b´dàce symbolami, w szczegól-
noÊci o charakterze religijnym, patriotycznym lub
kulturowym, w zakresie, w jakim obra˝a∏oby to
uczucia religijne, patriotyczne lub tradycj´ narodo-
wà,

6) stanowià form´ bàdê innà w∏aÊciwoÊç towaru lub
opakowania, która jest uwarunkowana wy∏àcznie
jego naturà, jest niezb´dna do uzyskania efektu
technicznego lub zwi´ksza znacznie wartoÊç towa-
ru.

3. W odniesieniu do wyrobów alkoholowych ka˝dy
znak towarowy zawierajàcy elementy geograficzne
niezgodne z pochodzeniem wyrobu uwa˝a si´ za znak
wprowadzajàcy nabywców w b∏àd.

4. Nie udziela si´ praw ochronnych na znaki zawie-
rajàce elementy geograficzne prawdziwe w sensie do-
s∏ownym co do terytorium, regionu lub miejsca, z któ-
rego towar pochodzi, które mog∏yby wprowadziç na-
bywców w b∏àd, ˝e towar pochodzi z innego, s∏ynàce-
go z danych wyrobów terenu. W przypadku homoni-
micznych oznaczeƒ geograficznych dla wina i piwa
ochrona mo˝e byç przyznana, z tym ˝e Urzàd Patento-
wy wezwie osob´, która dokona∏a zg∏oszenia póêniej,
do dokonania w znaku odpowiednich zmian pozwala-
jàcych na odró˝nienie go od znaku zarejestrowanego
lub zg∏oszonego wczeÊniej.

5. Zg∏oszenie w charakterze znaku towarowego
oznaczenia, którym inna osoba pos∏uguje si´ jako na-
zwà, pod którà prowadzi dzia∏alnoÊç gospodarczà,
w szczególnoÊci je˝eli jest ona wyrazem pospolitym,
nie stanowi samoistnej podstawy do odmowy udziele-
nia prawa ochronnego, je˝eli zg∏aszajàcy dzia∏a∏ w do-
brej wierze, a:

1) nazwa ta nie jest u˝ywana jako znak towarowy po-
wszechnie znany na obszarze Rzeczypospolitej Pol-
skiej dla towarów tego samego rodzaju lub

2) w chwili zg∏oszenia znaku nie by∏o konfliktu intere-
sów, w szczególnoÊci ze wzgl´du na ró˝ny profil
dzia∏alnoÊci, lokalny jej zasi´g lub odmienne formy
u˝ywania obu oznaczeƒ.
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Art. 132. 1. Nie udziela si´ prawa ochronnego na
znak towarowy dla towarów tego samego rodzaju, je-
˝eli:

1) jest podobny do zarejestrowanego oznaczenia geo-
graficznego, chyba ˝e zg∏aszajàcy jest uprawniony
do u˝ywania tego oznaczenia, a udzielenie prawa
ochronnego na znak towarowy nie ograniczy nad-
miernie mo˝liwoÊci u˝ywania zarejestrowanego
oznaczenia geograficznego przez innych upraw-
nionych,

2) jest identyczny lub podobny do znaku, który przed
datà, wed∏ug której oznacza si´ pierwszeƒstwo do
uzyskania prawa ochronnego, by∏ powszechnie
znany i u˝ywany jako znak towarowy dla towarów
pochodzàcych od innej osoby,  

3) jest podobny do wczeÊniej zarejestrowanego
w Rzeczypospolitej Polskiej znaku towarowego,
którego ochrona usta∏a, jeÊli od daty wygaÊni´cia
prawa ochronnego na znak towarowy do dnia zg∏o-
szenia podobnego znaku przez innà osob´ nie
up∏ynà∏, z zastrze˝eniem art. 133, okres dwóch lat.

2. Nie udziela si´ prawa ochronnego na znak towa-
rowy:

1) identyczny do znaku towarowego zarejestrowane-
go lub zg∏oszonego do rejestracji (o ile znak taki zo-
stanie zarejestrowany) z wczeÊniejszym pierw-
szeƒstwem na rzecz innej osoby dla identycznych
towarów,

2) identyczny lub podobny do znaku towarowego za-
rejestrowanego lub zg∏oszonego do rejestracji
(o ile znak taki zostanie zarejestrowany) z wcze-
Êniejszym pierwszeƒstwem na rzecz innej osoby
dla towarów identycznych lub podobnych, je˝eli je-
go u˝ywanie spowodowaç mo˝e wÊród cz´Êci od-
biorców b∏àd polegajàcy w szczególnoÊci na skoja-
rzeniu mi´dzy znakami,

3) identyczny lub podobny do renomowanego znaku
towarowego zarejestrowanego lub zg∏oszonego
z wczeÊniejszym pierwszeƒstwem do rejestracji
(o ile znak taki zostanie zarejestrowany) na rzecz in-
nej osoby dla jakichkolwiek towarów, je˝eli mog∏o-
by to przynieÊç zg∏aszajàcemu nienale˝nà korzyÊç
lub byç szkodliwe dla odró˝niajàcego charakteru
bàdê renomy znaku wczeÊniejszego. Przepis ten
stosuje si´ odpowiednio do znaku powszechnie
znanego. 

3. Ochrona znaku towarowego zawierajàcego
oznaczenia, o których mowa w art. 131 ust. 2 pkt 2—5,
bàdê oznaczenia odnoszàce si´ do pochodzenia towa-
ru nie wy∏àcza mo˝liwoÊci zarejestrowania przez inne-
go przedsi´biorc´ znaku towarowego, zawierajàcego
takie same elementy, dla towarów tego samego rodza-
ju, je˝eli znaki te mogà byç w obrocie ∏atwo odró˝nia-
ne.

4. Przepis ust. 3 stosuje si´ odpowiednio do tytu-
∏ów prasowych jako znaków towarowych zawierajà-
cych wyrazy lub kombinacje wyrazów zwyczajowo po-
wszechnie u˝ywanych na rynku prasowym.

Art. 133. Nie wydaje si´ decyzji o odmowie udzie-
lenia prawa ochronnego na znak towarowy, który jest
podobny do znaku wczeÊniejszego, je˝eli ten ostatni
nie by∏ u˝ywany w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1,
ust. 4 i 5 i zostanie wydana decyzja stwierdzajàca wy-
gaÊni´cie prawa.

Art. 134. Udzielenie przedsi´biorcy prawa ochron-
nego na znak towarowy dla okreÊlonych towarów nie
wyklucza udzielenia mu prawa na taki sam znak, zg∏o-
szony w dobrej wierze, równie˝ dla towarów takich sa-
mych lub tego samego rodzaju. Na warunkach okreÊlo-
nych w art. 122 mo˝e byç równie˝ udzielone wspólne
prawo ochronne z udzia∏em przedsi´biorcy uprawnio-
nego do znaku wczeÊniejszego.

Art. 135. Udzielenie prawa ochronnego na znak to-
warowy dla okreÊlonych towarów nie stanowi samo-
istnej podstawy do odmowy zarejestrowania znaku dla
towarów tego samego rodzaju innego przedsi´biorcy
tylko dlatego, ˝e zawiera on takie samo lub podobne
oznaczenie odnoszàce si´ do dóbr osobistych, w szcze-
gólnoÊci nazwisko w∏aÊciciela.

Rozdzia∏ 2

Wspólny znak towarowy 
i wspólny znak towarowy gwarancyjny

Art. 136. 1. Organizacja posiadajàca osobowoÊç
prawnà, powo∏ana do reprezentowania interesów
przedsi´biorców, mo˝e uzyskaç prawo ochronne na
znak towarowy przeznaczony do u˝ywania w obrocie
przez t´ organizacj´ i przez zrzeszone w niej podmioty
(wspólny znak towarowy). 

2. Zasady u˝ywania w obrocie wspólnego znaku to-
warowego przez organizacj´, o której mowa w ust. 1,
oraz przez zrzeszone w niej podmioty okreÊla regula-
min znaku przyj´ty przez t´ organizacj´.

Art. 137. 1. Organizacji posiadajàcej osobowoÊç
prawnà, która sama nie u˝ywa znaku towarowego, mo-
˝e byç udzielone prawo ochronne na znak przeznaczo-
ny do u˝ywania przez przedsi´biorców stosujàcych si´
do zasad ustalonych w regulaminie znaku przyj´tym
przez uprawnionà organizacj´ i podlegajàcych w tym
zakresie jej kontroli (wspólny znak towarowy gwaran-
cyjny).

2. Uprawniony z prawa ochronnego na wspólny
znak towarowy gwarancyjny nie mo˝e odmówiç, bez
wa˝nych powodów, prawa u˝ywania znaku przedsi´-
biorcom, którzy spe∏niajà kryteria okreÊlone w regula-
minie, o którym mowa w ust. 1.

Rozdzia∏ 3

Zg∏oszenie znaku towarowego

Art. 138. 1. W zg∏oszeniu znaku towarowego nale-
˝y okreÊliç znak towarowy oraz wskazaç towary, dla
których znak ten jest przeznaczony. Przepis art. 31 ust. 4
stosuje si´ odpowiednio.
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2. Jedno zg∏oszenie mo˝e dotyczyç tylko jednego
znaku. W przypadku znaków barwnych za jeden znak
uwa˝a si´ oznaczenie obejmujàce jedno zestawienie
kolorów. Przepisy art. 39 stosuje si´ odpowiednio.

3. Do zg∏oszenia wspólnego znaku towarowego,
wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego lub
zg∏oszenia znaku w celu uzyskania wspólnego prawa
ochronnego do∏àcza si´ regulamin znaku.

4. Regulamin, o którym mowa w ust. 3, powinien
w szczególnoÊci okreÊlaç sposób u˝ywania znaku,
wspólne w∏aÊciwoÊci towarów, dla których oznaczania
znak ten jest przeznaczony, zasady kontroli tych w∏aÊci-
woÊci oraz skutki naruszenia postanowieƒ regulaminu.
Regulamin wspólnego znaku towarowego gwarancyj-
nego powinien dodatkowo okreÊlaç szczegó∏owe kry-
teria oraz tryb uznawania przez uprawnionà organiza-
cj´ prawa przedsi´biorców do u˝ywania znaku.

Art. 139. Je˝eli zg∏aszajàcy chce skorzystaç
z uprzedniego pierwszeƒstwa, powinien w zg∏oszeniu
znaku towarowego z∏o˝yç stosowne oÊwiadczenie oraz
do∏àczyç dowód potwierdzajàcy dokonanie zg∏oszenia
znaku towarowego we wskazanym paƒstwie bàdê wy-
stawienie towaru oznaczonego tym znakiem na okre-
Êlonej wystawie. Dowód taki mo˝e byç równie˝ z∏o˝o-
ny w ciàgu trzech miesi´cy od daty zg∏oszenia. Póêniej-
sze z∏o˝enie takiego oÊwiadczenia albo dowodu nie
skutkuje przyznaniem pierwszeƒstwa.

Art. 140. 1. Do czasu wydania decyzji zg∏aszajàcy
mo˝e dokonywaç w zg∏oszeniu uzupe∏nieƒ i poprawek,
które nie mogà prowadziç do zmiany istoty znaku to-
warowego ani rozszerzaç wykazu towarów, dla których
znak ten zosta∏ zg∏oszony. 

2. Zg∏aszajàcy mo˝e, z zastrze˝eniem ust. 1, podzie-
liç zg∏oszenie w stosunku do wskazanych towarów,
z zachowaniem daty pierwszeƒstwa.

Art. 141. 1. Wskazujàc w zg∏oszeniu znaku towaro-
wego towary, dla których znak jest przeznaczony, zg∏a-
szajàcy powinien u˝ywaç polskiej terminologii tech-
nicznej oraz okreÊleƒ jednoznacznych, a wykaz towa-
rów przedstawiç w formie uporzàdkowanej, stosownie
do przyj´tej klasyfikacji. Wykazy obejmujàce wi´cej ni˝
15 wyrazów nale˝y sporzàdziç na odr´bnym arkuszu.

2. Do zg∏oszenia znaku towarowego stosuje si´ od-
powiednio przepis art. 36. Zg∏oszenie znaku przedsta-
wionego lub wyra˝onego w szczególnej formie graficz-
nej powinno zawieraç do∏àczone fotografie lub odbitki
przedstawiajàce lub wyra˝ajàce ten znak. Zg∏oszenie
znaku dêwi´kowego powinno zawieraç do∏àczone na-
granie dêwi´ku na taÊmie magnetofonowej.

Art. 142. Urzàd Patentowy mo˝e wprowadziç po-
prawki w dokumentacji zg∏oszenia jedynie w celu usu-
ni´cia oczywistych pomy∏ek i b∏´dów j´zykowych.
Ograniczenie to nie dotyczy wykazu towarów i ich kla-
syfikacji, pod warunkiem ˝e poprawki nie b´dà prowa-
dziç do zmiany zakresu ˝àdanej ochrony.

Rozdzia∏ 4

Rozpatrywanie zg∏oszenia znaku towarowego

Art. 143. O zg∏oszeniu znaku towarowego Urzàd
Patentowy dokonuje og∏oszenia niezw∏ocznie po up∏y-
wie 6 miesi´cy od daty dokonania zg∏oszenia. Od dnia
og∏oszenia osoby trzecie mogà zapoznaç si´ ze wska-
zanym w zg∏oszeniu znakiem towarowym oraz wyka-
zem towarów, dla których znak jest przeznaczony, jak
te˝ zg∏aszaç do Urz´du Patentowego uwagi co do ist-
nienia okolicznoÊci uniemo˝liwiajàcych udzielenie pra-
wa ochronnego.

Art. 144. Wydanie decyzji o udzieleniu prawa
ochronnego na znak towarowy nast´puje po spraw-
dzeniu przez Urzàd Patentowy, czy sà spe∏nione usta-
wowe warunki wymagane dla uzyskania prawa.

Art. 145. 1. Je˝eli Urzàd Patentowy stwierdzi brak
ustawowych warunków do uzyskania prawa ochron-
nego na znak towarowy, wydaje, z zastrze˝eniem ust. 2,
decyzj´ o odmowie jego udzielenia.

2. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 1,
Urzàd Patentowy wyznacza zg∏aszajàcemu termin do
zaj´cia stanowiska co do zebranych dowodów i mate-
ria∏ów mogàcych Êwiadczyç o istnieniu przeszkód do
uzyskania prawa ochronnego.

3. W przypadku gdy brak ustawowych warunków
dotyczy tylko niektórych towarów, a zg∏aszajàcy nie
ograniczy wykazu towarów, Urzàd Patentowy udziela
prawa ochronnego dla towarów, dla których mo˝e byç
ono udzielone, a dla pozosta∏ych odmawia jego udzie-
lenia.

Art. 146. 1. Je˝eli dwie lub wi´cej osób korzystajà-
cych z tej samej daty pierwszeƒstwa zg∏osi∏o podob-
ne znaki towarowe dla towarów tego samego rodza-
ju, niedajàce si´ ∏atwo odró˝niç, udzielenie praw
ochronnych mo˝e nastàpiç pod warunkiem dokona-
nia zmian pozwalajàcych na ∏atwe odró˝nianie zna-
ków w obrocie. W przeciwnym wypadku Urzàd Paten-
towy wyda decyzj´ o odmowie udzielenia praw
ochronnych.

2. W uzasadnionych przypadkach Urzàd Patentowy
mo˝e wskazaç, kto ze zg∏aszajàcych powinien dokonaç
zmian pozwalajàcych na ∏atwe odró˝nianie znaków
w obrocie.

3. Spe∏nienie warunku, o którym mowa w ust. 1,
nie mo˝e prowadziç do udzielenia prawa ochronnego
na znak towarowy, który nie jest podobny do znaku
pierwotnie zg∏oszonego, ani do naruszenia pierwszeƒ-
stwa do uzyskania prawa ochronnego przez innà oso-
b´.

Art. 147. 1. Urzàd Patentowy wydaje decyzj´
o udzieleniu prawa ochronnego, je˝eli nie stwierdzi
braku ustawowych warunków wymaganych do uzy-
skania prawa ochronnego na znak towarowy.
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2. Udzielenie prawa ochronnego nast´puje pod
warunkiem uiszczenia op∏aty za dziesi´cioletni okres
ochrony. W razie nieuiszczenia op∏aty w wyznaczonym
terminie Urzàd Patentowy stwierdza wygaÊni´cie de-
cyzji o udzieleniu prawa ochronnego.

Art. 148. Przy rozpatrywaniu zg∏oszeƒ znaków to-
warowych przepisy art. 41, 42, 44 ust. 1, art. 45 ust. 1,
art. 46 ust. 1 i 2, art. 48 i 55 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 149. Udzielone prawa ochronne na znaki towa-
rowe podlegajà wpisowi do rejestru znaków towaro-
wych.

Art. 150. Udzielenie prawa ochronnego na znak to-
warowy stwierdza si´ przez wydanie Êwiadectwa
ochronnego na znak towarowy. 

Art. 151. Uprawniony mo˝e wskazaç, ˝e jego znak
zosta∏ zarejestrowany, poprzez umieszczenie w sà-
siedztwie znaku towarowego litery „R” wpisanej
w okràg.

Art. 152. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owe wymogi, jakim powinno
odpowiadaç zg∏oszenie znaku towarowego, oraz szcze-
gó∏owy zakres i tryb rozpatrywania zg∏oszeƒ, uwzgl´d-
niajàc w szczególnoÊci zakres informacji ujawnianej
publicznie po up∏ywie okresu, o którym mowa
w art. 143, i sposób jej udost´pniania, a tak˝e zakres,
w jakim Urzàd Patentowy mo˝e wprowadzaç popraw-
ki w wykazie towarów i ich klasyfikacji. OkreÊlenie wy-
mogów, jakim powinno odpowiadaç zg∏oszenie, nie
mo˝e prowadziç do tworzenia nadmiernych, ponad po-
trzeb´, utrudnieƒ dla zg∏aszajàcego.

Rozdzia∏ 5

Prawa ochronne na znaki towarowe

Art. 153. 1. Przez uzyskanie prawa ochronnego na-
bywa si´ prawo wy∏àcznego u˝ywania znaku towaro-
wego w sposób zarobkowy lub zawodowy na ca∏ym
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Czas trwania prawa ochronnego na znak towaro-
wy wynosi 10 lat od daty zg∏oszenia znaku towarowe-
go w Urz´dzie Patentowym.

3. Prawo ochronne na znak towarowy mo˝e zostaç,
na wniosek uprawnionego, przed∏u˝one dla wszystkich
lub cz´Êci towarów, na kolejne okresy dziesi´cioletnie.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, powinien byç
z∏o˝ony przed koƒcem up∏ywajàcego okresu ochrony,
jednak nie wczeÊniej ni˝ na rok przed jego up∏ywem.
Wraz z wnioskiem nale˝y wnieÊç nale˝nà op∏at´ za
ochron´.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 , mo˝e zostaç
z∏o˝ony, za dodatkowà op∏atà, równie˝ w ciàgu szeÊciu
miesi´cy po up∏ywie okresu ochrony. Termin ten nie
podlega przywróceniu.

6. Urzàd Patentowy wydaje decyzj´ o odmowie
przed∏u˝enia prawa ochronnego na znak towarowy, je-
˝eli wniosek wp∏ynà∏ po terminie, o którym mowa
w ust. 5, albo nie zosta∏y wniesione nale˝ne op∏aty,
o których mowa w ust.  4 i 5.

Art. 154. U˝ywanie znaku towarowego polega
w szczególnoÊci na:

1) umieszczaniu tego znaku na towarach obj´tych re-
jestracjà lub ich opakowaniu i wprowadzaniu tych
towarów do obrotu,

2) umieszczaniu znaku na dokumentach zwiàzanych
z wprowadzaniem towarów do obrotu lub zwiàza-
nych ze Êwiadczeniem us∏ug, 

3) pos∏ugiwaniu si´ nim w celu reklamy.

Art. 155. 1. Prawo ochronne na znak towarowy nie
daje uprawnionemu prawa zakazywania oferowania
lub dalszego obrotu towarami oznaczonymi tym zna-
kiem, je˝eli towary te zosta∏y uprzednio, zgodnie z pra-
wem, wprowadzone do obrotu na obszarze Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Nie stanowi naruszenia prawa
ochronnego na znak towarowy import towarów ozna-
czonych tymi znakami towarowymi, je˝eli towary te zo-
sta∏y uprzednio, zgodnie z prawem, wprowadzone do
obrotu na terytorium paƒstwa, z którym Rzeczpospoli-
ta Polska zawar∏a umow´ o utworzeniu strefy wolnego
handlu. 

2. Oferowanie lub dalszy obrót towarami oznaczo-
nymi cudzym znakiem towarowym, w przypadku,
o którym mowa w ust. 1, mo˝e odbywaç si´ pod wa-
runkiem, ˝e towary te nie podlega∏y obróbce lub prze-
róbce, chyba ̋ e uprawniony z rejestracji znaku towaro-
wego wyrazi na to zgod´.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´, je˝eli przemawia-
jà za tym uzasadnione wzgl´dy, które pozwalajà
uprawnionemu sprzeciwiç si´ dalszej dystrybucji to-
warów, w szczególnoÊci je˝eli po wprowadzeniu do ob-
rotu zmieni si´ lub pogorszy stan towarów. 

Art. 156. 1. Prawo ochronne na znak towarowy nie
daje uprawnionemu prawa zakazywania u˝ywania
przez inne osoby w obrocie:

1) ich nazwisk, 

2) oznaczeƒ wskazujàcych w szczególnoÊci na cechy
i charakterystyk´ towarów, ich rodzaj, iloÊç, jakoÊç,
przeznaczenie, pochodzenie czy dat´ wytworzenia
lub okres przydatnoÊci,

3) zarejestrowanego oznaczenia lub oznaczenia po-
dobnego, je˝eli jest to konieczne dla wskazania
przeznaczenia towaru, zw∏aszcza gdy chodzi o ofe-
rowane cz´Êci zamienne, akcesoria lub us∏ugi,

4) zarejestrowanego oznaczenia geograficznego, je˝e-
li prawo do jego u˝ywania przez te osoby wynika
z innych przepisów ustawy.
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2. U˝ywanie oznaczeƒ wskazanych w ust. 1 jest do-
zwolone tylko wówczas, gdy odpowiada ono uspra-
wiedliwionym potrzebom u˝ywajàcego i nabywców
towarów i jednoczeÊnie jest zgodne z uczciwymi prak-
tykami w produkcji, handlu lub us∏ugach.

Art. 157. Uprawniony z prawa ochronnego na znak
towarowy nie mo˝e zakazaç innej osobie u˝ywania te-
go lub podobnego oznaczenia w obrocie, je˝eli znaku
tego nie u˝ywa∏ w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1, ust. 4
i 5.

Art. 158. 1. Uprawniony z prawa ochronnego na
znak towarowy nie mo˝e zakazaç pos∏ugiwania si´
przez innà osob´ nazwà, pod którà prowadzi ona dzia-
∏alnoÊç gospodarczà, je˝eli nazwa ta nie jest u˝ywana
w charakterze oznaczenia towarów b´dàcych przed-
miotem tej dzia∏alnoÊci i nie zachodzi mo˝liwoÊç wpro-
wadzenia odbiorców w b∏àd co do pochodzenia towa-
rów, w szczególnoÊci ze wzgl´du na ró˝ny profil dzia-
∏alnoÊci lub lokalny zasi´g u˝ywania tej nazwy.

2. Je˝eli osoba pos∏ugujàc si´ nazwà, pod którà
prowadzi dzia∏alnoÊç gospodarczà, dzia∏a w z∏ej wie-
rze, przepisu ust. 1 nie stosuje si´.

Art. 159. 1. Wspó∏uprawniony z prawa ochronnego
na znak towarowy mo˝e, bez zgody pozosta∏ych
wspó∏uprawnionych, u˝ywaç znaku towarowego we
w∏asnym zakresie oraz dochodziç roszczeƒ z powodu
naruszenia prawa ochronnego.

2. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do
wspólnego prawa ochronnego stosuje si´, o ile umo-
wa o wspólnoÊci prawa ochronnego nie stanowi ina-
czej, przepisy Kodeksu cywilnego o wspó∏w∏asnoÊci
w cz´Êciach u∏amkowych.

Art. 160. 1. Osoba, która, prowadzàc lokalnà dzia-
∏alnoÊç gospodarczà w niewielkim rozmiarze, u˝ywa∏a
w dobrej wierze oznaczenia zarejestrowanego nast´p-
nie jako znak towarowy na rzecz innej osoby, ma pra-
wo nadal bezp∏atnie u˝ywaç tego oznaczenia w nie
wi´kszym ni˝ dotychczas zakresie.

2. Prawo okreÊlone w ust. 1 podlega na wniosek za-
interesowanego wpisowi do rejestru znaków towaro-
wych. Prawo to mo˝e zostaç przeniesione na innà oso-
b´ tylko ∏àcznie z przedsi´biorstwem.

Art. 161. 1. W zakresie, jaki wynika z umowy mi´-
dzynarodowej, w razie zg∏oszenia na swojà rzecz zna-
ku towarowego albo uzyskania na znak towarowy pra-
wa ochronnego przez agenta lub przedstawiciela oso-
by uprawnionej do wy∏àcznego u˝ywania tego znaku
w obcym paƒstwie, osoba ta, je˝eli agent lub przedsta-
wiciel dzia∏a∏ bez jej zezwolenia, mo˝e ˝àdaç umorze-
nia post´powania albo uniewa˝nienia prawa ochron-
nego. Osoba ta mo˝e równie˝ ˝àdaç udzielenia jej pra-
wa ochronnego na ten znak, a tak˝e przeniesienia na
nià ju˝ udzielonego prawa.

2. Z ˝àdaniem uniewa˝nienia lub przeniesienia pra-
wa nie mo˝na wystàpiç, je˝eli przez okres pi´ciu kolej-

nych lat u˝ywania zarejestrowanego znaku osoba
uprawniona, o której mowa w ust. 1, b´dàc Êwiadoma
tego u˝ywania, nie sprzeciwia∏a si´ temu.

Art. 162. 1. Prawo ochronne na znak towarowy jest
zbywalne i podlega dziedziczeniu. Przepisy art. 67
ust. 2 i 3 stosuje si´ odpowiednio.

2. Przeniesienie prawa ochronnego na znak towa-
rowy bez przeniesienia przedsi´biorstwa mo˝e nastà-
piç tylko wtedy, gdy nie zachodzi mo˝liwoÊç wprowa-
dzenia odbiorców w b∏àd co do pochodzenia towarów,
ich jakoÊci lub innych istotnych cech, w szczególnoÊci
je˝eli zbywcy nie przys∏ugujà prawa ochronne na po-
dobne znaki towarowe dla towarów tego samego ro-
dzaju. Przepis ten stosuje si´ odpowiednio do wspól-
nych znaków towarowych.

3. Prawo ochronne na wspólny znak towarowy mo-
˝e byç przeniesione, z zastrze˝eniem ust. 2, jako wspól-
ne prawo ochronne na przedsi´biorców zrzeszonych
w organizacji, o której mowa w art. 136. Umowa o prze-
niesienie prawa powinna okreÊlaç zasady u˝ywania ta-
kiego znaku, w takim zakresie, jaki jest przewidziany
dla regulaminu, o którym mowa w art. 122 ust. 2.

4. Prawo ochronne na znak towarowy mo˝e byç
równie˝ przeniesione, z zastrze˝eniem ust. 2, w stosun-
ku do niektórych towarów, dla których znak jest zareje-
strowany, je˝eli towary, dla których znak pozostaje za-
rejestrowany na rzecz zbywcy, nie sà tego samego ro-
dzaju. Z chwilà przeniesienia prawo to traktuje si´ jako
niezale˝ne od prawa przys∏ugujàcego zbywcy.

5. Dla wa˝noÊci umowy o przeniesienie udzia∏u we
wspólnym prawie ochronnym potrzebna jest zgoda
wszystkich wspó∏uprawnionych. Przepis ust. 2 stosuje
si´ odpowiednio.

6. Przepisy ust. 1 i ust. 3—5 stosuje si´ odpowied-
nio do praw z dokonanego w Urz´dzie Patentowym
zg∏oszenia, na które nie zosta∏o jeszcze udzielone pra-
wo ochronne.

Art. 163. 1. Uprawniony z prawa ochronnego na
znak towarowy mo˝e udzieliç innej osobie upowa˝nie-
nia do u˝ywania znaku, zawierajàc z nià umow´ licen-
cyjnà. Do umowy tej stosuje si´ odpowiednio przepisy
art. 76 ust. 1— 4 i ust. 6 oraz art. 78 i 79.

2. Udzielenie sublicencji na u˝ywanie znaku towa-
rowego jest niedopuszczalne.

3. Licencjobiorca mo˝e wskazaç, ̋ e korzysta z licen-
cji na u˝ywanie znaku towarowego, poprzez umiesz-
czenie oznaczenia „lic.” w sàsiedztwie znaku towaro-
wego.

4. W przypadku korzystania z licencji na u˝ywanie
znaku towarowego, licencjobiorca jest obowiàzany, na
˝àdanie licencjodawcy, wskazaç na u˝ywanie znaku na
podstawie licencji przez umieszczenie oznaczenia,
o którym mowa w ust. 3. 
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Rozdzia∏ 6

Uniewa˝nienie i wygaÊni´cie prawa ochronnego 
na znak towarowy

Art. 164. Prawo ochronne na znak towarowy mo˝e
byç uniewa˝nione, w ca∏oÊci lub w cz´Êci, na wniosek
ka˝dej osoby, która ma w tym interes prawny, je˝eli
wyka˝e ona, ̋ e nie zosta∏y spe∏nione ustawowe warun-
ki wymagane do uzyskania tego prawa.

Art. 165. 1. Z wnioskiem o uniewa˝nienie prawa
ochronnego nie mo˝na wystàpiç: 

1) z powodu kolizji z wczeÊniejszym znakiem bàdê na-
ruszenia praw osobistych lub majàtkowych wnio-
skodawcy, je˝eli przez okres pi´ciu kolejnych lat
u˝ywania zarejestrowanego znaku wnioskodawca,
b´dàc Êwiadomym jego u˝ywania, nie sprzeciwia∏
si´ temu,

2) po up∏ywie pi´ciu lat od udzielenia prawa ochron-
nego, je˝eli prawo to udzielone zosta∏o z narusze-
niem przepisów art. 129, lecz znak w wyniku u˝y-
wania nabra∏ charakteru odró˝niajàcego,

3) z powodu kolizji ze znakiem powszechnie znanym,
je˝eli przez okres pi´ciu kolejnych lat u˝ywania za-
rejestrowanego znaku korzystajàcy ze znaku po-
wszechnie znanego, b´dàc Êwiadomym jego u˝y-
wania, nie sprzeciwia∏ si´ temu.

2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania, je˝eli upraw-
niony uzyska∏ prawo, dzia∏ajàc w z∏ej wierze.

Art. 166. 1. Prawo ochronne na znak towarowy nie
mo˝e byç uniewa˝nione na tej podstawie, ˝e znak jest
podobny do wczeÊniejszego znaku towarowego, je˝eli
ten ostatni nie by∏ u˝ywany w rozumieniu art. 169 ust. 1
pkt 1, ust. 4 i 5.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zarzut
nieu˝ywania znaku towarowego mo˝e zostaç podnie-
siony tylko ∏àcznie z wnioskiem o stwierdzenie wyga-
Êni´cia prawa ochronnego. Zarzut ten podlega ∏àczne-
mu rozpoznaniu wraz z wnioskiem o uniewa˝nienie.

Art. 167. Prokurator Generalny Rzeczypospolitej
Polskiej lub Prezes Urz´du Patentowego mo˝e, w inte-
resie publicznym, wystàpiç z wnioskiem o uniewa˝nie-
nie prawa ochronnego na znak towarowy albo przystà-
piç do toczàcego si´ post´powania w sprawie.

Art. 168. 1. Prawo ochronne na znak towarowy wy-
gasa na skutek:

1) up∏ywu okresu, na który zosta∏o udzielone,

2) zrzeczenia si´ prawa przez uprawnionego przed
Urz´dem Patentowym, za zgodà osób, którym s∏u-
˝à na nim prawa.

2. Zrzeczenie si´ prawa, o którym mowa w ust. 1
pkt 2, mo˝e równie˝ dotyczyç tylko niektórych towa-
rów, dla których prawo to zosta∏o udzielone (ogranicze-
nie wykazu towarów).

3. Zrzeczenie si´ udzia∏u we wspólnym prawie po-
woduje przejÊcie tego udzia∏u na pozosta∏ych wspó∏-
uprawnionych, odpowiednio do ich udzia∏ów.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, z za-
strze˝eniem ust. 3, Urzàd Patentowy wydaje decyzj´
stwierdzajàcà wygaÊni´cie prawa ochronnego.

Art. 169. 1. Prawo ochronne na znak towarowy wy-
gasa równie˝ na skutek:

1) nieu˝ywania zarejestrowanego znaku towarowego
w sposób rzeczywisty dla towarów obj´tych reje-
stracjà w ciàgu nieprzerwanego okresu pi´ciu lat,
chyba ̋ e istniejà wa˝ne powody jego nieu˝ywania,

2) utraty przez znak znamion odró˝niajàcych przez to,
˝e na skutek dzia∏aƒ lub zaniedbaƒ uprawnionego
sta∏ si´ oznaczeniem sk∏adajàcym si´ wy∏àcznie
z elementów, które mogà s∏u˝yç w handlu do ozna-
czania w szczególnoÊci rodzaju towaru, jego jako-
Êci, iloÊci, ceny, przeznaczenia, sposobu, czasu lub
miejsca wytworzenia, sk∏adu, funkcji lub przydat-
noÊci, w stosunku do towarów, dla których by∏ za-
rejestrowany, a tak˝e gdy sta∏ si´ oznaczeniem mo-
gàcym wprowadziç w b∏àd nabywców, w szczegól-
noÊci co do charakteru, jakoÊci, w∏aÊciwoÊci bàdê
pochodzenia towaru.

2. Urzàd Patentowy wydaje decyzj´ stwierdzajàcà
wygaÊni´cie prawa ochronnego na znak towarowy
w przypadkach, o których mowa w ust. 1, na wniosek
ka˝dej osoby, która ma w tym interes prawny.

3. Prokurator Generalny Rzeczypospolitej Polskiej
lub Prezes Urz´du Patentowego mo˝e, w interesie pu-
blicznym, wystàpiç z wnioskiem o stwierdzenie wyga-
Êni´cia prawa ochronnego na znak towarowy lub przy-
stàpiç do toczàcego si´ post´powania.

4. Przez u˝ywanie znaku, w rozumieniu ust. 1, rozu-
mie si´ równie˝ u˝ywanie znaku:

1) ró˝niàcego si´ od znaku, na który udzielono prawa
ochronnego, w elementach, które nie zmieniajà je-
go odró˝niajàcego charakteru,

2) przez umieszczanie znaku na towarach lub ich opa-
kowaniach wy∏àcznie dla celów eksportu,

3) przez osob´ trzecià za zgodà uprawnionego,

4) przez osob´ upowa˝nionà do u˝ywania znaku
wspólnego albo znaku wspólnego gwarancyjnego.

5. Nie uwa˝a si´ za u˝ywanie znaku w sposób rze-
czywisty u˝ywania znaku w reklamie towaru, który nie
jest dost´pny na rynku krajowym ani nie jest w kraju
wytwarzany na potrzeby eksportu.

6. W przypadku wszcz´cia post´powania w sprawie
o wygaÊni´cie prawa ochronnego, obowiàzek wykaza-
nia u˝ywania znaku towarowego lub istnienia wa˝nych
powodów usprawiedliwiajàcych nieu˝ywanie znaku
spoczywa na uprawnionym z tytu∏u prawa ochronne-
go.
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7. Na zasadach, o których mowa w ust. 1—6, a tak-
˝e w razie nieprzestrzegania regulaminu znaku, mo˝e
byç wydana decyzja stwierdzajàca wygaÊni´cie prawa
w stosunku do wspó∏uprawnionego. Przepis ten stosu-
je si´ odpowiednio do prawa ochronnego na wspólny
znak towarowy i wspólny znak towarowy gwarancyjny.

Art. 170. 1. Urzàd Patentowy oddala, z zastrze˝e-
niem ust. 2, wniosek o stwierdzenie wygaÊni´cia pra-
wa ochronnego w przypadku, o którym mowa
w art. 169 ust. 1 pkt 1, je˝eli przed z∏o˝eniem tego wnio-
sku rozpocz´∏o si´ lub zosta∏o wznowione rzeczywiste
u˝ywanie znaku.

2. Rozpocz´cie lub wznowienie u˝ywania znaku to-
warowego, po up∏ywie nieprzerwanego pi´cioletniego
okresu jego nieu˝ywania i w okresie trzech miesi´cy
poprzedzajàcych z∏o˝enie wniosku o stwierdzenie wy-
gaÊni´cia prawa ochronnego, nie zostanie jednak
uwzgl´dnione, je˝eli przygotowania do rozpocz´cia
lub wznowienia u˝ywania majà miejsce tu˝ po tym, jak
uprawniony dowiedzia∏ si´, ˝e taki wniosek mo˝e byç
z∏o˝ony.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio
w przypadkach, o których mowa w art. 169 ust. 7.

4. Nie wydaje si´ decyzji stwierdzajàcej wygaÊni´-
cie prawa ochronnego na znak towarowy z powodu
utraty uprawnienia do u˝ywania zawartego w nim
oznaczenia bàdê symbolu, o którym mowa w art. 131
ust. 2, je˝eli przed z∏o˝eniem wniosku o stwierdzenie
wygaÊni´cia tego prawa nastàpi∏o zaniechanie u˝ywa-
nia oznaczenia bàdê symbolu w znaku towarowym. 

Art. 171. Je˝eli przyczyna wygaÊni´cia prawa
ochronnego na znak towarowy dotyczy jedynie niektó-
rych towarów, wygaÊni´cie prawa odnosi si´ tylko do
tych towarów.

Art. 172. Prawo ochronne na znak towarowy wyga-
sa, z zastrze˝eniem art. 170,  w dniu, w którym nastàpi-
∏o zdarzenie, z którym ustawa wià˝e skutek wygaÊni´-
cia prawa ochronnego. Data wygaÊni´cia prawa
ochronnego powinna byç potwierdzona w decyzji.

Art. 173. Uniewa˝nienie albo wygaÊni´cie prawa
ochronnego podlega wpisowi do rejestru znaków to-
warowych.

DZIA¸ II

Oznaczenia geograficzne

Rozdzia∏ 1

Przepisy wst´pne

Art. 174. 1. Oznaczeniami geograficznymi, w rozu-
mieniu ustawy, sà oznaczenia s∏owne odnoszàce si´
bezpoÊrednio lub poÊrednio do nazwy miejsca, miej-
scowoÊci, regionu lub kraju (teren), które identyfikujà
towar jako pochodzàcy z tego terenu, je˝eli okreÊlona
jakoÊç, dobra opinia lub inne cechy towaru sà przypi-
sywane przede wszystkim pochodzeniu geograficzne-
mu tego towaru.

2. Na zagraniczne oznaczenia geograficzne mo˝na
uzyskaç w Polsce ochron´ tylko, gdy oznaczenie korzy-
sta z ochrony w kraju jego pochodzenia. 

3. Ilekroç w przepisach niniejszego dzia∏u jest mo-
wa o towarach, nie dotyczy to us∏ug.

Art. 175. 1. Oznaczeniami geograficznymi sà:

1) nazwy regionalne jako oznaczenia s∏u˝àce do wy-
ró˝niania towarów, które:

a) pochodzà z okreÊlonego terenu oraz

b) posiadajà szczególne w∏aÊciwoÊci, które wy∏àcz-
nie lub w przewa˝ajàcej mierze zawdzi´czajà od-
dzia∏ywaniu Êrodowiska geograficznego obej-
mujàcego ∏àcznie czynniki naturalne oraz ludzkie
— których wytworzenie lub przetworzenie na-
st´puje na tym terenie,

2) oznaczenia pochodzenia jako oznaczenia s∏u˝àce
do wyró˝niania  towarów:

a) pochodzàcych z okreÊlonego terenu oraz

b) posiadajàcych pewne szczególne w∏aÊciwoÊci
albo inne cechy szczególne przypisywane po-
chodzeniu geograficznemu, czyli terenowi,
gdzie zosta∏y one wytworzone lub przetworzo-
ne.

2. Przez oznaczenia geograficzne rozumie si´ tak˝e
oznaczenia stosowane dla towarów, które sà wytwo-
rzone z surowców lub pó∏produktów pochodzàcych
z okreÊlonego terenu, wi´kszego ni˝ teren wytworzenia
lub przetworzenia towaru, je˝eli sà one przygotowywa-
ne w szczególnych warunkach i istnieje system kontro-
li przestrzegania tych warunków.

3. Za oznaczenia geograficzne uznaje si´ równie˝,
z zachowaniem warunków okreÊlonych w ust. 2, okre-
Êlenia o charakterze geograficznym nieodpowiadajàce
dos∏ownie terenowi, z którego towar pochodzi, lub in-
ne okreÊlenia u˝ywane tradycyjnie, je˝eli sà one stoso-
wane dla towarów pochodzàcych z danego terenu.

Rozdzia∏ 2

Zg∏oszenie i rozpatrywanie zg∏oszenia oznaczenia
geograficznego

Art. 176. 1. Zg∏oszenie oznaczenia geograficznego
powinno zawieraç:

1) dok∏adne okreÊlenie oznaczenia oraz elementów,
z którymi b´dzie ono u˝ywane w obrocie, jak ety-
kiety i opakowania,

2) wskazanie towarów, dla których jest ono przezna-
czone,

3) dok∏adne okreÊlenie granic terenu, do którego si´
ono odnosi,

4) okreÊlenie szczególnych cech lub w∏aÊciwoÊci to-
warów, jako pochodzàcych z danego terenu,
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5) warunki korzystania z oznaczenia geograficznego
obejmujàce sposób wytwarzania, szczególne ce-
chy lub w∏aÊciwoÊci towarów, inne przes∏anki, któ-
re muszà byç spe∏nione przez osoby chcàce u˝y-
waç takiego oznaczenia oraz, je˝eli jest to wymaga-
ne, metody ich kontroli,

6) wskazanie przedsi´biorców, którzy u˝ywajà lub b´-
dà u˝ywaç tego oznaczenia.

2. Zg∏oszenia mo˝e dokonaç organizacja upowa˝-
niona do reprezentowania interesów producentów,
dzia∏ajàca na danym terenie.

3. Organizacja, o której mowa w ust. 2, powinna do-
∏àczyç do zg∏oszenia oznaczenia geograficznego po-
twierdzenie swojej legitymacji do dzia∏ania.

4. Zg∏oszenia mo˝e dokonaç tak˝e organ admini-
stracji rzàdowej lub samorzàdu terytorialnego, w∏aÊci-
wy ze wzgl´du na teren, do którego odnosi si´ oznacze-
nie geograficzne. 

5. Osoby dokonujàce zg∏oszeƒ zagranicznych ozna-
czeƒ geograficznych, w przypadkach, o których mowa
w ust. 2 i 4, powinny wskazaç lub do∏àczyç do zg∏osze-
nia dowód ochrony oznaczenia w kraju pochodzenia.
Dowodem takim mo˝e byç w szczególnoÊci ka˝da
umowa mi´dzynarodowa, na podstawie której ozna-
czenie geograficzne podlega ochronie.

Art. 177. 1. Udzielenie prawa z rejestracji na ozna-
czenie geograficzne, którego u˝ywanie narusza∏oby
prawo ochronne na znak towarowy, mo˝e nastàpiç, je-
˝eli uprawniony z prawa ochronnego zrzeknie si´ swo-
jego prawa.

2. Zrzeczenie si´ prawa ochronnego na znak towa-
rowy nie jest wymagane, je˝eli zg∏oszenie oznaczenia
geograficznego do rejestracji, dokonane w uzgodnie-
niu z uprawnionym do znaku, obejmuje go jako osob´,
która tego oznaczenia mo˝e u˝ywaç, a utrzymanie
w mocy tego prawa nie ograniczy nadmiernie mo˝li-
woÊci u˝ywania oznaczenia geograficznego przez in-
nych uprawnionych.

3. Przy ocenie, czy ochrona znaku towarowego nie
ograniczy nadmiernie mo˝liwoÊci u˝ywania oznacze-
nia geograficznego przez innych uprawnionych, bierze
si´ w szczególnoÊci pod uwag´ mo˝liwoÊci u˝ywania
tego oznaczenia w innych formach ni˝ to przedstawia
znak towarowy.

Art. 178. Nie udziela si´ prawa z rejestracji na ozna-
czenia prawdziwe w sensie dos∏ownym co do terenu,
z którego towar pochodzi, które mog∏yby wprowadziç
nabywców w b∏àd, ˝e towar pochodzi z innego, s∏ynà-
cego z danych wyrobów terenu. W przypadku homoni-
micznych oznaczeƒ geograficznych ochrona mo˝e byç
przyznana, z tym ˝e Urzàd Patentowy wezwie zg∏asza-
jàcego, który dokona∏ zg∏oszenia póêniej, do dokona-
nia w oznaczeniu odpowiednich zmian pozwalajàcych
na odró˝nienie go od oznaczenia zarejestrowanego lub
wczeÊniej zg∏oszonego.

Art. 179. Nie mo˝e byç udzielone prawo z rejestra-
cji na oznaczenie, które w nast´pstwie jego powszech-
nego u˝ywania dla oznaczenia rodzaju towarów sta∏o
si´ nazwà rodzajowà, chyba ˝e przemawia za tym inte-
res publiczny bàdê ochrona oznaczenia wynika z umo-
wy mi´dzynarodowej.

Art. 180. Urzàd Patentowy, w toku rozpatrywania
zg∏oszenia oznaczenia geograficznego, wydaje posta-
nowienia wzywajàce zg∏aszajàcego, pod rygorem
umorzenia post´powania, do uzupe∏nienia zg∏oszenia
lub usuni´cia, w wyznaczonym terminie, wskazanych
braków i istotnych usterek.

Art. 181. W okresie poprzedzajàcym rejestracj´
oznaczenia geograficznego Urzàd Patentowy nie
udziela osobom nieuprawnionym informacji o zg∏osze-
niu bez zgody zg∏aszajàcego.

Art. 182. 1. Urzàd Patentowy wydaje decyzj´
o udzieleniu prawa z rejestracji na oznaczenie geogra-
ficzne po stwierdzeniu, ˝e zg∏oszenie zosta∏o sporzà-
dzone prawid∏owo.

2. Zg∏oszenia nie uwa˝a si´ za sporzàdzone prawi-
d∏owo, je˝eli oznaczenie nie informuje, albo informuje
w sposób nieprawdziwy, o pochodzeniu towaru, a tak-
˝e je˝eli nie spe∏nia warunków udzielenia prawa z reje-
stracji, o których mowa w art. 174 ust. 2 i art. 176—179.
Przepisy art. 49 stosuje si´ odpowiednio.

3. Udzielenie prawa z rejestracji nast´puje pod wa-
runkiem uiszczenia op∏aty za ochron´. W razie nieuisz-
czenia op∏aty w wyznaczonym terminie Urzàd Patento-
wy stwierdza wygaÊni´cie decyzji o udzieleniu prawa
z rejestracji.

4. Udzielone prawa z rejestracji na oznaczenie geo-
graficzne podlegajà wpisowi do rejestru oznaczeƒ geo-
graficznych.

5. Udzielenie prawa z rejestracji na oznaczenie geo-
graficzne stwierdza si´ przez wydanie Êwiadectwa re-
jestracji.

Art. 183. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owe wymogi, jakim powinno
odpowiadaç zg∏oszenie oznaczenia geograficznego,
a tak˝e szczegó∏owy zakres i tryb rozpatrywania zg∏o-
szeƒ. OkreÊlenie wymogów, jakim powinno odpowia-
daç zg∏oszenie, nie mo˝e prowadziç do tworzenia nad-
miernych, ponad potrzeb´, utrudnieƒ dla zg∏aszajàce-
go.

Rozdzia∏ 3

Prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne

Art. 184. 1. Na oznaczenie geograficzne mo˝e byç
udzielone prawo z rejestracji.

2. Ochrona oznaczenia geograficznego jest bezter-
minowa i trwa od dnia dokonania wpisu do rejestru
oznaczeƒ geograficznych, prowadzonego przez Urzàd
Patentowy.
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Art. 185. 1. Oznaczenie geograficzne, na które
udzielono prawa z rejestracji, nie mo˝e byç u˝ywane na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby, któ-
rych towary nie spe∏niajà warunków b´dàcych podsta-
wà udzielenia prawa z rejestracji. Przepisy art. 154, 155
i 156 stosuje si´ odpowiednio.

2. Oznaczenie geograficzne nie mo˝e byç u˝ywane
przez osoby, o których mowa w ust. 1, nawet wtedy,
gdy u˝ywanie takie nie ma na celu wskazywania po-
chodzenia geograficznego towarów, i wtedy, gdy rze-
czywiste miejsce wytworzenia towaru jest wskazane.

3. Oznaczenie geograficzne nie mo˝e byç u˝ywane
przez osoby, o których mowa w ust. 1, nawet z dodat-
kami wskazujàcymi na rodzaj wyrobu, jak: „naÊladow-
nictwo”, „rodzaj”, „sposób”.

4. Zakaz, o którym mowa w ust. 1—3, dotyczy ozna-
czenia geograficznego w jego oryginalnym brzmieniu,
w t∏umaczeniach oraz w innych formach pochod-
nych.

Art. 186. Osoby, które dzia∏ajàc na danym terenie
u˝ywa∏y wczeÊniej, w dobrej wierze, oznaczenia geo-
graficznego, a ich towary nie spe∏niajà warunków b´-
dàcych podstawà udzielenia prawa z rejestracji, mogà
go nadal u˝ywaç, jednak˝e nie d∏u˝ej ni˝ przez rok, po-
czàwszy od dnia udzielenia prawa z rejestracji.

Art. 187. 1. Osobie, której towary spe∏niajà warun-
ki korzystania z oznaczenia geograficznego, przys∏ugu-
je prawo jego u˝ywania w obrocie. Mo˝e ona równie˝
wystàpiç do Urz´du Patentowego z wnioskiem o wpi-
sanie jej do rejestru jako uprawnionej do u˝ywania te-
go oznaczenia.

2. Warunkiem wpisu, o którym mowa w ust. 1, jest
przed∏o˝enie przez wnioskodawc´ pisemnego oÊwiad-
czenia uprawnionego z tytu∏u prawa z rejestracji, po-
Êwiadczajàcego spe∏nienie przez towary wnioskodaw-
cy warunków korzystania z oznaczenia geograficzne-
go, albo orzeczenie sàdu.

3. Uprawniony, o którym mowa w ust. 2, mo˝e rów-
nie˝ ˝àdaç wykreÊlenia z rejestru osoby, której towary
nie spe∏niajà lub przesta∏y spe∏niaç warunki b´dàce
podstawà udzielenia prawa z rejestracji.

Art. 188. 1. Na wniosek uprawnionego z tytu∏u pra-
wa z rejestracji mo˝e byç dokonana zmiana okreÊlenia
warunków korzystania z oznaczenia geograficznego,
takich jak granice terenu, do którego oznaczenie si´ od-
nosi, warunki wytwarzania towaru, szczególne cechy
lub w∏aÊciwoÊci towaru albo metody ich kontroli, je˝e-
li jest to uzasadnione w szczególnoÊci ze wzgl´du na
post´p technologiczny lub rozwój produkcji wyrobów.

2. W przypadku wykazania przez uprawnionego
z tytu∏u prawa z rejestracji, ˝e wnioskowanej zmianie,
o której mowa w ust. 1, nie sprzeciwiajà si´ osoby
ujawnione w rejestrze jako uprawnione do u˝ywania
oznaczenia, Urzàd Patentowy wyda decyzj´ o zmianie
i dokona odpowiedniego wpisu do rejestru.

3. Je˝eli osoba wyra˝ajàca sprzeciw przeciwko
zmianie, o której mowa w ust. 1, z∏o˝y w ciàgu miesià-
ca w Urz´dzie Patentowym wniosek o uznanie wnio-
skowanej zmiany za bezzasadnà, sprawa zostanie skie-
rowana do rozpatrzenia w trybie post´powania spor-
nego. W przeciwnym przypadku Urzàd Patentowy uzna
sprzeciw za wycofany i wyda decyzj´, o której mowa
w ust. 2.

4. W sprawach zagranicznych oznaczeƒ geograficz-
nych podstawà do dokonania zmiany, o której mowa
w ust. 1, mo˝e byç tylko przedstawiony przez upraw-
nionego z tytu∏u prawa z rejestracji dowód odpowied-
niej zmiany warunków korzystania z oznaczenia w kra-
ju jego pochodzenia.

Art. 189. Uprawniony z tytu∏u prawa z rejestracji na
oznaczenie geograficzne mo˝e przenieÊç swoje upraw-
nienia na innà organizacj´ lub organ na podstawie po-
rozumienia, z zachowaniem warunków, o których mo-
wa w art. 176 ust. 2—4. Wpisu do rejestru powy˝szej
zmiany dokonuje si´ na wniosek.

Art. 190. Uprawnieni do oznaczania towarów zare-
jestrowanym oznaczeniem geograficznym mogà
wskazaç, ˝e oznaczenie to zosta∏o zarejestrowane po-
przez umieszczenie na towarze okreÊlenia: „Zarejestro-
wane oznaczenie geograficzne” albo litery „G” wpisa-
nej w okràg w sàsiedztwie tego oznaczenia.

Rozdzia∏ 4

Uniewa˝nienie i wygaÊni´cie prawa z rejestracji 
na oznaczenie geograficzne

Art. 191. Prawo z rejestracji na oznaczenie geogra-
ficzne mo˝e byç uniewa˝nione na wniosek ka˝dej oso-
by, która ma w tym interes prawny, je˝eli wyka˝e ona,
˝e nie zosta∏y spe∏nione ustawowe warunki wymaga-
ne do uzyskania tego prawa.

Art. 192. 1. Osoba, która ma w tym interes prawny,
mo˝e, z zastrze˝eniem ust. 3, ˝àdaç wydania decyzji
stwierdzajàcej wygaÊni´cie prawa z rejestracji na ozna-
czenie geograficzne, które przesta∏o spe∏niaç ustawo-
we warunki przewidziane dla uzyskania ochrony albo
nie by∏o u˝ywane przez okres pi´ciu lat i nie istniejà
wa˝ne powody jego nieu˝ywania.

2. Obowiàzek wykazania u˝ywania oznaczenia geo-
graficznego lub istnienia przyczyn usprawiedliwiajà-
cych nieu˝ywanie oznaczenia spoczywa na uprawnio-
nym z tytu∏u prawa z rejestracji.

3. Do oznaczeƒ, których ochrona wynika z umowy
mi´dzynarodowej, przepisu ust. 1 nie stosuje si´.

4. U˝ywanie w obrocie nazwy regionalnej jako na-
zwy rodzajowej dla podobnych towarów nie mo˝e sta-
nowiç przyczyny uniewa˝nienia prawa z rejestracji te-
go oznaczenia ani stwierdzenia jego wygaÊni´cia.

5. Prawo z rejestracji na oznaczenie geograficzne
wygasa równie˝ na skutek zrzeczenia si´ prawa przez
uprawnionego przed Urz´dem Patentowym, za zgodà
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osób ujawnionych w rejestrze jako uprawnionych do
u˝ywania oznaczenia.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Urzàd Pa-
tentowy wydaje decyzj´ stwierdzajàcà wygaÊni´cie
prawa z rejestracji.

Art. 193. Prokurator Generalny Rzeczypospolitej
Polskiej lub Prezes Urz´du Patentowego mo˝e, w inte-
resie publicznym, wystàpiç z wnioskiem o uniewa˝nie-
nie prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne bàdê
o wydanie decyzji stwierdzajàcej wygaÊni´cie tego
prawa albo przystàpiç do toczàcego si´ post´powania.

Art. 194. Prawo z rejestracji na oznaczenie geogra-
ficzne wygasa w dniu, w którym nastàpi∏o zdarzenie,
z którym ustawa wià˝e skutek wygaÊni´cia prawa z re-
jestracji. Data wygaÊni´cia prawa z rejestracji powinna
byç potwierdzona w decyzji.

Art.195. Uniewa˝nienie albo wygaÊni´cie prawa
z rejestracji podlega wpisowi do rejestru oznaczeƒ
geograficznych.

Tytu∏ IV

TOPOGRAFIE UK¸ADÓW SCALONYCH

DZIA¸ I

Przepisy wst´pne

Art. 196. 1. Przez topografi´ uk∏adu scalonego, zwa-
nà dalej „topografià”, rozumie si´ rozwiàzanie polega-
jàce na przestrzennym, wyra˝onym w dowolny spo-
sób, rozplanowaniu elementów, z których co najmniej
jeden jest elementem aktywnym, oraz wszystkich lub
cz´Êci po∏àczeƒ uk∏adu scalonego.

2. Przez uk∏ad scalony rozumie si´ jedno- lub wie-
lowarstwowy wytwór przestrzenny, utworzony z ele-
mentów z materia∏u pó∏przewodnikowego tworzàcego
ciàg∏à warstw´, ich wzajemnych po∏àczeƒ przewodzà-
cych i obszarów izolujàcych, nierozdzielnie ze sobà
sprz´˝onych, w celu spe∏niania funkcji elektronicznych.

Art. 197. 1. Na topografi´ udzielane jest prawo z re-
jestracji. 

2. Prawo z rejestracji topografii mo˝e byç udzielo-
ne, z zastrze˝eniem ust. 3 i 4, na topografi´ oryginalnà.

3. Nie udziela si´ prawa z rejestracji topografii, je-
˝eli przed zg∏oszeniem w Urz´dzie Patentowym by∏a
ona wykorzystywana jawnie w celach handlowych
w okresie d∏u˝szym ni˝ dwa lata.

4. Nie mo˝e byç udzielone prawo z rejestracji topo-
grafii, je˝eli od jej dokonania i utrwalenia w dowolnej
formie min´∏o 15 lat i nie by∏a ona wykorzystywana
w celach handlowych.

Art. 198. 1. Topografi´ uznaje si´ za oryginalnà, je-
˝eli jest wynikiem pracy intelektualnej twórcy i nie jest
powszechnie znana w chwili jej powstania.

2. Na topografi´ sk∏adajàcà si´ z elementów po-
wszechnie znanych udziela si´ prawa z rejestracji tylko
w takim zakresie, w jakim kombinacja tych elementów
jest oryginalna.

Art. 199. Nie udziela si´ prawa z rejestracji na topo-
grafi´ jednoznacznie wynikajàcà z funkcji uk∏adu scalo-
nego, w którym jest stosowana.

Art. 200. Uprawnionym do uzyskania prawa z reje-
stracji topografii jest twórca, jego nast´pca prawny al-
bo osoba, z którà twórca jest zwiàzany stosunkiem pra-
cy bàdê innà umowà lub która udzieli∏a twórcy pomo-
cy przy powstaniu topografii. Przepisy art. 11, 12, 20
i 21 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 201. Twórca topografii ma prawo do wynagro-
dzenia za korzystanie z tej topografii przez przedsi´-
biorc´. Przepisy art. 22 i 23 stosuje si´ odpowiednio.

DZIA¸ II

Zg∏oszenie 
i rozpatrywanie zg∏oszenia topografi i

Art. 202. 1. Zg∏oszenie topografii powinno zawie-
raç:

1) podanie,

2) materia∏ identyfikujàcy topografi´, zawierajàcy nie-
zb´dne dane do jednoznacznego okreÊlenia topo-
grafii,

3) oÊwiadczenie dotyczàce daty wprowadzenia topo-
grafii do obrotu, je˝eli mia∏o ono miejsce przed do-
konaniem zg∏oszenia.

2. W zg∏oszeniu, o którym mowa w ust. 1, zg∏asza-
jàcy nie ma obowiàzku ujawniania informacji, które
stanowià tajemnic´ produkcyjnà lub handlowà, chyba
˝e sà one niezb´dne do identyfikacji topografii.

3. Zg∏oszenie topografii mo˝e dotyczyç tylko jedne-
go rozwiàzania.

4. Zg∏oszenie topografii, które obejmuje co naj-
mniej podanie oraz cz´Êç wyglàdajàcà na materia∏
identyfikujàcy topografi´, daje podstaw´ do uznania
zg∏oszenia za dokonane.

Art. 203. 1. Udzielenie prawa z rejestracji topogra-
fii nast´puje przez zarejestrowanie topografii b´dàcej
przedmiotem prawid∏owo dokonanego zg∏oszenia
w Urz´dzie Patentowym. 

2. Urzàd Patentowy wydaje decyzj´ o udzieleniu
prawa z rejestracji, je˝eli po sprawdzeniu zg∏oszenia
zgodnie z ust. 1 nie stwierdzi przeszkód do uzyskania
prawa z rejestracji topografii. Zarejestrowanie nast´-
puje pod warunkiem uiszczenia op∏aty za pierwszy
okres ochrony.

3. W razie nieuiszczenia op∏aty w wyznaczonym ter-
minie Urzàd Patentowy stwierdza wygaÊni´cie decyzji
o udzieleniu prawa z rejestracji topografii.
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Art. 204. Urzàd Patentowy wydaje decyzj´ o odmo-
wie udzielenia prawa z rejestracji, je˝eli stwierdzi prze-
szkody do jego uzyskania, które nie mogà byç usuni´-
te. Przepis art. 49 ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 205. Udzielone prawa z rejestracji topografii
podlegajà wpisowi do rejestru topografii uk∏adów sca-
lonych. 

Art. 206. Udzielenie prawa z rejestracji stwierdza
si´ przez wydanie Êwiadectwa rejestracji topografii.

Art. 207. 1. Przed udzieleniem prawa z rejestracji
Urzàd Patentowy nie udziela informacji o zg∏oszeniu
osobom nieuprawnionym bez zgody zg∏aszajàcego.

2. Materia∏ identyfikujàcy topografi´ nie jest ujaw-
niany bez zgody uprawnionego tak˝e po udzieleniu
prawa z rejestracji.

3. Przepis ust. 2 nie stanowi przeszkody do ujawnie-
nia dokumentacji na ˝àdanie organów wymiaru spra-
wiedliwoÊci oraz stronom sporu co do wa˝noÊci udzie-
lonego prawa lub co do naruszenia prawa.

Art. 208. Uprawniony mo˝e wskazaç, ˝e jego topo-
grafia zosta∏a zarejestrowana, poprzez umieszczenie
na topografii lub produkcie zawierajàcym chronionà
topografi´ litery „T” wpisanej w okràg. 

Art. 209. 1. Do zg∏oszenia i rozpatrywania zg∏osze-
nia topografii stosuje si´ odpowiednio, z zastrze˝e-
niem ust. 2, przepisy art. 31 ust. 4, art. 32, 36—37, 39,
41, 42 i 46.

2. Wprowadzanie zmian w zg∏oszeniu w toku jego
rozpatrywania nie mo˝e dotyczyç zmian dokonanych
w samej topografii.

Art. 210. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owe wymogi, jakim powinno
odpowiadaç zg∏oszenie topografii, oraz szczegó∏owy
zakres i tryb rozpatrywania zg∏oszeƒ. OkreÊlenie wy-
mogów, jakim powinno odpowiadaç zg∏oszenie, nie
mo˝e prowadziç do tworzenia nadmiernych, ponad po-
trzeb´, utrudnieƒ dla zg∏aszajàcego.

DZIA¸ III

Prawa z rejestracj i  topografi i

Art. 211. Przez uzyskanie prawa z rejestracji naby-
wa si´ prawo do wy∏àcznego korzystania z topografii
w sposób zarobkowy lub zawodowy na ca∏ym obsza-
rze Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 212. 1. Prawo z rejestracji narusza osoba, któ-
ra bez zgody uprawnionego:

1) reprodukuje w ca∏oÊci lub cz´Êci chronionà topo-
grafi´, z wyjàtkiem reprodukowania tej cz´Êci, któ-
ra nie spe∏nia wymogu oryginalnoÊci okreÊlonego
w art. 198,

2) importuje, sprzedaje lub w jakikolwiek inny sposób
wprowadza do obrotu kopi´ chronionej topografii,

uk∏ady scalone wytworzone przy u˝yciu takiej ko-
pii, a tak˝e wyroby zawierajàce takie uk∏ady scalo-
ne.

2. Reprodukowanie topografii polega na jej odtwo-
rzeniu w uk∏adzie scalonym na podstawie wzorca, do-
kumentacji lub analizy.

Art. 213. Nie narusza si´ prawa z rejestracji przez
zastosowanie topografii uk∏adu scalonego w Êrodkach
komunikacji i ich cz´Êciach lub urzàdzeniach, które
znajdujà si´ na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej cza-
sowo, a tak˝e w produktach, które znajdujà si´ na tym
obszarze w komunikacji tranzytowej.

Art. 214. Nie narusza prawa z rejestracji osoba, któ-
ra kopiuje bez zgody uprawnionego chronionà topo-
grafi´, je˝eli czyni to w celach osobistych albo wy∏àcz-
nie w celu oceny, analizy, badania lub nauczania.

Art. 215. Nie narusza prawa z rejestracji osoba, któ-
ra na podstawie oceny lub analizy chronionej topogra-
fii opracuje topografi´ spe∏niajàcà wymóg oryginalno-
Êci, o którym mowa w art. 198.

Art. 216. Nie narusza si´ prawa z rejestracji przez
korzystanie, w niezb´dnym wymiarze, z topografii dla
celów paƒstwowych bez prawa wy∏àcznoÊci, je˝eli jest
to konieczne dla zapobie˝enia lub usuni´cia stanu za-
gro˝enia wa˝nych interesów Paƒstwa, w szczególnoÊci
w zakresie bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego.
Przepisy art. 69 ust. 2—4 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 217. Nie stanowi naruszenia prawa z rejestra-
cji topografii import lub wprowadzenie do obrotu pro-
duktu zawierajàcego bezprawnie wykorzystanà topo-
grafi´ przez osob´ dzia∏ajàcà w dobrej wierze. Po uzy-
skaniu informacji o istnieniu ochrony tej topografii dal-
sze prowadzenie dzia∏alnoÊci handlowej w tym zakre-
sie jest mo˝liwe tylko za zgodà uprawnionego. Towary
posiadane lub zamówione przed uzyskaniem takiej in-
formacji mo˝na wprowadziç do obrotu pod warunkiem
zap∏aty uprawnionemu kwoty odpowiadajàcej op∏acie
licencyjnej.

Art. 218. Prawo z rejestracji nie rozciàga si´ na dzia-
∏ania dotyczàce kopii chronionej topografii, uk∏adów
scalonych wytworzonych przy u˝yciu takiej kopii, a tak-
˝e wyrobów zawierajàcych takie uk∏ady scalone, pole-
gajàce w szczególnoÊci na ich oferowaniu lub dalszym
obrocie, je˝eli zosta∏y one uprzednio, zgodnie z pra-
wem, wprowadzone do obrotu przez uprawnionego
lub za jego zgodà, na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej lub na terytorium paƒstwa, z którym Rzeczpospo-
lita Polska zawar∏a umow´ o utworzeniu strefy wolne-
go handlu.

Art. 219. 1. Uprawniony nie mo˝e dochodziç swo-
ich praw w odniesieniu do innej identycznej topografii,
je˝eli zosta∏a ona stworzona niezale˝nie przez osob´
trzecià.

2. Je˝eli dwie topografie sà identyczne w ca∏oÊci
lub cz´Êci, domniemywa si´, ˝e topografia, która mo-
g∏a byç reprodukcjà topografii wczeÊniej zg∏oszonej
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w Urz´dzie Patentowym lub wczeÊniej jawnie wprowa-
dzonej do obrotu, jest jej reprodukcjà.

Art. 220. Ochrona topografii ustaje po dziesi´ciu la-
tach od koƒca roku kalendarzowego, w którym topo-
grafia lub uk∏ad scalony zawierajàcy takà topografi´
by∏ wprowadzony do obrotu, lub koƒca roku kalenda-
rzowego, w którym dokonano zg∏oszenia topografii
w Urz´dzie Patentowym, w zale˝noÊci od tego, który
z tych terminów up∏ywa wczeÊniej.

Art. 221. 1. Do prawa z rejestracji topografii stosu-
je si´ odpowiednio przepisy art. 67, 68, 72, 74—79, 
81—90 i 92, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Prawo z rejestracji topografii wygasa równie˝ po
pi´tnastu latach od jej dokonania i utrwalenia, je˝eli
okres ten up∏ywa wczeÊniej ni˝ okres, na jaki zosta∏o
udzielone prawo z rejestracji, a topografia nie by∏a
w tym czasie wykorzystywana w celach handlowych.

Tytu∏ V

OP¸ATY, REJESTRY I WYKAZY, DOKUMENTY,
OG¸OSZENIA URZ¢DOWE

DZIA¸ I

Op∏aty

Art. 222. 1. Urzàd Patentowy pobiera op∏aty jedno-
razowe oraz op∏aty okresowe w zwiàzku z ochronà wy-
nalazków, wzorów u˝ytkowych, wzorów przemys∏o-
wych, znaków towarowych, oznaczeƒ geograficznych,
topografii uk∏adów scalonych.

2. Op∏aty, o których mowa w ust. 1, stanowià do-
chód bud˝etu Paƒstwa.

3. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, szczegó∏owe zasady ustalania, uiszczania i wyso-
koÊç op∏at, uwzgl´dniajàc podzia∏ na jednoroczne lub
kilkuletnie okresy ochrony. Op∏aty te nie mogà prowa-
dziç do nadmiernego i nieuzasadnionego ograniczenia
dost´pnoÊci procedur w zakresie uzyskiwania i utrzy-
mywania ochrony.

Art. 223. 1. Op∏aty jednorazowe za zg∏oszenia,
wnioski, oÊwiadczenia i inne czynnoÊci przewidziane
w ustawie powinny byç uiszczane z góry, o ile ustawa
lub rozporzàdzenie, o którym mowa w art. 222 ust. 3,
nie przewiduje uiszczenia op∏aty na wezwanie Urz´du
Patentowego w okreÊlonym terminie.

2. Op∏ata jednorazowa za zg∏oszenie mo˝e byç rów-
nie˝ uiszczona w ciàgu jednego miesiàca od daty dor´-
czenia wezwania Urz´du Patentowego.

3. Je˝eli w wyniku z∏o˝onego wniosku o ponowne
rozpatrzenie sprawy decyzja lub postanowienie Urz´-
du Patentowego zosta∏o uchylone, op∏ata uiszczona od
tego wniosku podlega zwrotowi.

4. W razie nieuiszczenia w terminie op∏aty, o której
mowa w ust. 1, post´powanie wszcz´te w wyniku do-

konania zg∏oszenia lub z∏o˝enia wniosku podlega umo-
rzeniu bàdê czynnoÊç uzale˝niona od op∏aty zostaje za-
niechana.

Art. 224. 1. Termin do uiszczenia op∏aty jednorazo-
wej za ochron´ lub op∏aty za pierwszy okres ochrony,
okreÊlonej w decyzji o udzieleniu patentu, prawa
ochronnego lub odpowiednio prawa z rejestracji, wy-
nosi trzy miesiàce od daty dor´czenia wezwania. Jed-
noczeÊnie zg∏aszajàcy mo˝e uiÊciç op∏at´ za dalsze roz-
pocz´te okresy ochrony lub op∏at´ wymaganà do prze-
d∏u˝enia ochrony na okresy rozpocz´te przed tym ter-
minem.

2. Op∏aty za dalsze okresy ochrony sà uiszczane,
z zastrze˝eniem ust. 1, z góry, nie póêniej ni˝ w dniu,
w którym up∏ywa poprzedni okres ochrony.

3. Op∏aty okresowe, o których mowa w ust. 2, mo-
gà byç uiszczone w ciàgu jednego roku przed termi-
nem okreÊlonym w ust. 2. Op∏aty te podlegajà zwroto-
wi, je˝eli przed tym terminem udzielone prawo zosta-
nie uniewa˝nione lub wygaÊnie. Op∏aty za okresy ubie-
g∏e i za okres bie˝àcy nie podlegajà zwrotowi.

4. Op∏aty, o których mowa w ust. 2, mo˝na uiszczaç
równie˝ w terminie szeÊciu miesi´cy po up∏ywie termi-
nu okreÊlonego w ust. 2, przy równoczesnym uiszcze-
niu op∏aty dodatkowej w wysokoÊci 30% op∏aty nale˝-
nej. Termin ten nie podlega przywróceniu.

5. W razie udzielenia patentu dodatkowego pobie-
ra si´ za ochron´ wynalazku op∏at´ jednorazowà.

6. Je˝eli patent dodatkowy stanie si´ patentem, po-
biera si´ op∏aty okresowe, poczynajàc od okresu
ochrony nast´pujàcego po ustaniu patentu g∏ównego,
w wysokoÊci, jaka przypada∏aby za ten okres i dalsze
okresy ochrony wynalazku stanowiàcego przedmiot
patentu g∏ównego.

Art. 225. 1. Termin do uiszczenia op∏aty, o którym
mowa w art. 223 ust. 2 lub art. 224 ust. 1, mo˝e byç,
z zastrze˝eniem ust. 3, przywrócony na wniosek zg∏a-
szajàcego, je˝eli w ciàgu dwóch miesi´cy od dnia usta-
nia przyczyny uchybienia terminu, nie póêniej jednak
ni˝ w ciàgu szeÊciu miesi´cy od dnia, w którym termin
ten up∏ynà∏, uprawdopodobni on, ̋ e uchybienie nastà-
pi∏o bez jego winy. JednoczeÊnie ze z∏o˝eniem takiego
wniosku zg∏aszajàcy powinien uiÊciç zaleg∏à op∏at´.

2. Przywrócenie terminu do z∏o˝enia wniosku,
o którym mowa w ust. 1, jest niedopuszczalne.

3. Je˝eli zosta∏a wydana decyzja o umorzeniu po-
st´powania z powodu nieuiszczenia op∏aty, o której
mowa w art. 223 ust. 2, albo decyzja stwierdzajàca wy-
gaÊni´cie decyzji o udzieleniu patentu, prawa ochron-
nego lub odpowiednio prawa z rejestracji z powodu
nieuiszczenia op∏aty, o której mowa w art. 224 ust. 1,
decyzja taka mo˝e zostaç uchylona na wniosek zg∏asza-
jàcego o ponowne rozpatrzenie sprawy, w którym
uprawdopodobni on, ˝e uchybienie nastàpi∏o bez jego
winy, i po jednoczesnym uiszczeniu zaleg∏ej op∏aty.
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4. Przepisy ust. 1—3 stosuje si´ odpowiednio
w przypadku nieuiszczenia, w terminie wskazanym
w art. 224 ust. 1 zdanie drugie, op∏aty za dalsze rozpo-
cz´te okresy ochrony lub op∏aty wymaganej do prze-
d∏u˝enia ochrony na okresy rozpocz´te przed tym ter-
minem.

Art. 226. 1. W przypadku gdy zg∏aszajàcy wyka˝e,
˝e nie jest w stanie ponieÊç w pe∏nej wysokoÊci op∏aty
za zg∏oszenie wynalazku lub wzoru u˝ytkowego, Urzàd
Patentowy zwalnia go cz´Êciowo od tej op∏aty. Pozo-
sta∏a cz´Êç op∏aty nie mo˝e byç ni˝sza ni˝ 30% op∏aty
nale˝nej.

2. W przypadku gdy wnioskodawca wyka˝e, ˝e nie
jest w stanie ponieÊç w pe∏nej wysokoÊci op∏aty od
wniosku o wydanie decyzji w post´powaniu spornym
oraz od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy,
Urzàd Patentowy zwalnia go cz´Êciowo lub ca∏kowicie
od tej op∏aty.

3. Przepis ust. 2 ma zastosowanie tak˝e do op∏at
okresowych za ochron´ wynalazku lub wzoru u˝ytko-
wego oraz op∏aty jednorazowej za ochron´ wynalazku
stanowiàcego przedmiot patentu dodatkowego. Nie
dotyczy to op∏at za okresy  przekraczajàce dziesi´ç lat
od zg∏oszenia.

4. Na uzasadniony wniosek zg∏aszajàcego, wnie-
siony przed up∏ywem wyznaczonego terminu, termin
do uiszczenia op∏at, o których mowa w art. 224 ust. 1,
mo˝e byç przez Urzàd Patentowy odroczony, nie d∏u˝ej
jednak ni˝ o 6 miesi´cy. Odroczony termin nie ulega
przywróceniu. 

5. W sprawach, o których mowa w ust. 1—4, Urzàd
Patentowy wydaje postanowienia. W przypadku od-
mowy zwolnienia lub cz´Êciowego zwolnienia od op∏a-
ty,  wyznacza si´  termin jej uiszczenia.

6. Zwalnia si´ od op∏aty za wniosek o ponowne roz-
patrzenie sprawy w zwiàzku z wydanym postanowie-
niem, o którym mowa w ust. 5.

Art. 227. Urzàd Patentowy pobiera jednorazowà
op∏at´ za zamieszczenie w „WiadomoÊciach Urz´du
Patentowego” informacji o udzieleniu patentu, prawa
ochronnego, prawa z rejestracji oraz za publikacj´ tych
cz´Êci zg∏oszenia, które podlegajà publikacji, a tak˝e za
wydanie dokumentu stwierdzajàcego udzielenie pra-
wa (op∏ata za publikacj´). Zg∏aszajàcy obowiàzany jest
uiÊciç op∏at´ po otrzymaniu decyzji o udzieleniu prawa,
w terminie trzech miesi´cy od dor´czenia wezwania.
W tym przypadku art. 223 ust. 4 nie stosuje si´.

DZIA¸ II

Rejestry i wykazy, dokumenty

Art. 228. 1. Dla dokonywania wpisów o udzielo-
nych patentach, prawach ochronnych i prawach z reje-
stracji Urzàd Patentowy prowadzi:

1) rejestr patentowy,

2) rejestr wzorów u˝ytkowych,

3) rejestr wzorów przemys∏owych,

4) rejestr znaków towarowych,

5) rejestr oznaczeƒ geograficznych,

6) rejestr topografii uk∏adów scalonych.

2. W przypadkach uzasadnionych potrzebà dokony-
wania odr´bnych wpisów, w Urz´dzie Patentowym
prowadzone sà pomocnicze rejestry praw udzielonych
z mocà na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zareje-
strowanych w mi´dzynarodowym organie na podsta-
wie umowy mi´dzynarodowej.

3. Rejestry, o których mowa w ust. 1 i 2, sà jawne. 

4. Domniemywa si´, ˝e wpisy w rejestrach, o któ-
rych mowa w ust. 1,  sà prawdziwe i ˝e ka˝demu jest
znana ich treÊç.

Art. 229. 1. W sprawach, w których wpis do rejestru
jest uzale˝niony od z∏o˝enia wniosku, wpisu dokonuje
si´ na podstawie decyzji.

2. Rozpatrujàc wniosek, o którym mowa w ust. 1,
Urzàd Patentowy bada, czy z∏o˝one dokumenty, majà-
ce uzasadniç wydanie decyzji o dokonaniu wpisu do re-
jestru, nie naruszajà ustawy i odpowiadajà co do for-
my obowiàzujàcym przepisom.

3. Wpisy, o których mowa w ust. 1, nie wià˝à orga-
nu, do którego kompetencji, zgodnie z przepisami pra-
wa, nale˝y rozstrzyganie w sprawie dokumentu b´dà-
cego podstawà decyzji o wpisie do rejestru bàdê
w sprawie, której wynik móg∏by mieç wp∏yw na decy-
zj´ Urz´du Patentowego o dokonaniu wpisu w reje-
strze.

Art. 230. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady prowadzenia re-
jestrów oraz warunki i tryb dokonywania w nich wpi-
sów, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci zasady i tryb prze-
glàdania rejestrów oraz wydawania z nich wyciàgów,
a tak˝e przypadki, w jakich prowadzone b´dà pomoc-
nicze rejestry, o których mowa w art. 228 ust. 2.

Art. 231. 1. Dokumenty stwierdzajàce udzielenie
patentu, prawa ochronnego, prawa z rejestracji oraz
dowody pierwszeƒstwa opatruje si´ piecz´cià okràg∏à
z wizerunkiem or∏a w koronie i napisem w otoku:
„Urzàd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej”.

2. W przypadku zagubienia lub zniszczenia doku-
mentu, o którym mowa w ust. 1, Urzàd Patentowy na
wniosek uprawnionego i po uiszczeniu nale˝nej op∏aty
jednorazowej wydaje duplikat.

DZIA¸ III

Og∏oszenia urz´dowe

Art. 232. 1. O udzielonych patentach, prawach
ochronnych i prawach z rejestracji og∏asza si´ w „Wia-
domoÊciach Urz´du Patentowego”.
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2. Og∏oszeniu w „WiadomoÊciach Urz´du Patento-
wego” podlegajà równie˝, z zastrze˝eniem ust. 3, do-
konywane wpisy i zmiany w rejestrach dotyczàce
udzielonych praw.

3. Nie og∏asza si´ o wygaÊni´ciu patentu, prawa
ochronnego lub prawa z rejestracji, jeÊli nastàpi∏o ono
na skutek up∏ywu okresu, na jaki prawo zosta∏o udzie-
lone.

Art. 233. W „WiadomoÊciach Urz´du Patentowe-
go” og∏asza si´ tak˝e informacje o podj´tych decyzjach
odmawiajàcych udzielenia patentu bàdê prawa
ochronnego, umarzajàcych post´powanie albo stwier-
dzajàcych wygaÊni´cie decyzji o udzieleniu patentu
bàdê prawa ochronnego, a tak˝e o z∏o˝onych wnio-
skach o udzielenie prawa ochronnego na wzór u˝ytko-
wy (art. 38), w sprawach wynalazków i wzorów u˝ytko-
wych oraz znaków towarowych, o których zg∏oszeniu
Urzàd Patentowy uprzednio dokona∏ og∏oszenia w spo-
sób przewidziany w ustawie.

Art. 234. W „WiadomoÊciach Urz´du Patentowe-
go” zamieszcza si´ tak˝e inne ni˝ okreÊlone w art. 232
i 233 og∏oszenia przewidziane w ustawie, akty o cha-
rakterze urz´dowym oraz komunikaty.

Tytu∏ VI

POST¢POWANIE ZG¸OSZENIOWE I REJESTROWE

Art. 235. 1. Stronà w post´powaniu przed Urz´dem
Patentowym jest osoba, której interesu prawnego do-
tyczy to post´powanie.

2. Stronà w post´powaniu przed Urz´dem Patento-
wym w sprawie uzyskania patentu, prawa ochronnego
albo prawa z rejestracji jest zg∏aszajàcy. 

Art. 236. 1. Pe∏nomocnikiem strony w post´powa-
niu przed Urz´dem Patentowym w sprawach zwiàza-
nych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zg∏oszeƒ oraz
utrzymywaniem ochrony wynalazków, wzorów u˝ytko-
wych, wzorów przemys∏owych, znaków towarowych,
oznaczeƒ geograficznych i topografii uk∏adów scalo-
nych mo˝e byç tylko, z wyjàtkiem ust. 2, rzecznik paten-
towy.

2. Pe∏nomocnikiem osoby fizycznej, z zastrze˝e-
niem ust. 3, mo˝e byç równie˝ wspó∏uprawniony,
a tak˝e rodzice, ma∏˝onek, rodzeƒstwo lub zst´pni stro-
ny oraz osoby pozostajàce ze stronà w stosunku przy-
sposobienia.

3. Osoby niemajàce miejsca zamieszkania lub sie-
dziby na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej mogà
w sprawach, o których mowa w ust. 1, dzia∏aç tylko za
poÊrednictwem rzecznika patentowego.

Art. 237. 1. Pe∏nomocnikiem strony do jednej czyn-
noÊci mo˝e byç tylko jedna osoba fizyczna.

2. Pe∏nomocnictwo powinno byç udzielone na pi-
Êmie i do∏àczone do akt przy dokonywaniu pierwszej
czynnoÊci prawnej.

3. Je˝eli pe∏nomocnictwo dotyczy wi´cej ni˝ jednej
sprawy, powinno byç ono do∏àczone do akt sprawy,
w której pe∏nomocnik dokonuje pierwszej czynnoÊci.
Dokonujàc czynnoÊci w pozosta∏ych sprawach obj´-
tych pe∏nomocnictwem, pe∏nomocnik powinien do∏à-
czyç uwierzytelniony odpis pe∏nomocnictwa.

4. Rzecznik patentowy mo˝e sam uwierzytelniç od-
pis udzielonego mu pe∏nomocnictwa.

5. W razie nieuiszczenia nale˝nej op∏aty skarbowej
od pe∏nomocnictwa, Urzàd Patentowy wzywa pe∏no-
mocnika do jej uiszczenia, a na wypadek nieuiszczenia,
wzywa równie˝ stron´ do potwierdzenia czynnoÊci do-
konanych przez pe∏nomocnika, wyznaczajàc w tym ce-
lu odpowiedni termin. W razie bezskutecznego up∏ywu
wyznaczonego terminu, przepis art. 223 ust. 4 stosuje
si´ odpowiednio.

Art. 238. 1. Je˝eli w sprawie dzia∏a∏ ju˝ pe∏nomoc-
nik, a zostanie ustanowiony przez stron´ inny pe∏no-
mocnik z tym samym zakresem dzia∏ania, uwa˝a si´, ̋ e
pierwsze pe∏nomocnictwo zosta∏o odwo∏ane.

2. Je˝eli pe∏nomocnictwo obejmuje kilka osób
ustanowionych do tych samych czynnoÊci, za pe∏no-
mocnika uwa˝a si´ tego z nich, który dokona∏ czynno-
Êci i do∏àczy∏ pe∏nomocnictwo do akt. Przy podj´ciu
czynnoÊci przez innà wymienionà w pe∏nomocnictwie
osob´ przepis ust. 1 oraz art. 237 ust. 3 stosuje si´ od-
powiednio.

Art. 239. W razie upowa˝nienia przez stron´ do
dzia∏ania w post´powaniu przed Urz´dem Patento-
wym jednostki Êwiadczàcej us∏ugi w tym zakresie i z∏o-
˝enia oÊwiadczenia przez kierownika tej jednostki,
wskazujàcego zatrudnionego w niej rzecznika patento-
wego jako upowa˝nionego do dzia∏ania, oÊwiadczenie
takie uwa˝a si´ za pe∏nomocnictwo.

Art. 240. 1. Pe∏nomocnik, z wyjàtkiem osób, o któ-
rych mowa w art. 236 ust. 2, mo˝e udzieliç dalszego
pe∏nomocnictwa (substytucja).

2. Przy dokonywaniu czynnoÊci zachowawczych
nie jest wymagane pe∏nomocnictwo od drugiego
wspó∏uprawnionego.

Art. 241. 1. Je˝eli stronà w sprawie jest kilka osób
i nie wyznaczy∏y one pe∏nomocnika, powinny wskazaç
jeden adres dla korespondencji. W przypadku niewska-
zania takiego adresu uwa˝a si´, ˝e jest nim adres oso-
by wymienionej na pierwszym miejscu w zg∏oszeniu
albo w innym dokumencie b´dàcym podstawà wszcz´-
cia post´powania. 

2. Na wniosek strony Urzàd Patentowy przekazuje
pisma kierowane zgodnie z ust. 1 tak˝e na dodatkowo
wskazane przez stron´ adresy. Przepis ten ma odpo-
wiednie zastosowanie równie˝ w przypadku, gdy stro-
nà w sprawie jest jedna osoba, która wyznaczy∏a pe∏-
nomocnika.

Art. 242. 1. W toku post´powania Urzàd Patentowy
wyznacza stronie dla dokonania okreÊlonych czynno-
Êci, o ile ustawa nie stanowi inaczej, terminy:
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1) 1 miesiàca, gdy strona ma miejsce zamieszkania
lub siedzib´ na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,

2) 2 miesi´cy, gdy strona ma miejsce zamieszkania
lub siedzib´ za granicà.

2. W uzasadnionych przypadkach Urzàd Patentowy
wyznacza odpowiednio d∏u˝szy termin, o którym mo-
wa w ust. 1, lecz nie wi´cej ni˝ o 3 miesiàce.

3. CzynnoÊç mo˝e byç dokonana w ciàgu 2 miesi´-
cy po up∏ywie terminu wyznaczonego zgodnie z ust. 1
lub 2, je˝eli przed jego up∏ywem strona zawiadomi
Urzàd Patentowy na piÊmie o przyczynach niedotrzy-
mania tego terminu.

Art. 243. 1. Je˝eli w toku rozpatrywania sprawy
uchybiono terminowi do dokonania czynnoÊci warun-
kujàcej, zgodnie z ustawà, bieg post´powania, Urzàd
Patentowy mo˝e na wniosek strony, je˝eli ustawa nie
stanowi inaczej, przywróciç termin, o ile strona upraw-
dopodobni, ˝e uchybienie nastàpi∏o bez jej winy.

2. Z zastrze˝eniem ust. 4, wniosek, o którym mowa
w ust. 1, sk∏ada si´ do Urz´du Patentowego w ciàgu
2 miesi´cy od dnia ustania przyczyny uchybienia ter-
minu, nie póêniej jednak ni˝ w ciàgu 6 miesi´cy od
dnia, w którym termin ten up∏ynà∏. JednoczeÊnie wnio-
skodawca powinien dope∏niç czynnoÊci, dla której ter-
min ten zosta∏ wyznaczony.

3. Przywrócenie terminu do z∏o˝enia wniosku,
o którym mowa w ust. 2, jest niedopuszczalne.

4. Je˝eli zosta∏a wydana decyzja o umorzeniu po-
st´powania na skutek uchybienia terminu do dokona-
nia okreÊlonej czynnoÊci, mo˝e ona zostaç uchylona,
je˝eli strona z∏o˝y wniosek o ponowne rozpatrzenie
sprawy, w którym uprawdopodobni, ˝e uchybienie na-
stàpi∏o bez jej winy, i jednoczeÊnie dokona czynnoÊci,
dla której termin zosta∏ wyznaczony.

5. Je˝eli termin dokonania zg∏oszenia w celu zacho-
wania uprzedniego pierwszeƒstwa lub termin z∏o˝enia
dokumentu przypada na dzieƒ, w którym Urzàd Paten-
towy jest nieczynny dla interesantów, dor´czenie zg∏o-
szenia lub dokumentu w pierwszym dniu otwarcia
Urz´du Patentowego traktuje si´ jako dokonane w ter-
minie.

6. Do terminów, do których nie ma zastosowania
przepis ust. 1, uchybionych z powodu nadzwyczajnych
okolicznoÊci, stosuje si´ odpowiednio przepisy o za-
wieszeniu biegu przedawnienia z powodu si∏y wy˝szej.
W sprawach tych Urzàd Patentowy wydaje, po przed-
stawieniu przez zainteresowanego odpowiednich do-
wodów, postanowienia.

7. Niezale˝nie od przepisu ust. 5 i 6 Urzàd Patento-
wy zapewnia przyjmowanie w ka˝dym czasie przesy∏ek
dor´czanych przez osoby zainteresowane, bez wzgl´-
du na por´ dnia.

Art. 244. 1. Od decyzji Urz´du Patentowego stronie
s∏u˝y wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

2. Wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy rozpa-
trywane sà w Izbie Odwo∏awczej Urz´du Patentowego,
zwanej dalej „Izbà Odwo∏awczà”.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio do po-
stanowieƒ.

4. Termin do z∏o˝enia wniosku o ponowne rozpa-
trzenie sprawy zakoƒczonej decyzjà wynosi 2 miesiàce,
a zakoƒczonej postanowieniem — 1 miesiàc od dnia
dor´czenia stronie decyzji lub postanowienia.

5. Przed up∏ywem terminu do z∏o˝enia wniosku
o ponowne rozpatrzenie sprawy decyzja nie podlega
wykonaniu.

Art. 245. 1. W wyniku ponownego rozpatrzenia
sprawy w Izbie Odwo∏awczej, Urzàd Patentowy wyda-
je decyzj´, w której utrzymuje w mocy zaskar˝onà de-
cyzj´ albo uchyla jà w ca∏oÊci lub w cz´Êci i rozstrzyga
co do istoty sprawy.

2. W razie nieuwzgl´dnienia wniosku i utrzymania
decyzji w mocy termin dokonania czynnoÊci, wyzna-
czony w zaskar˝onej decyzji, biegnie na nowo.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio przy
rozstrzyganiu wniosku o ponowne rozpatrzenie spra-
wy dotyczàcej wydanego postanowienia.

Art. 246. 1. Ka˝dy mo˝e wnieÊç umotywowany
sprzeciw wobec prawomocnej decyzji Urz´du Patento-
wego o udzieleniu patentu, prawa ochronnego lub pra-
wa z rejestracji w ciàgu 6 miesi´cy od opublikowania
w „WiadomoÊciach Urz´du Patentowego” informacji
o udzieleniu prawa.

2. Podstaw´ sprzeciwu, o którym mowa w ust. 1,
stanowià okolicznoÊci, które uzasadniajà uniewa˝nie-
nie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji.

Art. 247. 1. O wniesieniu sprzeciwu, o którym mo-
wa w art. 246, Urzàd Patentowy niezw∏ocznie zawiada-
mia uprawnionego, wyznaczajàc mu termin na usto-
sunkowanie si´ do sprzeciwu.

2. Je˝eli uprawniony w odpowiedzi na zawiado-
mienie Urz´du, o którym mowa w ust. 1, podniesie za-
rzut, ˝e sprzeciw jest bezzasadny, sprawa zostanie
przekazana do rozstrzygni´cia w post´powaniu spor-
nym. W przeciwnym przypadku Urzàd Patentowy wy-
daje decyzj´ uchylajàcà decyzj´ o udzieleniu patentu,
prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, umarzajàc
jednoczeÊnie post´powanie.

Art. 248. Na decyzje oraz postanowienia Urz´du
Patentowego stronie przys∏uguje skarga do Naczelne-
go Sàdu Administracyjnego.

Art. 249. 1. Skarg´ przes∏anà przez Naczelny Sàd
Administracyjny w celu wypowiedzenia si´ co do jej
zasadnoÊci Prezes Urz´du Patentowego przekazuje do
rozpatrzenia w Izbie Odwo∏awczej.
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2. W wyniku rozpatrzenia skargi w Izbie Odwo∏aw-
czej, w przypadku, o którym mowa w ust. 1, Urzàd Pa-
tentowy uwzgl´dnia jà w ca∏oÊci albo przekazuje Na-
czelnemu Sàdowi Administracyjnemu odpowiedê na
skarg´ wraz z aktami sprawy.

Art. 250. Wykonanie decyzji lub postanowienia mo-
˝e byç na skutek wniesienia skargi, o której mowa
w art. 248, wstrzymane przez Prezesa Urz´du Patento-
wego równie˝ wtedy, gdy wstrzymanie takie nie nastà-
pi∏o z mocy prawa albo w wyniku postanowienia Na-
czelnego Sàdu Administracyjnego.

Art. 251. 1. Urzàd Patentowy udziela informacji
o zg∏oszeniu wynalazku, wzoru u˝ytkowego, wzoru
przemys∏owego, znaku towarowego, oznaczenia geo-
graficznego i topografii uk∏adu scalonego oraz udo-
st´pnia akta zg∏oszenia w ka˝dym stadium post´powa-
nia:

1) zg∏aszajàcemu i jego pe∏nomocnikowi,

2) organom Êcigania i wymiaru sprawiedliwoÊci —
w zwiàzku z prowadzonymi przez nie sprawami,

3) innym osobom, które przedstawià na piÊmie zgod´
zg∏aszajàcego.

2. Po up∏ywie terminów zastrze˝onych dla nieujaw-
niania informacji o zg∏oszeniach, o których mowa
w ust. 1, Urzàd Patentowy mo˝e na wniosek osoby, któ-
ra ma w tym interes prawny, udost´pniç jej dokumen-
ty zawarte w aktach zg∏oszenia.

3. O udzieleniu niejawnej informacji o zg∏oszeniu
oraz o udost´pnieniu akt zg∏oszenia dokonuje si´ ad-
notacji w aktach zg∏oszenia.

4. Przepisy ust. 1—3 nie majà zastosowania do
zg∏oszeƒ tajnych wynalazków i tajnych wzorów u˝ytko-
wych. 

5. Do zg∏oszeƒ topografii uk∏adów scalonych prze-
pisy ust. 2 i 3 stosuje si´ z zachowaniem warunków,
o których mowa w art. 207 ust. 2 i 3.

Art. 252. Do post´powania przed Urz´dem Paten-
towym stosuje si´ przepisy Kodeksu post´powania ad-
ministracyjnego, chyba ˝e ustawa stanowi inaczej.

Art. 253. 1. Przepisów Kodeksu post´powania ad-
ministracyjnego o terminach za∏atwiania sprawy nie
stosuje si´ do rozpatrywania zg∏oszeƒ dokonanych
w celu uzyskania patentu, prawa ochronnego lub pra-
wa z rejestracji.

2. Przepisów Kodeksu post´powania administra-
cyjnego o wznowieniu post´powania i stwierdzeniu
niewa˝noÊci decyzji nie stosuje si´, je˝eli okolicznoÊci
uzasadniajàce wznowienie post´powania bàdê stwier-
dzenie niewa˝noÊci decyzji mogà byç podniesione
w sporze o uniewa˝nienie udzielonego patentu, prawa
ochronnego lub prawa z rejestracji.

Art. 254. Na prawomocne orzeczenie Urz´du Pa-
tentowego, koƒczàce post´powanie w sprawie, a ra˝à-

co naruszajàce prawo, Prezes Urz´du Patentowego,
Prokurator Generalny Rzeczypospolitej Polskiej oraz
Rzecznik Praw Obywatelskich mogà wnieÊç skarg´ do
Naczelnego Sàdu Administracyjnego w terminie
6 miesi´cy od dnia dor´czenia stronie orzeczenia.

Tytu∏ VII

POST¢POWANIE SPORNE

Art. 255. Urzàd Patentowy rozpatruje w trybie po-
st´powania spornego sprawy o:

1) uniewa˝nienie patentu, prawa ochronnego albo
prawa z rejestracji,

2) stwierdzenie wygaÊni´cia patentu na wynalazek
dotyczàcy mikroorganizmu lub jego u˝ycia, w przy-
padku okreÊlonym w art. 90 ust.1 pkt 4,

3) stwierdzenie wygaÊni´cia prawa ochronnego na
znak towarowy, w przypadkach okreÊlonych
w art. 169,

4) stwierdzenie wygaÊni´cia prawa z rejestracji ozna-
czenia geograficznego, w przypadku okreÊlonym
w art. 192 ust. 1,

5) stwierdzenie wygaÊni´cia prawa z rejestracji topo-
grafii, w przypadkach okreÊlonych w art. 221 ust. 2,

6) udzielenie licencji przymusowej na korzystanie
z wynalazku, wzoru u˝ytkowego albo topografii,

7) zmian´ decyzji o udzieleniu licencji przymusowej,

8) stwierdzenie bezzasadnoÊci zmiany warunków ko-
rzystania z oznaczenia geograficznego, w przypad-
ku okreÊlonym w art. 188 ust. 3,

9) uniewa˝nienie patentu, prawa ochronnego albo
prawa z rejestracji na skutek z∏o˝onego sprzeciwu
uznanego przez uprawnionego za bezzasadny.

Art. 256. 1. Do post´powania spornego przed Urz´-
dem Patentowym stosuje si´ odpowiednio, z zastrze˝e-
niem ust. 2 i 3, przepisy Kodeksu post´powania admi-
nistracyjnego.

2. W kwestii kosztów post´powania stosuje si´ od-
powiednio przepisy obowiàzujàce w post´powaniu cy-
wilnym.

3. Przepisów Kodeksu post´powania administra-
cyjnego o ponownym rozpatrywaniu, na wniosek stro-
ny, spraw za∏atwionych przez wydanie decyzji, od któ-
rej nie s∏u˝y odwo∏anie, nie stosuje si´ do decyzji roz-
strzygajàcej spraw´ co do jej istoty i wydanej po prze-
prowadzeniu rozprawy.

4. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, szczegó∏owe zasady i tryb post´powania sporne-
go przed Urz´dem Patentowym, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci zasad´ jawnoÊci rozprawy oraz pu-
blicznego og∏aszania decyzji.

Art. 257. Na decyzje oraz postanowienia Urz´du
Patentowego w sprawach, o których mowa w art. 255,
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stronom przys∏uguje skarga do Naczelnego Sàdu Ad-
ministracyjnego.

Art. 258. Do prawomocnych orzeczeƒ Urz´du Pa-
tentowego w sprawach, o których mowa w art. 255,
przepis art. 254 stosuje si´ odpowiednio.

Tytu∏ VIII

ORGANY

DZIA¸ I

Urzàd Patentowy

Rozdzia∏ 1

Zadania i organizacja Urz´du Patentowego

Art. 259. Centralnym organem administracji rzàdo-
wej w sprawach z zakresu w∏asnoÊci przemys∏owej jest
Urzàd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 260. 1. Urzàd Patentowy podlega Radzie Mini-
strów. Nadzór nad dzia∏alnoÊcià Urz´du Patentowego
sprawuje z ramienia Rady Ministrów minister w∏aÊci-
wy do spraw gospodarki.

2. Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporzàdze-
nia, nadaje statut Urz´dowi Patentowemu, w którym
w szczególnoÊci okreÊli organizacj´, struktur´ i zasady
kierowania Urz´dem oraz podzia∏ kompetencji,
z uwzgl´dnieniem statusu ekspertów, urz´dników s∏u˝-
by cywilnej i innych pracowników.

Art. 261. 1. Urzàd Patentowy wykonuje zadania
w sprawach w∏asnoÊci przemys∏owej, wynikajàce
z ustawy, z przepisów odr´bnych oraz z umów mi´dzy-
narodowych.

2. Do zadaƒ Urz´du Patentowego nale˝y w szcze-
gólnoÊci:

1) przyjmowanie i badanie zg∏oszeƒ dotyczàcych wy-
nalazków, wzorów u˝ytkowych, wzorów przemy-
s∏owych, znaków towarowych, oznaczeƒ geogra-
ficznych oraz topografii uk∏adów scalonych, doko-
nanych w celu uzyskania ochrony,

2) orzekanie w sprawach udzielania patentów na wy-
nalazki i praw ochronnych na wzory u˝ytkowe oraz
znaki towarowe, a tak˝e praw z rejestracji wzorów
przemys∏owych, oznaczeƒ geograficznych i topo-
grafii uk∏adów scalonych,

3) rozstrzyganie spraw w post´powaniu spornym
w zakresie okreÊlonym ustawà,

4) prowadzenie rejestrów, o których mowa w art. 228, 

5) wydawanie organu urz´dowego pod nazwà „Wia-
domoÊci Urz´du Patentowego”, 

6) udzia∏ w pracach organów mi´dzynarodowych z ty-
tu∏u zawartych przez Rzeczpospolità Polskà umów
mi´dzynarodowych w sprawach z zakresu w∏asno-

Êci przemys∏owej, w szczególnoÊci Konwencji pary-
skiej o ochronie w∏asnoÊci przemys∏owej,

7) prowadzenie centralnego zbioru polskich i zagra-
nicznych opisów patentowych.

3. Przy wykonywaniu zadaƒ, w szczególnoÊci
w sprawach dotyczàcych wspó∏pracy mi´dzynarodo-
wej oraz przy opracowywaniu projektów przepisów
prawnych dotyczàcych w∏asnoÊci przemys∏owej,
Urzàd Patentowy dzia∏a w porozumieniu i we wspó∏-
pracy z zainteresowanymi organami administracji rzà-
dowej i samorzàdowej.

Art. 262. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, szczegó∏owy zakres dzia∏ania Urz´du Paten-
towego, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci jego zadania
i kompetencje, a tak˝e zasady i formy wspó∏dzia∏ania
Urz´du z innymi organami administracji rzàdowej oraz
z jednostkami samorzàdu terytorialnego, organizacja-
mi spo∏ecznymi i zwiàzkami zawodowymi w sprawach
obj´tych jego zakresem dzia∏ania.

Art. 263. 1. Na czele Urz´du Patentowego stoi Pre-
zes Urz´du Patentowego, który kieruje Urz´dem i, z za-
strze˝eniem art. 264 ust. 2, reprezentuje go na zewnàtrz
oraz ustala szczegó∏owà organizacj´ wewn´trznà
i szczegó∏owy zakres zadaƒ komórek organizacyjnych.

2. Prezesa Urz´du Patentowego powo∏uje i odwo-
∏uje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra w∏a-
Êciwego do spraw gospodarki.

3. Zast´pców Prezesa Urz´du Patentowego powo-
∏uje i odwo∏uje Prezes Rady Ministrów, na wniosek Pre-
zesa Urz´du Patentowego.

Art. 264. 1. Orzekanie w sprawach, o których mowa
w art. 261 ust. 2 pkt 2 i 3, a tak˝e w sprawach dokony-
wania wpisów do rejestrów nale˝y do osób posiadajà-
cych uprawnienia okreÊlone w art. 268 ust. 3, powo∏a-
nych przez Prezesa Urz´du Patentowego (ekspertów).
W sprawach tych ekspert orzeka jednoosobowo, chy-
ba ˝e przewidziane jest orzekanie w wi´kszym sk∏adzie
ekspertów.  

2. Ekspert reprezentuje Urzàd Patentowy w post´-
powaniu przed Naczelnym Sàdem Administracyjnym
w sprawach, o których mowa w art. 248 i 257.

3. Ekspertowi, o którym mowa w ust. 1, mogà byç
powierzane dodatkowe funkcje, w szczególnoÊci  kie-
rownicza, koordynacyjna lub kontrolna.

4. Powierzenie dodatkowej funkcji, o której mowa
w ust. 3, mo˝e nastàpiç na czas nieokreÊlony lub na
czas wykonywania okreÊlonej pracy.

Art. 265. 1. Eksperci wspó∏uczestniczà w czynno-
Êciach z zakresu zarzàdzania w Urz´dzie Patentowym
poprzez Kolegium Ekspertów, stanowiàce powszechne
ich zgromadzenie.

2. Kolegium Ekspertów wybiera ze swego grona
Rzecznika Interesu Zawodowego, który reprezentuje
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ekspertów wobec organów w∏adzy i administracji we
wszystkich sprawach dotyczàcych pracy.

3. Do zadaƒ Kolegium nale˝y:

1) ustalanie zadaƒ w zakresie rozpatrywania wp∏ywa-
jàcych zg∏oszeƒ i wniosków oraz wyra˝anie opinii
co do Êrodków potrzebnych na ich wykonanie,

2) ustalanie zasad  podzia∏u Êrodków funduszu na-
gród, tworzonego na podstawie przepisu art. 271
ust. 3,

3) wyra˝anie opinii co do problemów zwiàzanych
z orzekaniem, w szczególnoÊci co do przypadków
niejednolitoÊci orzecznictwa, oraz przedstawianie
odpowiednich wniosków w tym zakresie,

4) wyra˝anie opinii w innych sprawach, przedstawio-
nych przez Prezesa Urz´du Patentowego lub przez
Rzecznika Interesu Zawodowego.

4. Kolegium Ekspertów zwo∏uje co najmniej raz
w roku, z zastrze˝eniem ust. 5, Prezes Urz´du Patento-
wego, który mu przewodniczy. Kolegium Ekspertów
mo˝e równie˝ zwo∏aç, w ka˝dym czasie, Rzecznik Inte-
resu Zawodowego, dla przedstawienia sprawy wyma-
gajàcej wyra˝enia opinii przez Kolegium.

5. Kolegium Ekspertów mo˝e równie˝ obradowaç
w sekcjach, na które eksperci zostajà podzieleni we-
d∏ug kryteriów rzeczowo-problemowych, stosownie
do wykonywanych zadaƒ. Sekcji mo˝e przewodniczyç
Prezes Urz´du Patentowego, zast´pca Prezesa albo
ekspert, któremu powierzona zosta∏a funkcja kierowni-
cza na podstawie art. 264 ust. 3.

6. Podzia∏ na sekcje i wyznaczenie przewodniczà-
cych sekcji nale˝y do Prezesa Urz´du Patentowego.

Rozdzia∏ 2

Aplikacja ekspercka.
Uprawnienia i obowiàzki eksperta

Art. 266. 1. Uzyskanie uprawnieƒ eksperta wyma-
ga, z zastrze˝eniem ust. 2, posiadania wy˝szego wy-
kszta∏cenia odpowiadajàcego zadaniom eksperta, od-
bycia aplikacji eksperckiej, zwanej dalej „aplikacjà”,
oraz asesury.

2. Ekspertem mo˝e byç osoba, która:

1) jest obywatelem polskim i korzysta z pe∏ni praw pu-
blicznych,

2) nie by∏a karana za przest´pstwo umyÊlne,

3) posiada znajomoÊç j´zyków obcych w zakresie
i stopniu okreÊlonym potrzebà spe∏nienia warun-
ków niezb´dnych do wykonywania zadaƒ eksperta,
z uwzgl´dnieniem umów mi´dzynarodowych, nie
mniej jednak ni˝ jednego j´zyka obcego,

4) jest nieskazitelnego charakteru,

5) ma stan zdrowia oraz predyspozycje pozwalajàce
na powierzenie jej zadaƒ eksperta.

3. Od kandydata na eksperta, który powinien posia-
daç znajomoÊç wi´cej ni˝ jednego j´zyka obcego, mo˝-
na nie wymagaç znajomoÊci jednego z potrzebnych j´-
zyków, je˝eli brak ten uzupe∏ni on w czasie przeznaczo-
nym na aplikacj´.

Art. 267. 1. Aplikacja trwa 3 lata, z tym ̋ e w uzasad-
nionych przypadkach, na wniosek pracownika zaopi-
niowany przez prze∏o˝onego, mo˝e byç skrócona do
1 roku i 6 miesi´cy.

2. Aplikantowi mo˝e byç powierzane wykonywanie
okreÊlonych czynnoÊci zwiàzanych z orzekaniem, bez
prawa podejmowania decyzji.

3. Aplikacja koƒczy si´ egzaminem. Powtórny egza-
min mo˝e byç z∏o˝ony tylko raz, nie wczeÊniej ni˝ po
6 miesiàcach i nie póêniej ni˝ po roku od daty pierwsze-
go egzaminu.

4. W przypadku nieprzystàpienia, bez usprawiedli-
wienia, do egzaminu lub niezdania powtórnego egza-
minu, Urzàd Patentowy rozwiàzuje z aplikantem, za
wypowiedzeniem, umow´ o prac´.

5. W sprawach nieunormowanych w ustawie do
stosunku pracy z aplikantem stosuje si´ przepisy o pra-
cownikach s∏u˝by cywilnej.

Art. 268. 1. Po z∏o˝eniu egzaminu pracownikowi
powierza si´ wykonywanie zadaƒ w charakterze aseso-
ra przez okres nie krótszy ni˝ 2 lata.

2. Asesorowi powierza si´ wykonywanie czynnoÊci
eksperta, które podlega ocenie na zasadach okreÊlo-
nych w rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 8.

3. W przypadku pozytywnej oceny przebiegu ase-
sury, asesor uzyskuje uprawnienia eksperta.

4. Przy powo∏aniu ekspert sk∏ada Êlubowanie wo-
bec Prezesa Urz´du Patentowego wed∏ug nast´pujàcej
roty: „Âlubuj´ uroczyÊcie na powierzonym mi stanowi-
sku eksperta sumiennie wykonywaç zadania, orzekaç
bezstronnie i zgodnie z przepisami prawa, dochowaç
tajemnicy paƒstwowej i s∏u˝bowej, a w post´powaniu
kierowaç si´ zasadami godnoÊci i uczciwoÊci.”

5. Ekspert, który  przechodzi na inne stanowisko
eksperckie, nie sk∏ada ponownie Êlubowania.

6. Przepisy ustawy dotyczàce ekspertów stosuje si´
odpowiednio, o ile ustawa nie stanowi inaczej,  do ase-
sorów.

7. Prezes Urz´du Patentowego mo˝e odwo∏aç ase-
sora ze stanowiska, je˝eli po up∏ywie 2 lat asesury nie
zostanie on powo∏any na stanowisko eksperta. Odwo-
∏anie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy
o prac´.

8. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, szczegó∏owe zasady, zakres i tryb odbywa-
nia aplikacji i asesury, a tak˝e sk∏adania egzaminów,
z uwzgl´dnieniem wynagrodzenia dla osób przepro-
wadzajàcych egzamin. 
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Art. 269. 1. W zakresie orzekania eksperci podlega-
jà tylko ustawom.

2. Do ekspertów nie stosuje si´ w zakresie, o któ-
rym mowa w ust. 1, przewidzianych w odr´bnych usta-
wach przepisów o obowiàzku wykonywania poleceƒ
s∏u˝bowych prze∏o˝onego, jak te˝ przepisów przewidu-
jàcych dokonywanie okresowych bàdê doraênych ocen
pracownika dotyczàcych wykonywania przez niego za-
daƒ.

3. Orzekajàc w sprawie, ekspert obowiàzany jest
uwzgl´dniç dyrektywy interpretacyjne ustalone
w ogólnych wytycznych Prezesa Urz´du Patentowego,
wydawanych w trybie okreÊlonym w ust. 4 i 5.

4. Ogólne wytyczne, o których mowa w ust. 3, Pre-
zes Urz´du Patentowego wydaje po zasi´gni´ciu opinii
lub na wniosek Kolegium Ekspertów.

5. Ogólne wytyczne Prezesa, o których mowa
w ust. 3, podaje si´ do wiadomoÊci publicznej.

6. Ogólne wytyczne Prezesa, o których mowa
w ust. 3, wià˝à wy∏àcznie ekspertów przy rozpatrywa-
niu sprawy i nie mogà byç powo∏ywane jako podstawa
prawna wydanej decyzji bàdê postanowienia.

7. Na zasadach okreÊlonych w odr´bnych przepi-
sach eksperci korzystajà z ochrony przewidzianej dla
funkcjonariuszy publicznych.

8. BezpoÊredni nadzór nad dzia∏alnoÊcià komórek
organizacyjnych, w których orzekajà eksperci, sprawu-
je Prezes Urz´du Patentowego lub z jego upowa˝nienia
zast´pca Prezesa. Nadzór ten nie mo˝e wkraczaç w za-
kres orzekania.

Art. 270. 1. Ekspert jest obowiàzany post´powaç
zgodnie ze z∏o˝onym Êlubowaniem, a w szczególnoÊci:

1) przestrzegaç Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
i innych przepisów prawa,

2) przestrzegaç przy orzekaniu ogólnych wytycznych
Prezesa Urz´du Patentowego, o których mowa
w art. 269 ust. 3,

3) rzetelnie, bezstronnie, sprawnie i terminowo wyko-
nywaç powierzone zadania,

4) dochowywaç tajemnicy paƒstwowej i s∏u˝bowej,

5) godnie zachowywaç si´ w pracy oraz poza nià.

2. Ekspert nie mo˝e tworzyç ani byç cz∏onkiem
zwiàzków zawodowych lub partii politycznych. W dniu
powo∏ania eksperta na stanowisko jego cz∏onkostwo
w zwiàzkach zawodowych i partiach politycznych usta-
je z mocy prawa.

3. Ekspert nie mo˝e podejmowaç dodatkowego za-
trudnienia bez zgody Prezesa Urz´du Patentowego ani
wykonywaç czynnoÊci lub zaj´ç sprzecznych z obo-
wiàzkami eksperta lub podwa˝ajàcych zaufanie do nie-
go.

4. Ekspert nie mo˝e wyst´powaç w roli bieg∏ego sà-
dowego w zakresie, w którym orzeka. 

5. Do ekspertów stosuje si´ przepisy o ograniczeniu
prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej przez osoby
pe∏niàce funkcje publiczne, odnoszàce si´ do cz∏onków
korpusu  s∏u˝by cywilnej zajmujàcych stanowiska kie-
rownicze.

6. Ekspert jest obowiàzany, na uzasadnione potrze-
bà pisemne wezwanie Prezesa Urz´du Patentowego,
przed∏o˝yç w ciàgu miesiàca orzeczenie uprawnionego
lekarza, potwierdzajàce zachowanie przez eksperta
zdolnoÊci fizycznej i psychicznej do pracy na zajmowa-
nym stanowisku.

7. Ekspert mo˝e byç, stosownie do potrzeb, zatrud-
niony w niepe∏nym wymiarze czasu pracy.

8. W sprawach wynikajàcych ze stosunku pracy
eksperta nieuregulowanych w ustawie stosuje si´
przepisy Kodeksu pracy i inne przepisy prawa pracy.

Art. 271. 1. Wynagrodzenie eksperta sk∏ada si´
z wynagrodzenia zasadniczego, przewidzianego dla
zajmowanego stanowiska eksperta, oraz dodatku za
wieloletnià prac´ na tym stanowisku, a tak˝e — w razie
powierzenia mu dodatkowej funkcji — z dodatku funk-
cyjnego. WysokoÊç tego wynagrodzenia i dodatków
ustala si´ z zastosowaniem mno˝ników kwoty bazo-
wej, której wysokoÊç ustalonà wed∏ug odr´bnych za-
sad okreÊla ustawa bud˝etowa.

2. Ekspertowi przys∏uguje dodatkowe wynagrodze-
nie roczne dla pracowników jednostek sfery bud˝eto-
wej, w wysokoÊci i na zasadach okreÊlonych w odr´b-
nych przepisach.

3. Na zasadach okreÊlonych przez Prezesa Rady Mi-
nistrów Prezes Urz´du Patentowego mo˝e utworzyç
fundusz nagród za szczególne osiàgni´cia w pracy eks-
perta.

4. Do ekspertów majà odpowiednie zastosowanie
przepisy ustawy o s∏u˝bie cywilnej w zakresie przyzna-
wania nagród jubileuszowych oraz jednorazowych od-
praw w zwiàzku z przejÊciem na rent´ z tytu∏u niezdol-
noÊci do pracy lub emerytur´.

5. Prezes Rady Ministrów okreÊla, w drodze rozpo-
rzàdzenia, mno˝niki kwoty bazowej, o której mowa
w ust. 1, jako podstawy do ustalenia wynagrodzenia
zasadniczego na stanowiskach ekspertów oraz do usta-
lenia stawek dodatków za wieloletnià prac´ oraz funk-
cyjnego, a tak˝e zasady, na jakich mo˝e byç tworzony
fundusz nagród, o którym mowa w ust. 3, w szczegól-
noÊci wielkoÊç odpisu na ten fundusz z planowanych
wynagrodzeƒ osobowych.

Art. 272. 1. Czas pracy ekspertów nie mo˝e przekra-
czaç 8 godzin na dob´ i Êrednio 40 godzin tygodniowo.

2. Rozk∏ad czasu pracy w tygodniu oraz jego wy-
miar w poszczególnych dniach tygodnia ustala si´ od-
powiednio do warunków pracy przewidzianych dla
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ogó∏u pracowników Urz´du Patentowego. Dni tygo-
dnia nieb´dàcych dniami pracy w Urz´dzie nie wlicza
si´ do urlopu wypoczynkowego.

3. Osobie zajmujàcej stanowisko eksperta co naj-
mniej 10 lat przys∏uguje dodatkowy urlop wypoczyn-
kowy w wymiarze 6 dni roboczych, a po 20 latach orze-
kania na tym stanowisku — 12 dni roboczych.

4. Osobie zajmujàcej stanowisko eksperta przez
okres nie krótszy ni˝ 5 lat Prezes Urz´du Patentowego
mo˝e udzieliç, na warunkach odpowiadajàcych przepi-
som ustawy o s∏u˝bie cywilnej, p∏atnego urlopu dla po-
ratowania zdrowia.

5. Za czas niezdolnoÊci do pracy wskutek choroby
ekspertowi przys∏uguje przez okres roku wynagrodze-
nie i zasi∏ek chorobowy w wysokoÊci i na zasadach
okreÊlonych w odr´bnych przepisach.

6. Przepisy ust. 3—5 nie majà zastosowania do ase-
sorów.

Rozdzia∏ 3

OdpowiedzialnoÊç dyscyplinarna.
Zawieszenie oraz rozwiàzanie stosunku pracy 

z ekspertem

Art. 273. 1. Za naruszenie obowiàzków s∏u˝bowych
ekspert odpowiada dyscyplinarnie.

2. Do prowadzenia post´powania i orzekania
w sprawach, o których mowa w ust. 1, Prezes Urz´du
Patentowego powo∏uje, spoÊród ekspertów, rzecznika
dyscyplinarnego oraz cz∏onków Komisji Dyscyplinar-
nej Ekspertów i Wy˝szej Komisji Dyscyplinarnej Eks-
pertów, w liczbie umo˝liwiajàcej tworzenie sk∏adów
orzekajàcych.

3. W przypadkach uzasadnionych potrzebà, gdy
rzecznik dyscyplinarny, o którym mowa w ust. 2, nie
mo˝e dzia∏aç w sprawie, Prezes Urz´du Patentowego
mo˝e powo∏aç doraênie zast´pc´ rzecznika dyscypli-
narnego.

4. Karami dyscyplinarnymi sà:

1) upomnienie,

2) nagana,

3) zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych w Urz´-
dzie Patentowym,

4) zakaz pe∏nienia funkcji eksperta.

5. W sprawach nieunormowanych w niniejszej
ustawie do odpowiedzialnoÊci dyscyplinarnej eksper-
tów stosuje si´ odpowiednio przepisy o odpowiedzial-
noÊci dyscyplinarnej urz´dników s∏u˝by cywilnej. 

Art. 274. 1. Prezes Urz´du Patentowego odwo∏uje
eksperta ze stanowiska w razie utraty przez eksperta

zdolnoÊci fizycznej lub psychicznej do pracy, potwier-
dzonej orzeczeniem lekarskim wydanym dla celów
emerytalno-rentowych lub orzeczeniem o utracie zdol-
noÊci do pracy na zajmowanym stanowisku, wydanym
przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania ba-
daƒ lekarskich pracowników Urz´du Patentowego.

2. Prezes Urz´du Patentowego mo˝e odwo∏aç eks-
perta ze stanowiska w razie:

1) z∏o˝enia przez eksperta  oÊwiadczenia o rezygnacji
ze stanowiska,

2) potrzeby zmniejszenia stanu zatrudnienia eksper-
tów w wyniku zmiany zakresu zadaƒ Urz´du Paten-
towego bàdê trwa∏ego zmniejszenia iloÊci spraw
do rozpatrzenia,

3) nieprzed∏o˝enia przez eksperta w terminie orzecze-
nia uprawnionego lekarza o zachowaniu przez nie-
go zdolnoÊci fizycznej i psychicznej do pracy, w sy-
tuacji, o której mowa w art. 270 ust. 6,

4) osiàgni´cia przez eksperta, z zastrze˝eniem ust. 9
zdanie drugie, wieku emerytalnego, je˝eli okres za-
trudnienia umo˝liwia mu uzyskanie prawa do eme-
rytury z osiàgni´ciem tego wieku,

5) nieobecnoÊci eksperta w pracy z powodu choroby
lub odosobnienia ze wzgl´du na chorob´ zakaênà,
trwajàcej d∏u˝ej ni˝ okres pobierania zasi∏ku, a tak-
˝e w razie usprawiedliwionej nieobecnoÊci w pra-
cy z innych przyczyn, po up∏ywie okresów przewi-
dzianych w art. 53 Kodeksu pracy.

3. Stosunek pracy eksperta tymczasowo areszto-
wanego ulega z mocy prawa zawieszeniu.

4. Prezes Urz´du Patentowego mo˝e zawiesiç eks-
perta w pe∏nieniu obowiàzków, je˝eli zosta∏o wszcz´te
przeciwko niemu post´powanie dyscyplinarne lub kar-
ne.

5. W przypadku  zawieszenia, o którym mowa
w ust. 3 i 4, ekspertowi przys∏uguje wynagrodzenie
oraz inne uprawnienia i Êwiadczenia odpowiednio na
zasadach okreÊlonych w ustawie o s∏u˝bie cywilnej.

6. Stosunek pracy eksperta wygasa w przypadkach
okreÊlonych w Kodeksie pracy oraz przepisach szcze-
gólnych, a tak˝e w razie:

1) utraty obywatelstwa polskiego,

2) prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej za-
kazu pe∏nienia funkcji eksperta,

3) prawomocnego orzeczenia przez sàd pozbawienia
eksperta praw publicznych bàdê zakazu zajmowa-
nia przez niego stanowiska eksperta.

7. Je˝eli w odwo∏aniu nie okreÊlono inaczej, odwo-
∏anie eksperta ze stanowiska nast´puje z chwilà dor´-
czenia mu zawiadomienia o odwo∏aniu; osobie odwo-
∏anej ze stanowiska mo˝na wyznaczyç na okres do roz-
wiàzania stosunku pracy inne zadania do wykonywa-
nia, odpowiadajàce jej kwalifikacjom.
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8. WygaÊni´cie stosunku pracy z ekspertem jest
równoznaczne z odwo∏aniem go ze stanowiska eksper-
ta z chwilà wygaÊni´cia stosunku pracy.

9. Odwo∏anie eksperta ze stanowiska w przypad-
kach, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2—4,
a tak˝e w razie z∏o˝enia przez eksperta oÊwiadczenia
o rezygnacji ze stanowiska jest równoznaczne, z za-
strze˝eniem ust. 11, z wypowiedzeniem umowy o pra-
c´ lub jej rozwiàzaniem za porozumieniem stron.
W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, odwo∏a-
nie eksperta ze stanowiska przed osiàgni´ciem wieku
65 lat mo˝e nastàpiç tylko za jego zgodà.

10. Odwo∏anie eksperta ze stanowiska w przypad-
kach, o których mowa w ust. 2 pkt 5, jest równoznacz-
ne, z zastrze˝eniem ust. 11, z rozwiàzaniem umowy
o prac´ bez wypowiedzenia.

11. Odwo∏anie eksperta ze stanowiska nie mo˝e na-
ruszaç przepisów dotyczàcych szczególnej ochrony
pracowników w zakresie wypowiedzenia i rozwiàzania
stosunku pracy.

12. Ograniczenie w zakresie rozwiàzania stosunku
pracy z ekspertem nie dotyczy odwo∏ania z dodatkowej
funkcji, o której mowa w art. 264 ust. 3. Odwo∏anie
z dodatkowej funkcji przed wykonaniem powierzonej
pracy lub z funkcji powierzonej ekspertowi na czas nie-
okreÊlony jest równoznaczne z wypowiedzeniem wa-
runków pracy lub p∏acy.

Rozdzia∏ 4

Izba Odwo∏awcza

Art. 275. 1. Prezes Urz´du Patentowego tworzy Izb´
Odwo∏awczà do rozpatrywania spraw okreÊlonych
w art. 244 i 249.

2. W sk∏ad Izby Odwo∏awczej wchodzà osoby upo-
wa˝nione do orzekania.

Art. 276. Izbà Odwo∏awczà kieruje i sprawuje nad
nià nadzór administracyjny Przewodniczàcy Izby Od-
wo∏awczej, wyznaczony przez Prezesa Urz´du Patento-
wego. Przewodniczàcy Izby Odwo∏awczej nie musi
wchodziç w jej sk∏ad.

Art. 277. Sprawy w Izbie Odwo∏awczej rozpoznaje
si´ w zespo∏ach orzekajàcych, w sk∏adzie trzech osób.
Sk∏ad zespo∏u i jego przewodniczàcego wyznacza Prze-
wodniczàcy Izby Odwo∏awczej. W sprawach zawi∏ych
mo˝na wyznaczyç zespó∏ w sk∏adzie pi´cioosobowym.

Art. 278. 1. Sprawy w Izbie Odwo∏awczej rozpatru-
je si´ na posiedzeniach.

2. Przewodniczàcy zespo∏u mo˝e, w uzasadnionych
przypadkach, skierowaç spraw´ do rozpatrzenia na
rozprawie, w szczególnoÊci gdy jest to niezb´dne dla
jej wyjaÊnienia przy osobistym udziale strony lub bie-
g∏ych.

3. W razie potrzeby przewodniczàcy zespo∏u mo˝e
zleciç jednemu z cz∏onków zespo∏u orzekajàcego prze-
prowadzenie niektórych czynnoÊci zwiàzanych z toczà-
cym si´ post´powaniem.

DZIA¸ II

Kolegia orzekajàce do spraw spornych

Art. 279. 1. Sprawy sporne, o których mowa
w art. 255, rozpatrujà kolegia orzekajàce do spraw
spornych, zwane dalej „kolegiami”.

2. Prezes Urz´du Patentowego tworzy Wydzia∏
Spraw Spornych, w sk∏ad którego wchodzà cz∏onkowie
kolegiów orzekajàcych.

3. Wydzia∏em Spraw Spornych kieruje i sprawuje
nad nim nadzór administracyjny Przewodniczàcy Wy-
dzia∏u Spraw Spornych, wyznaczony przez Prezesa
Urz´du Patentowego. 

Art. 280. 1. Kolegia rozpatrujà sprawy nale˝àce do
ich w∏aÊciwoÊci w sk∏adzie przewodniczàcego kole-
gium i dwóch cz∏onków kolegium. W sprawach zawi-
∏ych mo˝na wyznaczyç sk∏ad pi´cioosobowy.

2. Przewodniczàcym kolegium mo˝e byç osoba,
która odby∏a aplikacj´ s´dziowskà. Prezes Urz´du Pa-
tentowego mo˝e powo∏aç na przewodniczàcego ko-
legium równie˝ osob´, która odby∏a aplikacj´ rad-
cowskà, adwokackà lub prokuratorskà albo jest pro-
fesorem lub doktorem habilitowanym nauk praw-
nych.

3. Do przewodniczàcych kolegiów stosuje si´ prze-
pisy o ekspertach, z tym ˝e zwolnieni sà oni od obo-
wiàzku odbycia aplikacji eksperckiej.

Art. 281. 1. Przewodniczàcego kolegium i cz∏onków
sk∏adu kolegium wyznacza Przewodniczàcy Wydzia∏u
Spraw Spornych.

2. W sk∏ad kolegium oprócz przewodniczàcego ko-
legium wchodzà jako jego cz∏onkowie: jeden ekspert
wyznaczony z listy ustalonej przez Prezesa Urz´du Pa-
tentowego oraz jeden przedstawiciel organizacji, o któ-
rych mowa w art. 9, wyznaczony z listy przedstawicie-
li, uzgodnionej z Prezesem Urz´du Patentowego przez
te organizacje.

3. Je˝eli wyznaczono kolegium pi´cioosobowe,
oprócz przewodniczàcego kolegium w jego sk∏ad
wchodzi po dwóch cz∏onków z ka˝dej z list, o których
mowa w ust. 2.

4. Przedstawicielem organizacji, o którym mowa
w ust. 2, nie mo˝e byç czynny zawodowo rzecznik pa-
tentowy.

Art. 282. 1. Pracownikom powo∏anym do orzekania
w sprawach spornych przys∏uguje zwolnienie od pracy
na czas udzia∏u w pracy kolegium w okresie orzekania,
z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
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2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw pracy okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób
ustalenia wysokoÊci rekompensaty za udzia∏ w pracach
kolegium dla przedstawicieli organizacji, o których mo-
wa w art. 281 ust. 2, o ile nie pozostajà w stosunku pra-
cy.

3. Przedstawiciele organizacji, o których mowa
w art. 281 ust. 2, zamieszkali poza siedzibà Urz´du Pa-
tentowego otrzymujà diety oraz zwrot kosztów przejaz-
du i noclegu, wed∏ug zasad ustalonych w przepisach
dotyczàcych diet i innych nale˝noÊci z tytu∏u podró˝y
s∏u˝bowej na obszarze kraju.

Tytu∏ IX

DOCHODZENIE ROSZCZE¡ W POST¢POWANIU
CYWILNYM

DZIA¸ I

Przepisy wspólne

Art. 283. Sprawy dotyczàce roszczeƒ cywilnopraw-
nych z zakresu ochrony w∏asnoÊci przemys∏owej, nie-
nale˝àce do kompetencji innych organów, rozstrzyga-
ne sà, z zastrze˝eniem art. 257, w trybie post´powania
cywilnego na zasadach ogólnych.

Art. 284. W trybie post´powania cywilnego, na za-
sadach ogólnych, rozpatrywane sà w szczególnoÊci
sprawy o:

1) ustalenie autorstwa projektu wynalazczego,

2) ustalenie prawa do patentu, prawa ochronnego lub
prawa z rejestracji,

3) wynagrodzenie za korzystanie z projektu wynalaz-
czego,

4) wynagrodzenie za korzystanie z wynalazku, wzoru
u˝ytkowego lub topografii dla celów paƒstwo-
wych,

5) odszkodowanie za przejÊcie na Skarb Paƒstwa pra-
wa do patentu lub prawa ochronnego odpowied-
nio na wynalazek tajny lub na wzór u˝ytkowy tajny,

6) naruszenie patentu, prawa ochronnego lub prawa
z rejestracji,

7) stwierdzenie prawa korzystania z wynalazku, wzo-
ru u˝ytkowego albo wzoru przemys∏owego w przy-
padkach okreÊlonych w art. 71 i 75,

8) stwierdzenie prawa u˝ywania w ramach lokalnej
dzia∏alnoÊci oznaczenia zarejestrowanego jako
znak towarowy na rzecz innej osoby,

9) stwierdzenie prawa u˝ywania oznaczenia geogra-
ficznego, 

10) stwierdzenie utraty prawa u˝ywania oznaczenia
geograficznego,

11) przeniesienie patentu, prawa ochronnego na wzór
u˝ytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemy-
s∏owego lub topografii, uzyskanego przez osob´
nieuprawnionà,

12) przeniesienie prawa ochronnego na znak towaro-
wy w przypadku okreÊlonym w art. 161.

Art. 285. Uprawniony z patentu, prawa ochronne-
go lub prawa z rejestracji bàdê osoba, której ustawa na
to zezwala, mo˝e ̋ àdaç zaprzestania dzia∏aƒ gro˝àcych
naruszeniem prawa.

Art. 286. Sàd, rozstrzygajàc o naruszeniu prawa,
mo˝e orzec na wniosek uprawnionego o dalszym roz-
porzàdzeniu bezprawnie wytworzonymi lub oznaczo-
nymi wytworami oraz  Êrodkami u˝ytymi do ich wy-
tworzenia lub oznaczenia.

DZIA¸ II

Roszczenia dotyczàce wynalazków, wzorów
u˝ytkowych, wzorów przemys∏owych i topo-

grafi i  uk∏adów scalonych

Art. 287. 1. Uprawniony z patentu, którego patent
zosta∏ naruszony, lub osoba, której ustawa na to zezwa-
la, mo˝e ̋ àdaç zaniechania naruszania i usuni´cia jego
skutków oraz wydania bezpodstawnie uzyskanych ko-
rzyÊci, a tak˝e naprawienia szkody na zasadach ogól-
nych.

2. Osoba, która naruszy∏a patent, jest obowiàzana
ponadto, na ˝àdanie uprawnionego, do og∏oszenia
w prasie stosownego oÊwiadczenia, a tak˝e, gdy naru-
szenie jest zawinione, do zap∏aty odpowiedniej kwoty
pieni´˝nej na rzecz jednej z organizacji, o których mo-
wa w art. 9, na cele popierania w∏asnoÊci przemys∏o-
wej.

Art. 288. 1. Roszczeƒ z tytu∏u naruszenia patentu
mo˝na dochodziç po uzyskaniu patentu.

2. Roszczenia z tytu∏u naruszenia patentu, je˝eli
sprawca dzia∏a∏ w dobrej wierze, mogà byç dochodzo-
ne za okres rozpoczynajàcy si´ po dniu, w którym
Urzàd Patentowy dokona∏ og∏oszenia o zg∏oszeniu wy-
nalazku, a w przypadku wczeÊniejszego powiadomie-
nia przez uprawnionego osoby naruszajàcej prawo
o dokonanym zg∏oszeniu — od daty tego powiadomie-
nia.

Art. 289. 1. Roszczenia z tytu∏u naruszenia patentu
ulegajà przedawnieniu z up∏ywem 3 lat. Bieg przedaw-
nienia rozpoczyna si´ od dnia, w którym uprawniony
dowiedzia∏ si´ o naruszeniu swego prawa i o osobie,
która naruszy∏a patent, oddzielnie co do ka˝dego naru-
szenia. Jednak˝e w ka˝dym przypadku roszczenie
przedawnia si´ z up∏ywem pi´ciu lat od dnia, w którym
nastàpi∏o naruszenie patentu.

2. Bieg przedawnienia ulega zawieszeniu w okresie
mi´dzy zg∏oszeniem wynalazku do Urz´du Patentowe-
go a udzieleniem patentu.
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Art. 290. Uprawniony, o którym mowa w art. 74,
mo˝e ˝àdaç od osoby, która nie b´dàc do tego upraw-
niona zg∏osi∏a wynalazek lub uzyska∏a patent, wydania
uzyskanych bezpodstawnie korzyÊci i naprawienia
szkody na zasadach ogólnych. Ponadto mo˝e ˝àdaç
og∏oszenia w prasie stosownego oÊwiadczenia, a tak-
˝e, gdy naruszenie prawa do patentu jest zawinione,
zap∏aty odpowiedniej kwoty pieni´˝nej na rzecz jednej
z organizacji, o których mowa w art. 9, na cele popiera-
nia w∏asnoÊci przemys∏owej.

Art. 291. Je˝eli strony nie postanowi∏y inaczej,
w razie uniewa˝nienia patentu nabywca, licencjobior-
ca albo inna osoba, na rzecz której uprawniony doko-
na∏ odp∏atnego rozporzàdzenia, mo˝e ˝àdaç zwrotu
wniesionej zap∏aty oraz naprawienia szkody na zasa-
dach ogólnych. Zbywca mo˝e jednak potràciç sobie ko-
rzyÊci, jakie nabywca uzyska∏ przez korzystanie z wyna-
lazku przed uniewa˝nieniem patentu; je˝eli korzyÊci te
sà wy˝sze od wniesionej zap∏aty i dochodzonego od-
szkodowania, zbywca nie ponosi odpowiedzialnoÊci.

Art. 292. 1. W odniesieniu do wzorów u˝ytkowych
oraz, z zastrze˝eniem ust. 2, do wzorów przemys∏o-
wych przepisy art. 287—291 stosuje si´ odpowiednio.

2. Roszczenia z tytu∏u naruszenia prawa z rejestra-
cji wzoru przemys∏owego, je˝eli sprawca dzia∏a∏ w do-
brej wierze, mogà byç dochodzone za okres rozpoczy-
najàcy si´ po dniu dokonania og∏oszenia w „Wiadomo-
Êciach Urz´du Patentowego” informacji o udzieleniu
prawa, a w przypadku wczeÊniejszego powiadomienia
przez uprawnionego osoby naruszajàcej prawo o do-
konanym zg∏oszeniu — od daty tego powiadomienia. 

Art. 293. 1. W odniesieniu do topografii uk∏adów
scalonych stosuje si´ odpowiednio, z zastrze˝eniem
ust. 2 i 3, przepisy art. 287—291.

2. Roszczenia z tytu∏u naruszenia prawa z rejestra-
cji, je˝eli sprawca dzia∏a∏ w dobrej wierze, mogà byç
dochodzone za okres rozpoczynajàcy si´ po dniu doko-
nania og∏oszenia w „WiadomoÊciach Urz´du Patento-
wego” informacji o udzieleniu prawa, a w przypadku
wczeÊniejszego powiadomienia osoby naruszajàcej
prawo o dokonanym zg∏oszeniu — od daty tego powia-
domienia.

3. Przepis ust. 2 stosuje si´ odpowiednio, je˝eli
w okresie 2 lat od pierwszego wykorzystania topogra-
fii w celach handlowych uprawniony do uzyskania pra-
wa z rejestracji na t´ topografi´ powiadomi osob´, któ-
ra korzysta∏a z niej bez jego zgody, o zamiarze zg∏osze-
nia tej topografii do Urz´du Patentowego. 

Art. 294. 1. Twórca wynalazku mo˝e dochodziç
roszczenia o wynagrodzenie za korzystanie z jego wy-
nalazku przed sàdem okr´gowym. Nie ma on obowiàz-
ku uiszczania kosztów sàdowych.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, stosuje
si´ odpowiednio przepisy Kodeksu post´powania cy-
wilnego, dotyczàce post´powania w sprawach o rosz-
czenia pracowników.

Art. 295. Do wynagrodzeƒ za wzory u˝ytkowe, wzo-
ry przemys∏owe i topografie uk∏adów scalonych prze-
pisy art. 294 stosuje si´ odpowiednio.

DZIA¸ III

Roszczenia dotyczàce znaków towarowych
i oznaczeƒ geograficznych

Art. 296. 1. Osoba, której prawo ochronne na znak
towarowy zosta∏o naruszone, lub osoba, której ustawa
na to zezwala, mo˝e ˝àdaç zaniechania naruszania
i usuni´cia jego skutków oraz wydania bezpodstawnie
uzyskanych korzyÊci, a tak˝e naprawienia szkody na za-
sadach ogólnych. Przepis art. 287 ust. 2 stosuje si´ od-
powiednio.

2. Naruszenie prawa ochronnego na znak towaro-
wy polega na bezprawnym u˝ywaniu w obrocie gospo-
darczym:

1) znaku identycznego do zarejestrowanego znaku to-
warowego w odniesieniu do identycznych towa-
rów,

2) znaku identycznego lub podobnego do zarejestro-
wanego znaku towarowego w odniesieniu do to-
warów identycznych lub podobnych, je˝eli takie
u˝ywanie spowodowaç mo˝e wÊród cz´Êci odbior-
ców b∏àd polegajàcy w szczególnoÊci na skojarze-
niu mi´dzy znakami,

3) znaku identycznego lub podobnego do renomowa-
nego znaku towarowego, zarejestrowanego w od-
niesieniu do jakichkolwiek towarów, je˝eli takie
u˝ywanie mo˝e przynieÊç u˝ywajàcemu nienale˝-
nà korzyÊç lub byç szkodliwe dla odró˝niajàcego
charakteru bàdê renomy znaku wczeÊniejszego. 

3. Z roszczeniami, o których mowa w ust. 1, mo˝na
wystàpiç równie˝ przeciwko osobie, która tylko wpro-
wadza do obrotu oznaczone ju˝ znakiem towary, je˝eli
nie pochodzà one od uprawnionego, bàdê osoby, któ-
ra mia∏a jego zezwolenie na u˝ywanie znaku.

4. Licencjodawca, powo∏ujàc si´ na udzielone mu
prawo ochronne na znak towarowy, mo˝e wystàpiç
z roszczeniami, o których mowa w ust. 1, przeciwko li-
cencjobiorcy, który narusza postanowienia umowy li-
cencyjnej, odnoszàce si´ do okresu i terenu jej obowià-
zywania, postaci znaku b´dàcego przedmiotem licen-
cji, a tak˝e wskazania towarów, dla których znak mo˝e
byç u˝ywany, oraz ich jakoÊci.

Art. 297. 1. W razie oznaczenia towarów znakiem
towarowym podrobionym, sàd orzekajàc, zgodnie
z art. 286, o dalszym rozporzàdzeniu tymi towarami,
mo˝e tylko w wyjàtkowych przypadkach uznaç za wy-
starczajàce do dopuszczenia towarów do obrotu usu-
ni´cie znaku z towarów. Przepis art. 299 ust. 6 stosuje
si´ odpowiednio.

2. Przez znak towarowy podrobiony rozumie si´
znak identyczny lub taki, który nie mo˝e byç odró˝nio-
ny w zwyk∏ych warunkach obrotu od znaku zarejestro-
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wanego, u˝yty bezprawnie dla towarów obj´tych pra-
wem ochronnym.

Art. 298. Roszczenia z tytu∏u naruszenia prawa
ochronnego na znak towarowy, je˝eli sprawca dzia∏a∏
w dobrej wierze, mogà byç dochodzone za okres roz-
poczynajàcy si´ po dniu, w którym Urzàd Patentowy
ujawni∏ publicznie informacj´ o zg∏oszeniu zgodnie
z art. 143, a w przypadku wczeÊniejszego powiadomie-
nia osoby naruszajàcej prawo o dokonanym zg∏osze-
niu — od daty powiadomienia. Przepisy art. 288 ust. 1
oraz art. 289 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 299. 1. Na wniosek uprawnionego z prawa
ochronnego na znak towarowy, towary przywo˝one na
polski obszar celny, wobec których zachodzi uzasad-
nione podejrzenie oznaczenia podrobionym znakiem
towarowym, podlegajà, z zastrze˝eniem ust. 8, zatrzy-
maniu przez organ celny. Wykonanie zatrzymania mo-
˝e byç uzale˝nione od z∏o˝enia przez wnioskodawc´ za-
bezpieczenia okreÊlonego na podstawie przepisów
prawa celnego, przeznaczonego na pokrycie powsta-
∏ych kosztów organów celnych lub mogàcych powstaç
innych roszczeƒ.

2. O zatrzymaniu towaru organ celny zawiadamia
niezw∏ocznie wnioskodawc´ i importera towaru.

3. Organ celny zwolni towar, je˝eli wnioskodawca,
najpóêniej przed up∏ywem dziesi´ciu dni od dor´cze-
nia mu zawiadomienia o zatrzymaniu towaru, nie
przed∏o˝y wydanego przez sàd zarzàdzenia tymczaso-
wego, zabezpieczajàcego roszczenia i obejmujàcego
zatrzymanie towaru na granicy. Okres ten mo˝e byç na
wniosek przed∏u˝ony o 10 dni, jedynie w przypadku
nierozstrzygni´cia przez sàd wniosku o wydanie zarzà-
dzenia tymczasowego w terminie zapewniajàcym
mo˝liwoÊç dostarczenia go przez wnioskodawc´ orga-
nowi celnemu. 

4. Je˝eli zarzàdzenie tymczasowe, o którym mowa
w ust. 3, wydane zosta∏o przez sàd przed wniesieniem
pozwu, organ celny zwolni towar tak˝e w przypadku,
gdy w terminie okreÊlonym przez sàd do wniesienia
pozwu wnioskodawca nie przed∏o˝y dowodu na to, ˝e
pozew zosta∏ wniesiony.

5. Do okresów, o których mowa w ust. 3, nie wlicza
si´ dni ustawowo wolnych od pracy.

6. Wywóz poza polski obszar celny zatrzymanych
towarów z umieszczonym na nich podrobionym zna-
kiem towarowym, w stanie niezmienionym, dopusz-
czalny jest jedynie przy zaistnieniu nadzwyczajnych
okolicznoÊci.

7. Przepisów ust. 1—6 nie stosuje si´ do towarów
przewo˝onych przez polski obszar celny oraz towarów
przywo˝onych przez podró˝nych w ramach norm usta-
nowionych w przepisach prawa celnego dla towarów
zwolnionych od c∏a.

8. Kontrola towarów przewidziana w ust. 1 mo˝e
byç zniesiona na granicy z krajem, z którym Rzeczpo-
spolita Polska tworzy cz´Êç unii celnej i znios∏a prak-
tycznie na tej granicy kontrol´ ruchu towarów.

Art. 300. W sprawach, o których mowa w art. 299,
w∏aÊciwe sà organy celne, które podejmujà czynnoÊci
w trybie i na zasadach okreÊlonych przepisami prawa
celnego.

Art. 301. Korzystajàcy ze znaku powszechnie zna-
nego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nieb´-
dàcego przedmiotem prawa ochronnego, mo˝e ˝àdaç
zaprzestania u˝ywania znaku identycznego lub podob-
nego w odniesieniu do towarów identycznych lub po-
dobnych, gdy u˝ywanie takie mo˝e wprowadzaç od-
biorców w b∏àd. Do znaku powszechnie znanego i re-
nomowanego art. 296 ust. 2 pkt 3 stosuje si´ odpo-
wiednio. 

Art. 302. 1. Do oznaczeƒ geograficznych stosuje si´
odpowiednio, z zastrze˝eniem art. 186, przepisy
art. 296—300.

2. Z roszczeniami, o których mowa w art. 296, mo-
˝e wystàpiç uprawniony z tytu∏u prawa z rejestracji
oznaczenia geograficznego, a tak˝e ka˝dy, kto jest
ujawniony w rejestrze jako uprawniony do jego u˝ywa-
nia.

Tytu∏ X

PRZEPISY KARNE

Art. 303. 1. Kto przypisuje sobie autorstwo albo
wprowadza w b∏àd innà osob´ co do autorstwa cudze-
go projektu wynalazczego albo w inny sposób narusza
prawa twórcy projektu wynalazczego, podlega grzyw-
nie, karze ograniczenia wolnoÊci albo pozbawienia
wolnoÊci do roku. 

2. Je˝eli sprawca dopuszcza si´ czynu okreÊlonego
w ust. 1 w celu osiàgni´cia korzyÊci majàtkowej lub
osobistej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wol-
noÊci albo pozbawienia wolnoÊci do lat 2.

Art. 304. 1. Kto, nie b´dàc uprawnionym do uzyska-
nia patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji,
zg∏asza cudzy wynalazek, wzór u˝ytkowy, wzór prze-
mys∏owy lub cudzà topografi´ uk∏adu scalonego w ce-
lu uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa
z rejestracji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wol-
noÊci albo pozbawienia wolnoÊci do lat 2.

2. Tej samej karze podlega, kto ujawnia uzyskanà
informacj´ o cudzym wynalazku, wzorze u˝ytkowym,
wzorze przemys∏owym albo cudzej topografii uk∏adu
scalonego lub w inny sposób uniemo˝liwia uzyskanie
patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji.

3. Je˝eli sprawca czynu okreÊlonego w ust. 2 dzia-
∏a nieumyÊlnie, b´dàc zobowiàzanym do zachowania
w tajemnicy uzyskanej informacji, podlega grzywnie.

Art. 305. 1. Kto w celu wprowadzenia do obrotu
oznacza towary podrobionym znakiem towarowym
lub oznaczone takim znakiem towary wprowadza do
obrotu, podlega  grzywnie, karze ograniczenia wolno-
Êci albo pozbawienia wolnoÊci do lat 2.
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2. W wypadku mniejszej wagi sprawca podlega
grzywnie.

3. Je˝eli sprawca uczyni∏ sobie z pope∏nienia prze-
st´pstwa okreÊlonego w ust. 1 sta∏e êród∏o dochodu al-
bo dopuszcza si´ tego przest´pstwa w stosunku do to-
waru o znacznej wartoÊci, podlega karze pozbawienia
wolnoÊci od 6 miesi´cy do lat 5.

Art. 306. 1. W razie skazania za przest´pstwo okre-
Êlone w art. 305 ust. 3 sàd orzeka przepadek na rzecz
Skarbu Paƒstwa towarów pochodzàcych z przest´p-
stwa oraz materia∏ów i narz´dzi, jak równie˝ Êrodków
technicznych, które s∏u˝y∏y lub by∏y przeznaczone do
pope∏nienia przest´pstwa; je˝eli takie materia∏y, narz´-
dzia albo Êrodki techniczne nie by∏y w∏asnoÊcià spraw-
cy, sàd mo˝e orzec ich przepadek na rzecz Skarbu Paƒ-
stwa.

2. W razie skazania za przest´pstwo okreÊlone
w art. 305 ust. 1, sàd mo˝e orzec przepadek na rzecz
Skarbu Paƒstwa towarów pochodzàcych z przest´p-
stwa oraz materia∏ów i narz´dzi, jak równie˝ Êrodków
technicznych, które s∏u˝y∏y lub by∏y przeznaczone do
pope∏nienia przest´pstwa, chocia˝by nie by∏y w∏asno-
Êcià sprawcy.

3. W razie orzeczenia przepadku, o którym mowa
w ust. 1 lub 2, art. 195 Kodeksu karnego wykonawcze-
go stosuje si´ odpowiednio niezale˝nie od wartoÊci to-
warów, których przepadek orzeczono. 

Art. 307. 1. Kto w celu wprowadzenia do obrotu
oznacza przedmioty niechronione patentem, prawem
ochronnym na wzór u˝ytkowy lub prawem z rejestracji
wzoru przemys∏owego, topografii uk∏adu scalonego
lub rejestracji na oznaczenie geograficzne, napisami
lub rysunkami majàcymi wywo∏aç mylne mniemanie,
˝e przedmioty te korzystajà z takiej ochrony, podlega
karze grzywny lub aresztu.

2. Tej samej karze podlega, kto przedmioty wymie-
nione w ust.1, wiedzàc o mylnym ich oznaczeniu,
wprowadza do obrotu albo do celów obrotu przygoto-
wuje lub przechowuje, albo podaje w og∏oszeniach, za-
wiadomieniach lub w inny sposób wiadomoÊci majà-
ce wywo∏aç mniemanie, ˝e te przedmioty korzystajà
z ochrony prawnej. 

Art. 308. Kto wprowadza do obrotu towary ozna-
czone znakiem towarowym z wyró˝nikiem majàcym
wywo∏aç mylne mniemanie, ̋ e przedmioty te korzysta-
jà z takiej ochrony, podlega karze grzywny.

Art. 309. W jednostkach organizacyjnych odpowie-
dzialnoÊç okreÊlonà w art. 303, art. 304, art. 305,
art. 307 i art. 308 ponosi osoba prowadzàca lub kieru-
jàca jednostkà, chyba ˝e z podzia∏u kompetencji wyni-
ka odpowiedzialnoÊç innej osoby.

Art. 310. 1. Âciganie sprawców przest´pstw okre-
Êlonych w art. 303, art. 304 i art. 305 ust. 1 i 2 nast´pu-
je na wniosek pokrzywdzonego.

2. Orzekanie w sprawach o czyny okreÊlone
w art. 307 i art. 308 nast´puje w trybie przepisów o po-
st´powaniu w sprawach o wykroczenia.

Tytu∏ XI

ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIÑZUJÑCYCH
PRZEPISY PRZEJÂCIOWE I KO¡COWE

DZIA¸ I

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych

Art. 311. W Kodeksie handlowym w art. 35 w § 2 na
koƒcu zdania skreÊla si´ kropk´ i dodaje wyrazy „i usta-
wy — Prawo w∏asnoÊci przemys∏owej.”

Art. 312. W Kodeksie post´powania cywilnego
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 

1) w art. 87: 

a) w § 1 po wyrazach „radca prawny” dodaje si´
wyrazy „ , a w sprawach w∏asnoÊci przemys∏o-
wej tak˝e rzecznik patentowy”, 

b) dodaje si´ § 6 w brzmieniu:

„§ 6. W sprawach zwiàzanych z ochronà w∏a-
snoÊci przemys∏owej pe∏nomocnikiem
twórcy projektu wynalazczego mo˝e byç
równie˝ przedstawiciel organizacji, do któ-
rej zadaƒ statutowych nale˝à sprawy po-
pierania w∏asnoÊci przemys∏owej i udziela-
nia pomocy twórcom projektów wynalaz-
czych.”;

2) w art. 89 w § 1 w zdaniu drugim po wyrazach „rad-
ca prawny” dodaje si´ przecinek i wyrazy „a tak˝e
rzecznik patentowy”;

3) w art. 99 po wyrazach „radc´ prawnego” dodaje si´
wyrazy „lub rzecznika patentowego”;

4) w art. 3932 dodaje si´  § 3 w brzmieniu:

„§ 3. W sprawach w∏asnoÊci przemys∏owej pe∏no-
mocnikiem, o którym mowa w § 1, mo˝e byç
tak˝e rzecznik patentowy.”

Art. 313. W ustawie z dnia 20 wrzeÊnia 1984 r. o Sà-
dzie Najwy˝szym (Dz.U. z 1994 r. Nr 13, poz. 48, z 1995 r.
Nr 34, poz.163, z 1996 r. Nr 77, poz. 367, z 1997 r. Nr 75,
poz. 471, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679 i Nr 124,
poz. 782 oraz z 1999 r. Nr 75, poz. 853 i Nr 110,
poz. 1255) w art. 16 w ust. 2 wyrazy „prawa wynalaz-
czego” zast´puje si´ wyrazami „prawa w∏asnoÊci prze-
mys∏owej”.

Art. 314. W ustawie z dnia 11 maja 1995 r. o Naczel-
nym Sàdzie Administracyjnym (Dz.U. Nr 74, poz. 368 i
Nr 104, poz. 515, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 106,
poz. 679, Nr 114, poz. 739 i Nr 144, poz. 971, z 1998 r.
Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 75, poz. 853 oraz z 2000 r.
Nr 2, poz. 5, Nr 48, poz. 552, Nr 60, poz. 704 i Nr 91,
poz. 1008) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 19 skreÊla si´ pkt 6;
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2) w art. 57 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister SprawiedliwoÊci, Prokurator General-
ny, Pierwszy Prezes Sàdu Najwy˝szego, Prezes
Naczelnego Sàdu Administracyjnego, Rzecznik
Praw Obywatelskich, w sprawach z zakresu
prawa pracy i ubezpieczeƒ spo∏ecznych — mi-
nister w∏aÊciwy do spraw pracy i zabezpiecze-
nia spo∏ecznego, a w sprawach z zakresu prawa
w∏asnoÊci przemys∏owej — Prezes Urz´du Pa-
tentowego Rzeczypospolitej Polskiej mogà
wnieÊç od orzeczenia Sàdu rewizj´ nadzwyczaj-
nà do Sàdu Najwy˝szego, je˝eli orzeczenie ra-
˝àco narusza prawo lub interes Rzeczypospoli-
tej Polskiej.”

DZIA¸ II

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 315. 1. Prawa w zakresie wynalazków, wzorów
u˝ytkowych, wzorów zdobniczych, topografii uk∏adów
scalonych, znaków towarowych oraz projektów racjo-
nalizatorskich, istniejàce w dniu wejÊcia w ˝ycie usta-
wy, pozostajà w mocy. Do praw tych stosuje si´ prze-
pisy dotychczasowe, o ile przepisy niniejszego dzia∏u
nie stanowià inaczej.

2. Do stosunków prawnych powsta∏ych przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy stosuje si´ przepisy do-
tychczasowe.

3. Ustawowe warunki wymagane do uzyskania pa-
tentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji oce-
nia si´ wed∏ug przepisów obowiàzujàcych w dniu zg∏o-
szenia wynalazku, wzoru u˝ytkowego, znaku towaro-
wego albo topografii uk∏adów scalonych w Urz´dzie
Patentowym. Jednak˝e do zg∏oszeƒ wynalazków i wzo-
rów u˝ytkowych, nierozpatrzonych przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie ustawy, stosuje si´ przepis art. 37 ust. 2.

Art. 316. 1. Zg∏oszenia wzorów zdobniczych doko-
nane przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy i nierozpa-
trzone do tego czasu uwa˝a si´ za zg∏oszenia wzorów
przemys∏owych.

2. Zg∏oszenia o udzielenie patentu na wynalazek
tajny lub prawa ochronnego na wzór u˝ytkowy tajny,
dokonane przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy i nieroz-
patrzone do tego czasu, uwa˝a si´ za zg∏oszenia doko-
nane w celu zastrze˝enia pierwszeƒstwa.

3. Zg∏oszenia o udzielenie prawa ochronnego do-
datkowego na wzór u˝ytkowy, dokonane przed dniem
wejÊcia w ˝ycie ustawy i nierozpatrzone do tego czasu,
uwa˝a si´ za zg∏oszenia dokonane w celu uzyskania
prawa ochronnego.

4. Post´powanie zwiàzane ze zg∏oszeniem wyna-
lazku, wzoru u˝ytkowego, wzoru przemys∏owego, zna-
ku towarowego i topografii uk∏adów scalonych w Urz´-
dzie Patentowym toczy si´ od dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy wed∏ug jej przepisów.

5. Dotychczasowy rejestr wspólnych znaków towa-
rowych uwa˝a si´ za odr´bnà zamkni´tà ksi´g´ reje-
stru znaków towarowych.

Art. 317. Post´powanie sporne przed Urz´dem Pa-
tentowym i post´powanie przed Komisjà Odwo∏awczà
przy Urz´dzie Patentowym, wszcz´te i niezakoƒczone
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, toczy si´ od dnia
wejÊcia w ˝ycie ustawy wed∏ug jej przepisów, z zastrze-
˝eniem art. 318 i 319.

Art. 318. 1. Sprawy, o których mowa w art. 255, roz-
patrywane wed∏ug dotychczasowych przepisów
w Urz´dzie Patentowym w post´powaniu spornym
przekazuje si´ do Wydzia∏u Spraw Spornych.

2. Sprawy, o których mowa w art. 255, rozpatrywa-
ne wed∏ug dotychczasowych przepisów w Komisji Od-
wo∏awczej przekazuje si´ do Naczelnego Sàdu Admini-
stracyjnego.

3. Sprawy, rozpatrywane wed∏ug dotychczasowych
przepisów w Komisji Odwo∏awczej w wyniku za˝aleƒ
i odwo∏aƒ w post´powaniu administracyjnym, przeka-
zuje si´ do Urz´du Patentowego w celu rozpatrzenia
w Izbie Odwo∏awczej, w trybie przepisów o ponownym
rozpatrzeniu sprawy.

4. Post´powanie w sprawach rozpatrywanych we-
d∏ug dotychczasowych przepisów w Urz´dzie Patento-
wym oraz w Komisji Odwo∏awczej w post´powaniu
spornym i nienale˝àce wed∏ug ustawy do kompetencji
Urz´du Patentowego podlega umorzeniu. Wniesione
op∏aty od wniosków o wydanie decyzji, a w przypadku
sprawy rozpatrywanej w Komisji Odwo∏awczej — tak-
˝e op∏aty od odwo∏aƒ i za˝aleƒ podlegajà zwrotowi.  

Art. 319. Wszcz´te i niezakoƒczone, do dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy, sprawy o wydanie decyzji o wygaÊni´-
ciu prawa z rejestracji na znak towarowy z powodu
nieu˝ywania znaku towarowego przekazuje si´ do Wy-
dzia∏u Spraw Spornych, a odwo∏ania od takich decyzji
przekazuje si´ do Naczelnego Sàdu Administracyjne-
go, jako skargi na decyzje Urz´du Patentowego.

Art. 320. Do odwo∏aƒ i za˝aleƒ przekazywanych do
Naczelnego Sàdu Administracyjnego, zgodnie
z art. 318 ust. 2 i art. 319, stosuje si´ odpowiednio prze-
pis art. 318 ust. 4 zdanie drugie.

Art. 321. Orzeczenia Sàdu Najwy˝szego wydane
w wyniku rewizji nadzwyczajnej przekazuje si´ do wyko-
nania organom w∏aÊciwym wed∏ug przepisów ustawy.

Art. 322.*)

Art. 323. 1. Pracownicy Urz´du Patentowego, któ-
rzy w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy sà upowa˝nieni
przez Prezesa Urz´du Patentowego, na podstawie do-
tychczasowych przepisów, do orzekania w sprawach,
o których mowa w art. 261 ust. 2 pkt 2 i 3, oraz w spra-
wach dokonywania wpisów do rejestrów, majà prawo
do orzekania w zakresie przewidzianym ustawà przez
okres trzech lat od dnia wejÊcia ustawy w ˝ycie. Prezes
Urz´du Patentowego mo˝e jednak, w zale˝noÊci od po-
trzeby, zmieniç zakres udzielonego upowa˝nienia. 
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2. Stosunek pracy pracowników, o których mowa
w ust. 1, nawiàzany na podstawie mianowania, prze-
kszta∏ca si´, z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, w stosu-
nek pracy na podstawie umowy o prac´ na czas nie-
okreÊlony. 

3. Warunkiem nadania pracownikowi, o którym
mowa w ust. 1, upowa˝nienia do orzekania po up∏ywie
trzech lat od dnia wejÊcia ustawy w ˝ycie, jest z∏o˝enie
egzaminu. Przepisy art. 267 ust. 3 i 4 stosuje si´ odpo-
wiednio.

4. Pracownik, który z∏o˝y∏ egzamin wymagany
zgodnie z ust. 3, mo˝e uzyskaç uprawnienia eksperta
z pomini´ciem okresu asesury.

Art. 324. Do ustalania wynagrodzeƒ oraz limitów
zatrudnienia ekspertów i asesorów w Urz´dzie Paten-
towym stosuje si´ odpowiednio, o ile ustawa nie sta-
nowi inaczej, przepisy o kszta∏towaniu wynagrodzeƒ
w paƒstwowej sferze bud˝etowej, odnoszàce si´ do
cz∏onków korpusu s∏u˝by cywilnej.

Art. 325. 1. W przypadku jednostek organizacyj-
nych niemajàcych osobowoÊci prawnej, patent, prawo
ochronne albo prawo z rejestracji mo˝e byç udzielone
tylko na rzecz osoby prawnej, w sk∏ad której wchodzi ta
jednostka, bàdê na rzecz osoby fizycznej, bàdê osób fi-
zycznych prowadzàcych t´ jednostk´ na w∏asny rachu-
nek.

2. Prawa przys∏ugujàce Skarbowi Paƒstwa wyko-
nuje w jego imieniu organ administracji rzàdowej lub
paƒstwowa jednostka organizacyjna, wed∏ug w∏aÊci-

woÊci w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu
Paƒstwa b´dàcym przedmiotem prawa.

Art. 326. Tracà moc:

1) ustawa z dnia 19 paêdziernika 1972 r. o wynalazczo-
Êci (Dz. U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 oraz  z 1997 r. Nr
88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770 ),

2) ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towaro-
wych (Dz. U. Nr 5, poz. 17, z 1989 r. Nr 35, poz. 192,
z 1993 r. Nr 10, poz. 46, z 1994 r. Nr 74, poz. 331 i
z 1997 r. Nr 88, poz. 554),

3) ustawa z dnia 30 paêdziernika 1992 r. o ochronie to-
pografii uk∏adów scalonych (Dz. U. Nr 100, poz. 498
oraz  z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770), 

4) ustawa z dnia 31 maja 1962 r. o Urz´dzie Patento-
wym Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1993 r.
Nr 26, poz.118), 

5) przepisy art. 5—7 ustawy z dnia 30 paêdziernika
1992 r. o zmianie ustawy o wynalazczoÊci i ustawy
o Urz´dzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 1993 r. Nr 4, poz.14).

Art. 327. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 3 mie-
si´cy od dnia og∏oszenia.

Zgodnie z art. 122 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospo-
litej Polskiej podpisuj´ ustaw´ z pomini´ciem art. 322,
uznanego wyrokiem Trybuna∏u Konstytucyjnego
z dnia 21 marca 2001 r.  (Monitor Polski Nr 10, poz. 160)
za niezgodny z Konstytucjà.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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z dnia 11 kwietnia 2001 r.

o rzecznikach patentowych.

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa okreÊla zasady i warunki wykony-
wania zawodu rzecznika patentowego oraz organizacj´
i zakres dzia∏ania samorzàdu rzeczników patentowych.

2. Zawód rzecznika patentowego jest zawodem za-
ufania publicznego.

3. Tytu∏ zawodowy „rzecznik patentowy” podlega
ochronie prawnej.

Art. 2. Ilekroç w niniejszej ustawie jest mowa
o sprawach w∏asnoÊci przemys∏owej — rozumie si´
przez to: 
1) uzyskiwanie, zachowywanie, wykonywanie oraz

dochodzenie praw odnoszàcych si´ do przedmio-
tów w∏asnoÊci przemys∏owej, a w szczególnoÊci do
wynalazków, wzorów u˝ytkowych, wzorów prze-
mys∏owych oraz topografii uk∏adów scalonych,
a tak˝e do znaków towarowych, nazw handlowych
i oznaczeƒ geograficznych,

2) zwalczanie nieuczciwej konkurencji w zakresie
przedmiotów, o których mowa w pkt 1. 

Art. 3. 1. Zawód rzecznika patentowego mo˝e wy-
konywaç osoba, która spe∏nia wymagania okreÊlone
niniejszà ustawà.

2. Rzecznik patentowy w wykonywaniu zawodu
podlega tylko ustawom.

3. Rzecznik patentowy ma obowiàzek wykonywaç
zawód zgodnie z zasadami etyki zawodowej i z nale˝y-
tà starannoÊcià.

4. Wykonywania zawodu rzecznika patentowego
nie mo˝na ∏àczyç z zatrudnieniem w Urz´dzie Patento-
wym Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej „Urz´-
dem Patentowym”, lub Naczelnym Sàdzie Administra-
cyjnym.

Art. 4. 1. Zawód rzecznika patentowego polega na
Êwiadczeniu pomocy w sprawach w∏asnoÊci przemy-
s∏owej osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jed-
nostkom organizacyjnym nieposiadajàcym osobowo-
Êci prawnej.


