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ZARZĄDZENIE PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

% dnia 12 Ii~topada 1984 r. 

w sprawie ochrony. wynalazków ł wzorów użytkowych. " 

Na 'podstawie art. 27 ust. 2, ~art. 38 uS!. 5 ' i art. 1 ł9 
ust. 3 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalaz
czości (Dz. U. · z 1984 r. Nr 33. poz. 177) zarządza się; 

co ' następuje: 

Rozdział .1 . 

Przepisy ogólne. 

ł 1. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o: 

l) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 19 pat:
dziernika 1972 r. o wynalazczości (Dz. U. z 1984 f. 
Nr 33, poz. 177). a powołane ;w zarządzen'il,l artykuły 
bez , bliższego określenia oznaczają artykuły tej 

. ust~wy, 

2) rozporządzeniu . rozumie ~ię · przez to . rozporządze.
nie Rad y Mmistr6w z dnia . . 29 czerwca 1984 r. 'Ił 
sprawie projektów Wynalazczych, ' (riz; u· Nr:m~ 
poz. ' 178), 

3) U~dzie Patentowym :-rbzumiesięprzez . to Urząd 
Patentowy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 

~) zgłaszającym - rozumie się przez .. to . lego. kto w 
iniieniu własnym dokonaj . zgłoszeniawynalazk,u lub' 

. wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym. 

5} zgłoszeniu do<;fatltowym -' rozumie sięprze'Z to · zgło
szenie wynalazku lub .wzoru użytkawego. zawierające 
}Vniosek o udzielenie patentu dodatkowego lub dó .. 
datkowego prawa ochronnego. 

6) patenct$ - rozumie się . prżez to patent, pate,nt do".. 
datkowy, patent tymcżasowy oraz pątent tymczasowy 
dOdatkowy. chyba że przepis stanowi 'iriaczej! ' ' 
, - , 

1) pierwszeńStwie - rozumie się przez to ' pierwszeń-
stwO' do uzyskania patentu lu~ pCdwa · ochrQnnegQ. 

, 8) uprzedpim' pierwszeilstwi~ - rozumie się przez ' tO'· 
. pierwszeństwo cto !1Zyskania pa~entu luh pr(lwa 
ochronnego ze zgłoszenia dokonanegO' . za graĄiC:ą lub 
• wystawienia wyn,alazku lub wzoru użytkowego na 
wystawie publiczne] ha obszarze Państwa l'ub zą gra
nicą, która upowdżnia do przyznania prawa pierw
szeńStwa, 

9} stanie ' techniki rO'zumie się przez (o wszystkO' to, 
co zostało ujawnione . pIzed da·tą. według której ozna
cza się pierwszeń.stwO' do uzyskan ia patentu lub pra; 
Wa ochrO'nnego. 

10) Konwencji paryskiej rO'zumie się- przez to Kon-
wencję paryską i:J O'chrO'nie własności przemysłoweJ 

Z dnIa 20 marca H383 r. w brzmieniu wiążącym Pol'ską 
Iłzęczp.osp:olitą Ludową. 

,f 2. W postępowaniu przed Urzępem PatentO'wym 
Językiem urzędowym jest jęz'yk polski. 

, Rozdział' 2 

Zgłoszenie wynalazku. 

§ 3. 1. Zgłoszenie wynalazku składa się Z: 

,1) podania. 

2) .opisu wynalazku, 

3) zastrzeżeń patentowyc;h. 

4) rysunków, jeżeli są niezbędne do zrozumienia wyna
lazku. 

2. Zgłoszenie wynalazku ' powinno również zawierać: 

l) skrót opisu. 

2) - oś-wiadczenie twórcy wynalazku (oświadczenia twór
ców)., zawierając~ . dane określone w § 1 załącznika . 
do zt*ądZenia. 

3} dowód pierwszeństwa, jeżelf -zgłaszający ubieg.a się! 
opfzyznanie. mu uprzedniego ,plerwszeństwa, ~kłada
jącysięz<iok.umeritów . wymienion ych w -§ .Z załącz

. nika do 7:af.ządzenia. 

.4) oświadczenie zgłaszającego wskazujące; jakie daty 
pierwsxeństwdzastI7.ega dla poszczególnych zastrze
żeń ' pateritowy.cbzawa~tych w , zglQsz~niu (OŚWiadcze
nie o datach pierwszęństwa}.je·żeli zgłaszający k()oo 
rzysta z plerwszdstwa oznaczonego według więceJ 
niż jednej daty. ' «porządzone według wymagań za~ 
wartych W . ~ 3 żałącżnika do ' zarządzenia. 

5) dokument stwierdzający uprawnienie zgłaszającego 

do korzy·stania z uprzedniego pierwszeństwa; jeżeli 

dowód tegO' pierwszeństwa nie opiewa na zgłaszają
cego. oraz zawierający dane określone w § 4 zalącz~ 

/ oika do zarządzenia. 

6) dokument przeniesienia prawa do 'patentu. jeżeli 

zgłaszający nie jest twórcą wynalazku lub uprawnio
nym do patentu ' z mO'cyustaw.y. zawierający dane 
określone w § 5 .załącinika do zarządzenia . 

' 7.) dokume,nt pelnomocnictwa~ jeżeli zgłaszający działa 
przez pełnomocnika .• zawierający dane określone w, 
§ 6 zalącz.nika do zarządzenia. 

. ! 
3. Dokumenty wymienione w ust. l pkt 3'-5 mogą 

by~ złożone p6żniej.w OkIesieczterech miesięcy od daty 
zgłQszeni, · dokonanego w Urzędzie Patentowym. Nie- ' 
ZłQ7ł!'nje ' któregokolwiek . z tych dokumentów w · terminie 
trważa się za wycofanie ośwlj}dczenia o korzystaniu (I 
u'przedniego pierwszeństwa. 

§ 4. ' 1. Podanie powinno zawierać: 

t) imi~ i nazwisko hib nazwę oraz adres zgłaszającego 
(zgłaiZających) • . 

2) wniosek o 'udzielenie p&tentu tymczasowego lub pa;' . 
tentu. 

3} tyfuł'wYllafazku. , 

, 

i ; 
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4) imi.ę i .nazwisko : o~az adres twórcy wynalazku, je~ 
żeli zgłaszając;:y nie jest twórcą wynalazku, 

J' , 

5) wskazanie podstawy prawa do patentu, jeżeli . zgła
szający nie jest twórcą wynaJazk~, 

6) spis załączonych dokumentów, 

7) : podpis zgłaszającego lub peln~mocnika, jeżeli zgła
sza jący dzi a ła przez pełnomocnika - ze wskazaniem 
jego imienia i ' nazwiska <.lub nazwy oraz , adresu. 

2. Podanie powin no również zawierać: 

l) wniosek o udzi elenie patentu dodatkcwego, jeżeli 
'zgłaszający ubiega ' s ię ' o udzielenie takiego patentu; 
w tym przypadku wniosek powinien równiez wska
zywać numer patentu - głównego albo numer 'zglo
s'lenia, 

• 2) oświadczenie zgłaszającego , że chce skorzystać z 
uprzedniego pierwszeilstwa, ' jeżelT zgłaszający ubiega 
się o przyznanie teg& pi.erwszeństwa, · wskazujące 

, datę i kraj dokonania ' zgłoszenia za granicą, a także 
w miar,ę możliwości numer , zgłoszenia łub nazwę, 

miejsc~ i haj wystawy oraz datę wystawienia . wy-
nalazku na wystawie;- . , 

, 3) imię i nazwisko. lub nazwę , oraz adres , wspóln.ego 
przedst,!wicielji do odbioru pism, jeżeli jest kilku 
zgłaszających i nie działa ją oni przez wspólnego peł
nomocnika , 

§ 5. I. Opis wynalazku, zwany dqlej ,~p~sem", po
wini.en. przedstawiać. wynalazek na tyle-- jasno i wyczer
pująco, aby znawca mógl wynalazek', zrea1iżówać. 

" 

, 2, Opis powinien: 
\ 

1) zawierać na poc'zątku tytuł wynalazku, 

2) określać dziedzinę techni,kL ktMej dotyczy wynalazeK, 

3) przedstawiać stan techniki, znany zgłaszające,mu 
i pr'zydatn y dl a zrozumienia · wynalaz,ku, a zwłaszcza', 
jego nowości j' nieoczywistości. ,dla po~zukiwań w 
stanie techniki związanych z wynala;z:ki-em -i, dla ba
dania zgłoszonego wynalazku; zaleca -się, aby ' w tej 
części opisu przytaczać także dane bibliografićzne 

pU,blikacji dotyczących stanu techniki, 

4) . ujawniać istotę wynalazku zg09nie ' z zastrzeżenianii 
patentowymi w taki ,spos'ób,' ilby żarówl!o zagadnienie, 
je,śli nawet nie ' jest wyra żnie sformułowane jako 
tilkie, jaki jego techniczne rozwiązanie były , zrozu
miale, jak , również przedstawiać korzystne skutkI 
wynalazku w odniesieniu do dotychczasowego .stanu ' 
techniki. jeżeli wynalazek przynosi takie , skutki, 

5)" zwiężle qbjaśniać, co przedstawiają figury rysunków, 
" jeżelizgloszenie wyna.lazku źawiera rysunki, 

:6) przedstilwiać co najmniej .jeden wariant realizacji 
wynalazku w fQrmie przykładu lub przykładów \ i po
woływać się na rysunki., jeżeli zgłoszenie wynalazku 
zawiera rysunki," ' 

4, Zaleca się, aby każda z... CZęSCl opisu ,wymieniona , 
w ust. 2 pkt 2-7 była opatrzona ' odpowiednim podty-

\ tulem. 

§ 6. 1. Zastrzeżenia patentowe, żwane dalej "zastrza.. 
żeniami", powinny okreś lać zastrzegany wynalazek przez 
podanie jego cech technicznych. Zastrzeżenia nie powinny 
podawać, jakich cech ten wynalazek nie ma. Nie powinny 
one teżzawięrać sformułowań mających charakter Cilceny 
wynalazku lub oceny posiczególnych jego cech. 

2. ' Każde zastrz.eże!lie pOAwinno ' być ujęte ' w jednym 
, zdaniu, sformułowane jasno i zwiężle. 

3.Zastrzezenia powinny być w całości poparta 
opisem. " 

, 4. Liczba zastrzeżeń powinna być odpowiednia do 
' charakteru zastl'zeganego wynalazku. Jeżeli jest więcej 
niż jedno zć\strżeżenie. powinny być one kolejno ponu
merowaI).e cyframi ,arabskimi. 

5. Zastrzeżenie niezależne pow~nno zawierać: 

1) część nieznamienną, podającą zespół cechtechnicz
nychzastl zeganego wynalazku, który to zespól cech 
jest niezbędny ' do określenia przedmiotu żąda~ej 

ochrony, lecz w całości nal.eży do stanu mchniki; ta 
część .zastrzezenia powinna rozpoczynać się od ,tytułu 

wynalazku lub od tej części tytułu , wynaiazku,...która 
dotyczy wynalazku zastrzeganego d'anym zastrzeże

.niem, a w uzasadnionym p~żypadku mote ograniczaĆ 
się tylko do tytułu wynalazku lub odpowiedniej jego 
części, 

2) część znamienną, poprzedzoną słowami "znamienny 
tym, że", podającą zwięźle te cechy techniczne (cechy 
znamienne) zastrzeganego wynalazku, które mają go 
w'yróżniać , spośród innych ;ozwiązań technic~ych 
mających zespół cech określonych w częścinie~ , 

znamiennej. 

6. Do zastrzeżenia niezależnego w żgłoszeniu dodat
kowym stosuje się odpowiednio przepisy ust. 5, jednakże 
część nieznamiennazastrzeienia niezale'żnego powinna 
podawać zespół cech technicznych, niezbędny do określa
riia przedmiotu żądanej ochrony i bę'dący zar(izem zespo
łem , cech techn'icznych wynalazku chronionego patentem 
~łównym,' nawet gdy wynalazek ten nie należy do stanu , 
techniki, ora'z powinna podawać numer patentu głównego 
poprzedzony słowami "według patentu nr .. .'.'. 
, , 

7. Zastrzeżenie zależne powirino zawierać: 

1) ' krótkie oznaczenie zastrzeganego przedmiotu, stanO" 
wiące skrócony tytuł wynaiazku. lubskróconłł odpo
wiednią część tytułu wynalazku, umieszczone na po-
czątku 'tego zastr'zeźenia, . , 

2) "powołanie, się na zastrzeżenie , lub zastrzeżenia, od 
ktorego lub których jest ono zaleine.; powołanie t~ 
powinno podawać numer powoływanego zastn:eżeni~ 
lub numery powoływanych zastr,zeżeń, ' , 

l) wyraźnie wskazywać, jak wynajazek może być sto- , 3) . część znamienną popr:zedzoną słowami "zna~ienny 
- sowany; jeżeli nie wynika , to jasno ż in'nych . części ' tym, że", podającą ,cechy -znamienne zastrzegane do-

opisu ' lub Z charakteru wynalazku.", . d a'tkow o , danym -zastrzeżeniem zależnym. 

,3. Do opisu w zgłoszeniu ,dodatkowym stosuje sj~ 8. Zastrze±enie, o którym mowa w usf. 1, może 
odpowlednió przepisy ' ust. 2, jednakże 'część opisu okre- · . być zależne : od ' dwóch lub od większej liczby i~ych za
ś}on<l w - ust. 2 pkt 3 powinna przedstawiac wynalazek ~ ,strzeien ':(zasttzeżeilie wielokrotnie zaleZne) tylko alter
będący przedmiotem patentu glównego, nawet gdy wy- '~ natywIlie. W takim przypadku czę~ćzastrzezeni. ~ależ": 

, na!azekte.n ,nie ',należydo stanu tec,hniki, OI:cu,:podawać nego, o 'której mowa w ust. 7 pkt 2" powinna między; 
numer. patentu głównego. numerami zastrzeżeń zawierać , słQWO "albo". Zastrzeżeni. 

( 

, " 
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wielokrotnie zależne nie może być powoływane w innym 
zastrzeżeniu wielokrotnie zależnym, jak rownież nie 
może być" uzależnione od więcej niż jedneigozastrzeżenia 
niezależnego. ' , 

9. Zależność zastrzeżenia od jednego zastrzeżenia 
oznacza, ' że zastrzeżenie zależne obok własnych cech 
znamiennych obejmuję wszystkie cechy zastrzeganego 
przedmiotu podane w zastrzeżeniu, od którego jest ono 
zależne. ' . 

10. Zależność zastrzeżenia od więceJ niż jednego za
strzeżenia oznacza, że zćlstrz;eżenie zależne obok własny~h 
cech. znamiennych obejmuje wszystkie cechy zastrzega
nego przedmiotu podane w zastrzeżeniu, od którego jest 

winn.o podawać dziedzinę t~chniki. ·do której . należy. 
· wynalazek, OTaz powinno ' jasno przedstawiać za,qad-, 
nienie, istotę jego technicznego rozwiązania stano~ 

wiącego wynalazek oraz główne zastosowanie lub 
głó\fne zastosowania wynalazku, 

2) jeżeli ~ymag~ tego charakter wyn~lazku ' - wzór 
chemiczny, który spośród wszystkich 'wzorów zawar
tych w zgłoszeniu najlepiej charakteryzuje wynala
zek; , jeieJi jest to wzór strukturalny, . to (p'owi~ien on 
być narysowany 'na oddzielnym arkuszu dołączonym 
do, skrótu. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza 
się umieszczenie w skrócie więcej niż jednego wzoru 

. strukturalnego. 
.' . l 

ono zależne i w związku ' z którym jest rożważane , Za- 3. Skrót powinien podawać "numer figul'y !rysunku, 
strzeżenie wielokrotnie zależne powinno być rozważane która spośród- figur znajdujących się w zgłoszeniu naj le
osobno w związku z każdym zastrzeżeniem, od którego piej-' obrazuje wynalazek. W użasadnionych przypadkach 
jest zależne. dopuszcza się wskaZanie wiE1cej aiż jed~ej fjg~ry rysunku. 

11. Zastrżeżęnia nie , powinny z~w'ierać sformułowań 4. Skrót powinien ' być zwięzły. Zaleca się, aby za:. 
odsyłających do opisu lub rysunków, chyba że jest tO! " wierał nie Więcej niż 12() , wyrazów. Skrót nie może za. 
konieczne,' W szczególnQści nie ,powinny one zawierać wierać stwierdzen co do zalet i , wartościwyn'alaiku ani 
takich okre~leń, jak: "jak jest to opisane w części... informacji iprzewidywan, co , dó / stosowania , wynalazku 
ppisu" lub '"jak to ' przed~tawiono na figurze ... rysunku". / w określonym miejscu, czasie lub przez określone osoby. 

12. Jeżeli' zgłoszenie zawiera rysunek, to zastrzeżenia 5. Po każdej z głównyc,h cech , technicznych wyna-
po podaniu poszczególnych {ech znamiennych powinnYlazku, wymienionych ' w skrócie i zobrazowanych ża po
zawierać oznaczenia odsyłające do poszczególnych frag- ' mocą wskazanej figury rysunku, powinny byt, umiesz
inentów rysunku odpoWiadających' tym cęchom. Ozna- czo~e w nawiasie i ppdkręślone Qznaczen,ia odsyłające 
czenia te ' powinny być umieszczone w, .. nawia~ach ,i pod- do tej figihy. pznaczenia te mog.ąbyć .przęz Urząd pa
kreślone. Jeżeli umiegzczenie w zastrzeżeniach }ych ozna- . ten.łowy zmienione lub !'ikreślone, , gdy , zachodzi jeden 
tzeń nie przyczynia się wyr.aźnie do lepszego zrozumie- z przy;padków, 0 , których mowa WIJSt. 6. 
'llia zastrze:zeń, .... oznacze~ , nie należy umieszczać: 

13. Jeżeli zgłaszający ubiega się o przyznanie ,pierw
Izeństw oznaczonych według yv-ięcej ,niż jednej daty (§ 12 
ust. 4-;6), to treść zastrzeżeń, a jeśli zgłoszenie zawięra 
2astrzeżeniazależne, , także -+ układ ich , zależności po
winny być takie, ' aby ,'z zachowaniem 'przepisów ust. 1-10 . 
każdemu z zastrzeżeń odpowiadała tylko jedna, data 
pierwszeństwa. 

§ 7. 1. Rysunki powinny odtwarzać przedmiot , wy
nalazku w ujęciu schematycznym. 

• l • 

2. Jeżeli charakter wynalazku 'pozwal,a na jego ,zo
' brazowanie za pomocą rysunkow, a nie są ?ne niezbędne 
do zrozumie~ia wynalazku, to: 

1} zgłaszający może włączy",- rysunki do zgłószenia, 

2) Urząd Patentowy"" może żądać, aby zgłaSZający do
starczył rysunki w wyznaczonym terminie, 

'3. Z zastrzeżeniem § 8 usL 2 pkt 2, ust.' 3, 5 i 6 
chemiczne wzory strukturalne uważa się za rysim~i~ ile
kroć , w dalszych , przepisach jest ;mowa o figurach, na
leży przez to rozumieć także poszczególne chemiczn,e 
wzory strukturalne. 

§ 8. '1. Skrót opisu, ,zwany dalej "skrótem", służy 
wyłącznie do ce"lów informacy jnych ja~o środek pomoc-

,niczy przy prowadzeniu ,poszukiwań wstanie techniki, 
a w l szczególności do ulatwieni p osobom zainteresowa,
nym wyrobienia sohie poglądu, czy istnieje potrzeba za
poznania się z opisem, zastrzeżeniami i rysun~ami zglo-
8zEmia~ a po .udzieleniy patentu -' z opise~ patentowym.; 

2; . Skrót powinien zawierać: 

l) streszczenie najważniejszych informacji zawartych w 
ppisie. zastrzeżeniach' i rysunkach;. stres;lczenie to po-

6. Jeżeli , zgłaszający nie 'dopełnił oOClwiązku, o któ
rym mowa w- usl. 3, lub gdy UrządPateritowyuważa, 

, że' .inna figura lub, i nJ:l e , figury' spośród lI;miesz~zonvch na 
rysunkj'lcb 'zgłoszenia : h~Piej charakteryzvją . wynal?zek 
niż figura lub figury wskazane., przez zgłaszającego . .lub 
też gdy Urząd Piltentowy uwaza, że zgł~szający wskazał 

nadmierną liczbę tigur,' to Urząd Patentowy sam wybiera 
figurę ,lub figury, które zostaną opublikowane, lub '-' 
g'dy charakter wynalazku to uzasadnia ~ . publikuje skrót 
bez rYs'unku. Przepis ten nie dotyczy strukturalnych wzo
rów chemicznych. 

I 
7. Urząd 'patentowy może dokonać korekty' skrótu, 

jeśli nie odpowiada on wymaganiom określonym w 
usl. 2-5. , ( 

§ 9. Termińcilogia i oznaczenia p-owinny byc Jedno
lite w całym żgłoszeniu i zgodne z obowiąz:ującymi w 
tym zakresie przepisami oraz powszechnie ' przyjętą prak- ' 
tyką· 

, 
§ 10. 1. Wszystkie CZęSCl zgłoszenia powinny być ' 

złożone W jednym egżemplarzu, z ' wyjątkiem skrótu, 
który powinien byc z:łożqny w dwóch egzęmplarzach. oraz 

. opisu, zastrzeżeń i rysunków, które pówinny być zło
żone w t~ZE;ch egzemplarzach. 

2. Opis , zastrzeżenia, ' skrót ora? rysunki ' powinny 
być podpisane pq:ezzgłaszającego lub jego, pełnomoc
nika, W razie gd-y zyłaszającym jest jednostka gospo
.darki ' uspołeczn~onej( zaleca się, aby te dokumenty były 
podpisane takie przez rzecznjka patentowego, jeżeli nie 
występuje on Ja)<O· pełnO,IIlOCnik. . 

,1. Wszystkie części zgłoszenia powinny odpowiadać 
.' wyma'ganiom formalnym określonym w' § 8 załącznika do 
zafżądienia. _ ' cO ' . 

l 
~ i. 
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Rozdział . 3 ' 

Jednolitość wynalazku. 

§ 11. 1. Zgłoszenie powinno dotyczyć tylko jednego 
wynalazku. 

2, Dopuszcza się jednak,ahy zgłoszenie dotyc'zyło 

więcej ni.ż jednego wynalazku, pod' warunkiem że wy
nalazki te są połączone w zgłoszeniu w {raźnie widoczną 
wspólną ideą wynalazczą. W szczególności ,dopuszcza się 
w zgłoszeniu jedną z następujących możliwości: 

" 

1) ' włączenie do zgłQszenia, obok zastrzeżenia niezille:!:
nego dotyczącego wytworu. jednego zastrzeżenia nie
zależnego dotyczącego sposobu specjalnie przystosO:: 
wanego do wytwarzania tego wytworu albo 

2) włączenie do - zgłoszenia. obok 'zastrzeżenia niezale:!:
,nego dotyczącego sposobu, jednego zastrzeżenia ni&
zależnego dotyczącego jednego urządzeni~ bądt 

jednego innego środka- technicznego przeznaczone!J.C) 
dD stosowania tego sposobu. 

3. Z zachowaniem ' przepisów ust. t i 2 dopuszcza sią 
umi~szczenie w - zgłoszeniu ,dwóch lub więcej zastrzeżeń 
niezależnych tej samej kategorii, jak wyrób, sposób lub 
urządzenie. które nie mogą być łatwo objęte wspólnym 
zastrzeżeniem. ' 

4; Z zachowaniem przepisów ust. t I 2 dopuszcza slą 
,umieszczenie w zgłoszeniu zastrzeżeń l zależnych zastrze-' 
gających szczególne postacie wynalazku zastrzeżonego 
w zastrzeżeniu niezależnym, nawet jesli można by uwa- · 
żać, że cechy podane w ' zastrzeżeniu zależnym sam. 
atanowią wynalazek. . 

5. Nie dopuszcza się w zgłoszeniu umieszczenia 
obo~ wynalazku dotyczącego wytworu ~ -wynalazku do
tyczącego sposobu wytwarzania substancji czynnej wcho
~zącej w skład tego wytworu. 

Rozdział 4 

Uprzednie pierwszeństwo. 

§ 12. t. Uprzednie pierwszeńst~o ze zgłoszeni.a do-
konanego za granieą powstaje na ' podstawie pierwszego 
prawiołowo dokonanego zgłoszenia wynalazku lub wzoru 
użytkowego w kraju będącym stroną Konwencji pary
skiej. Uprzednie pierwszeństwo obejmuje także te cechy 
wyraźnie ujawnione w takim zgłoszeniu wynalazku, które 
nie s.ą podane w jego ' zastrzeżeniach patentowych. 

2. -Prawidłowo dokonane zgłoszenie, o którym mowa 
w ust. t. isthieje wówczas, gdy zostało dokonane w spo
sób pozwalający przynaJmniej na. ustalenie daty jego 
dQkonania. -Pózniejsze zdarzenia dotyczące tego zgłoszEmia 
w, danym kraju nie mają wpływu na uprzednie pierw
szeństwo powstałe z .tego zgłoszenia. 

3: Jeżeli w tym samym k~aju Just. 1) oprócz pierw
szego Zgłoszenia {pierwsze zgłoszenie wcześniejsze) wnie
sione 'zostałopóżniej zg,łoszenie dotyczące tego samego 
'przedmiotu, to póżniejsze zgłoszenie uważa się za pierw
sze zgłoszenie w rozumieniu ust. l, pod warunkiem że 

pierwsze zgłeszen ie wcześniejsze było wczasie wniesienia 
pó~iejszego zgłoszenia ' iuż wycofane. porzucone lub 
odrzucone, bez udostępnienia przedmiotuzgloszenia dQ 

publicznego wglądu, i nie pozostawiło po robie żadnego 
prawa oraz ,nie służyło ża podstawę do zasttzegania 
uprzedni~go pierwszeństwa. W takim przypadku pierwsze 
zgłoszenie wcześniejsze nie może już służyćza podstaw-ę 
do zastrzegania uprzedniego pierwszeilstwa~ : ' 

, 4, W zgłoszeniu wynalazku dokonanym w Urzędzie 

Patentowym -- można zastrzec uprzednie pierwszeństwo 

wynikające z dwóch lub .więJ:ej pi'erwszych zgłoszeń do
konanych za granicą (uprzednie pierwszeństwo złożone). 

5. W zgłoszeniu wynalazklt, dokonanym w Urzędzie 
Patentowym można zastrzec uprzednie ,pierwszeństwo wy

'nikające z pierwszego zgłoszenia dokonanego za granicą, 
dotyczącego " niek~órych , tylko części przedmiotu zgłosze 

nia dokonanego w Urr.ędzie Patentowym (uprzednie pierw
szeństwo częściowe). W tym przypadkti pieTwszeństwo 
dla pozostałych części przedmiotu zgłoszenia oznacza się 
według daty dokonania zgłoszenia w U!,.zędzie Paten
towym. 

6 . • W zgłoszeniu wynalazku dokonanym w Urzędzie 

Patentowym moż~a zastrzec jednocześnie tiprzednie 
pierwszeństwo .złożone i ' 'Uprzednie pierwszeństwo 
częś~iowe. 

, ł t3.W zgłoszeniu dokonanym w Urzędzie Patento
wym można zastrzec uprzednie pierwszeństwo wynika
j~c. z wystawienia wynalażku lub wzoru użytkowego na 
wystawie 1Publicznej zorganizowanej w Pols1dej Rzeczy
pOllpoIiteJ Ludowej, ' określonej w zarządzeniu . Prezesa. 
Urzędu Patentowego (art. 24 , ust. 2) ; albo na międzynaro
dowej wystawie o charakterze urzędowym, zorganizo
wanej na obszarze , państwa ' będącego stroną Konwencji 
paryskiej. 

Rozdział 5 

. Zgłoszenie wzoru utytkowego. , 

ł H. 1. Do zgłoszenia W.zoru użytkowego stosuje 
slą. odpowiednio przepisy § 3-10, z uwzględnieniem prze
plsów ust; 2-4. 

2. W opisie wzoru . użytkowego zamiast przedsta-, 
wienia wariantu realizacji , w formie przykładu należy 
zamieśCić szczegółowy opis zastrzeganego wzoru użytk()o 
wego: 

3. Zgłoszenie wzoru użytkowego musi 'zawierać ry
sunek lubi 'TysuRkiwzoru uzytkowego. 

4 . . Zgłoszenie wzoru użytkowego może dotyczyć tylko 
jednego wzoru użytkowego. 

Rozdział 6 

Rozpatrywanie zgłoszenia wynala~ku. 

§ 15. 1. W toku postępowania Urząd Patentowy wy
znacza zgłaszającemu terminy, które nie mogą przekra
czać: 

1) dwóch miesięcy, jeżeli zgłaszający ma miejsce za
m,ieszkania lub siedzibę w Polsce , 

2) trzech miesięcy, . jeżeli zgłaszający ma miejsce za
mieszkania lub siedzibę w jednym z p'anstw euro
pejskich, . 

3) czterech miesięcy. jeżeli zgł a szający ma mie jsce ' ,za
mieszkania lub siedzibę' w jednym z pai1 stw poza
europejskich. 

,-
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1 Terminy określone w ust. 1 nie mogą być krótsze . zawierało podanie i co - najmniej jeden z dokumentów 
nlł- termin do ' wniesienia ,zażalenia n,a postanowienie wymienionych w § 3 ust. l pkt 2-4. 
lJ~u Patentowego. 

, 3'. Jeżeli ~łaszający złoży przed upływem wyzna~ 
nooego terminu uzasadniony wniosek o jego przedłu

tenie, Urząd Patentowy może przedłużyć ten termin tylko 
. Jeden raz, nie więcej ~iż o dwa miesiące. 

ł 16. 1. Wszelkie pisma Urząd Patentowy kieruje 
na adres podany prze;z zgłaszającego . . 

2. Jeżeli ' zgłaszający ' działa ' przez ' pełnomocnika, 
Urz4d Patentowy. kieruje pisma ' na • adres' pełnomocnika. -

3. Jeżeli jest krIku zgłaszających) nie dzialają przez 
wspólnego pełnomocnika, Urząd Patentowy, kieruje pisma '. 
pod adresem 'wspólnego przedstawici,ela do' odbIoru pism. : 
J_.teU zgłaszający nie określi wspólnego przedsUlwiciela,_ 
uwaŻa się, że- jest nim zgłaszający wymi enion y w pO- , 
daniu ną pierwszym miejscu . . Doręczenie pisma wspólne~ ' 
mu przedstawicielowi ma skut-ki pra'wn'e doręczenia ' pisma . 
wszystkim zgłaszającym. '-

--4. Osoby "wymienfone .. W ust; ' 1-,--3 powinny zawia-_, 
dóiniĆ UrządP.atentówyo . każdej zmianie nazwy lub 
adresu. W razie · zaniedbania teg9 obowiązku, doręczenie 

pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny, 
chy~aże . nowy adres jest znany Urzędowi Patentowemu. 

5. Przepisy ust . . 1~4 stosuje się odpowiednio do 
współtwórców, którzy przystąpili do sprawy w myśl 

uL 32 ust. 3. 

ł 17. L Jezeli czynności dokonane przez twórcę w 
llWlązku z przystąpi~niem do sprawy nasuwają wątpli

wości, czy nie pozostają w sprzeczności z' czynnościami 
_ i oświadczeniamJ -zgłaszającego, 'Urząd Patentowy wzywa 
zgłasżającegO- do zajęcia stanowiska w wyznaczonym ter
minie; ' W ' raz1e .niewypowiedzenia się zgłaszającego W' 

wyznaczonym terminie, dokonane czynności uwa±a się za 
Ikuteczne. 

2. Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi. że czynnoś ć 
dokonana przez twórcę pozostaje w sprzecznoś ci z czyn
ności'ami i oświadczeniami zgł'aszającego, uznaje ją ' Zil 

bezskuteczną i, zawiadamia .0 · tym twórcę. 

§ 18. f . Po otrzymaniu zgłoszenia wynalazku Ur zą d 
Patentowy / stwierdza datę dokonania zgłoszenia" nadaje 
mu kole-jny numer oraz zawiadamia o tym zgłaszającego.. 

2. Zgłpszenie uważa się za dokoni:me w czasie. WJ 
którym zostało złożone w Urzc;dzie Patentowym albo na
dane w polskim urzędzie pocztowym pod adresem Urzędu 
Patentowego. v 

3. Jeżeli zgłoszenie zosta,j'o na~l a ne w polskim urzę 
dzie ' pocztowym, lecz w chwili- otrzymania zgłoszep.ia 

przez Urząd - Patentowy nie można usta tić daty nadania 
przesyłki. za datę dokonania zgłoszeni a w ynalazku 'uważa ' 

się datę _otrzymania zgłoszenia w ynalazku przez Urząd 

Patentowy. 

§. 19. 1. Na wniosek zgłaszającego Urząd Patentowy 
wydaje, w celu. zastrzeżenia pierws~eństwa za granicą, 
dowód dokonania -zgłoszenia wynalazku w Urzędzie , Pa
tentowym (dowód pierwszeństwa). 

2. Urząd Patentowy wyda je dowód pierwszeństwa . 
Jeżeli zgłoszenie w czasie, w którym zostało dokonane, 

3. Urząd Patentowy może uzależnić wydanie dowodą ' 
pierwszeństwa od wcze,;niejszeg cr złożenia zlecenia _ w jed-: 
nostce upoważnionej do pośrednictwa przy żglaszdniu -wy- ' 
nalazków i wzorów uży~kowych za granicą (§ 55 ust. 2 . 
i § ~6 ust. 1 rozporządzenia). -

4. Dowąd pierwszeństwa składa · się z', zaświadczenia 
Urzędu Patentowego zawierającego imię i nazwisko lub · 
nazwę zgłaszającego, tytuł' wynalazku) datę i numer zgło
szenia wynalazku oraz kopii . tych dokumentów spośród 

wymiEmionych w ,§ 3 ust: 1 pkt 2-04, które zgłasżający 
dołączył do podania w-czasie dokonania zgłoszenia . Urząd 

Patentowy potwierdza zgodność tych . kopii z orygin'ałem. · 

§ 20. W toku -badania wstępnego -'Urząd Patentowy 
sprawdza w zakresie 'określonym w · art. 34 ust. ,1, c,.zy 
zgłoszenie wynalazku . odpowiada ustaw,owym warupkom... 
wymaganym do uzyskania patentu. Przepisy § 31 ust. 2, 
ust. 3 pkt 1, 2. 4 i 5 oraz ust. 4-6 stosuje sięodpo
wiednio. 

§ 21. 1. ' Jeż~li' Urząd Patentowy stwierdżi niedopeł
nienie chociażby jednego z wymagań dla zgłoszenia wy~ 
nalazku określonych w .§ 3 ust. 1 pkt 1-4, wydaje de~ ' 
cY,Zję o odrzuceniu zgł6'sżenia. W ' tym przypadku" wnie- . 
siona oplata za zgłoszenie pO(illega zwrotowi. J€żeli jed- ' 
nak wszystkie ,-o bra'kujące . dokumenty zostały złożone 

przed wydaniem tej dec.yzji, Urząd Patentowy wydaje po- 
stanowienie o uznaniu daty - złożenia ostatniego z braku
jących ,dokumentów za datę dokonania zgłoszenia- .wyna
lazku. Na postanowienie to przysługuje zażalenie . 

2. ' Jeżeli Urząd Patentowy' stwi,erdzibrak skrótu, 
wzywa zgłaszając~go do usunięcia tego braku .w wyzna
czonym terminie. _W razie nienddeslania skrotu- w wyzna •. 
czonym terminie: . Urząd . . Patentowy sporządza skrót nal 
koszt zgłaszającego, pobi~rając oplatę. 

3. Jeżeli Urząd Patentowy stwie rdzi brak uiszczenia 
opł aty za zgłoszenie. wzyw,a zgłaszającego do usunięcia 

tego braku w terminie jednego miesiąca . W tym samym 
terminie zgłaszający może złożyć wniosek o zwolnienie 
z opIaty w cało$ci lub w części. W razie nieuiszczenia 
tej opłaty i niezłożenia wniosku o zwolnienie z opłaty, 
zgłoszenie uważa si'ę za wycofane, a postępowanie' 
umarza , si ę . 

§ 22. l. Jeżełi Urząd Patentowy stwierdzi bro k 
oświadczenia twórcy wynalazku (§ 3 ust. 2 pkt 2), za,
wiadami a o tym zgłasżającego oraz twórcę, wyznac.zając 
t'emu ostatni~mll termin do nadesłania tego oświadqenia. 
l\:ienadeslanie tego dokumentu w wyznaczonym terminie 
uwa ża się za zrzeczenie : -sięprzez twórcę prawa do świa
dectwa autorskiego oraz wymienian ia go w opisach, re
jestrach- oraz w innych dokumentach i publikacjach wy_/ 
dawanyc~ przez Urząd Patentowy. , 

2. Jeżeli zgłaszającym jest obywatel państwa obcego 
lub zagraniczna osoba . prawna. prze pis ust. l stosuje się, 

w razie gdy zgłaszający lub tWórca złożył wniosek o wy· 
danie świadectwa autorskiego. Wniosek taki może być 
złożony najpóżniej do czasu wydan ia decyzji o udzieleniu 
pateńtu. W raz\e ' niezlożenia takiego wniosku oraz braku 
oświadczenia twórcy wynalazkI! (~ 3 ust. 2 pkt 2), uważa 
fię, że twórca zrzekł się prawa do wymieniania go ' w 
opisach, rejestrach ·oraz w inny-ch , .dokumentach publi
kacjach wydawa.nych przez Urząd Patentowy. , 

..... 
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' 3. Jeżeli Urząd Pat~mtowy stwierdzi, że dokumenty 
określone w § 3 ust. 2 pkt 3-'-5 nie zostały złożone w 
terminie c:zterech miesięcy od ' daty zgłoszenia wYna· 
lazku w Urzędzie Patentowym, uważa oświadczenie 
o. korzystaniu z uprzedniego pierwszeństwa za wycofane 
i ,wydaje w tej ,sprawie , postanowienie. Na, postanowienie 
t() p'rzyslug,uje zazalenie. " 

4. Jeżeli Urząd Patentowy stwier dzi brak dokumentu 
przeniesienia prawa do patęntu, zawiadamia o tym zgla- ' 
sza jącego. : wyznaczając , ml,l ' termin do nadesłania tego , 
dokumentu. Jeże li zgłaszaj ący nie nadeś l e teg o doku
me ntu w wyzn aczony m terminie , zgłoszenie ' uważa się , 
za wycof ane~ a postępowani e umarza się . 

5. Jeżeli zgłoszenie wynalazk'l! zos tf,l lo dokonane 
przez pełnomocnika, a Urząd Patentowystwierdźi bUlk 
dokumentu pełnomocnictwa" wzywa osp bę podajćłcą się: 

' zapełnomo'cnika zgłaszającego do ' nadesłania , tego ' do·· 
kume'ntu w wyznaczoóym t erminie" zawiadamiając : ,o tym ' 
zgł aszającego. W razie nienadesiahia ' dokumentupetno
mocnictwa w wyznaczonym terminie , zgłoszenie uważa 
się za wycofane, a postępowanieumórza się • . .chyba ' że 
zgłaszający potwierdzi w tym terminie dokonaniezgło-

szenia. 

. 6. Jeżeli w imieniu twórcy ptzystęlmjącego do spra
VfY działa pe.łnomocnik. a Urząd Patentowy stwierdzi brak 
dokumentu pełnoIPocnictwa, wzywa osobę podającą , s ię 
za·· pełnomocnika' do nadęsłania tego' dokumentu w wy
znaczonym terminie. zawiadamiając o tym twórcę. ,., W 
razje nienadesłania dokum~ntu pełnomocnictwa w ' wyźna
czonym terminie. czynność dokonana przez pełnomocnika 
będzle pominięta. chyba że zostanie w tym terminie po
twierdzona przez twórcę. 

7. Jeżeli pełnomocnikiem jest . przedstawiciel organl
I:acji , okre,ślonej wart. 9 ust. l, do dokumentu pełnomoć; 
nictwa powinno hyć dołączone oświadczenie organizacjI, 
że ' pełnomocnik -jest jej przedstawicielem. 

§ 23. l. Jeżeli 'Ur~ąd Patentowy r stwierd~i, że zgło-. 
$Zenie wynalazku narusza przepisy o, jednolitości wy
naJaŻku. wyznacza zgiaszająC"emu te rmin do złożenia od
dzielnych zgłoszeń wynalazków zawartych w pierwszym 
zgłoszeniu oraz uiszczenia opłat za te zgłoszenia . Na po- , 
stanowienie ' w tej sprawie przysługuje zażalenie. Uiszczo'
ną już opłatę dotyczącą pierwszego zgłoszenia uważa się 
za opłatę dotyczącą zgłoszenia wynalazku określonego w 
pierwszym spośród ' zastrzeżeń podtrzymywanych przez, 

' zgłaszającego. 

2. ~eże]j , zgłaszający nie złoży w wyznaczonym , ter
mini'e oddzielnych zgłoszeń wynalazków lub ,nie u,iści za 
nie , opłat. uważa s.ię. że zgłoszenie dotyczy wynalazku 
określonego na pier~zym mie jscu w zastrzeżeniach pa
tento)'lych. W tym przypadku w części dotyczącej p 0 :

zosta'!ych wynalazków zgłoszenie uważa si ę za wycofane,' 
e postępowanie umarza się. 

3. Zgłaszający może bez w'ezwan~ Urzędu Patento
wego ' złożyć oddzielne zgłoszenia wynalazków zawąrtyc h 

w pierwszym zgłoszeniu, uiszczając jednocześnie 'opiaty 
za te zgłoszenia. 

4. W przypadku okreś lonym ' w , :usl. 3 żglciszenia 

,póżniejsze uważa się za dokonane w dacie pierwszego 
zgłoszenia. jeżeli zostały złożone ' przed ogloszeniem pierw
szego zgłoszenia. Urząd , ' Patentowy przyzna jednak od
dzielnym zgłoszeniom datę pierwszego zgłoszenia, mimo 
:Ze , zostały one złożone po ogłoszeniu" jeżeli pierwsze 

zgiosz-enie narusza przepisy o jednol itości wynala,zku. -Na 
postanowienie odmawiające przyznan ia daty pierwszego : 
z-głoszeni a przysluguje zacalenie. 

§ 24. 1. Urząd Patentowy może zażądać od zgłasza

jącego dostarczenia w wyzńaczonym terminie modeli lub 
pró bek, jeżeli uważa, że ułatwiają one istotnie zrozumienie 

,wynalazku. Na postanowienie w tej sprawie przysługuje 

zazal enie. 

2. Jeżeli zgłaszający nie ' nadeśle modeli i próbek 
w wyznaczonym terminie. zgłoszenie uważa się zą wy
cofane; a postępowanie UIlliHzasię.' 

, 3. ' Wymiary lnodeli i próbek nie, mogą , przekraczaĆ 
50 cm X 50 cm X 50 cm. Mpdele i próbki po~inny byĆ 
wykonane w sposób trwały. 

'4. Modele i próbki · po wykorzystaniu są niszczone. 
chyba że zgłaszający przesyłając je: zaznacży, iż żąda 
ich zwrotu. ' 

§ ,25, l.W razie gdyUtząd Patentowy , w toku roa
-patrywania zgłószenia stwierdzi występowanie braków, 
i istotnych usterek ińnych niż wymiEmione w § 22 i 23; 
postępuje zgodnie z art. 29 . 

2. StwierdZenie przez Urząd Pattmtowy występowa~ 
nla braków i usterel. . októry,ch mowa w ust. 1 oraz W 

§ 22i 23, nie wstrzymuje ogłoszenia o zgłoszeniu wy
nalazku. 

, § 26. W toku badania wstępnego Urząd Patentowy 
w ydaje decyzję o odmowie udzielenia , patentu; jeżeli 
itwierClzi. że: 

l) ubiegający się o patent 'nie jest uprawniony do pa:" 
tentu lub ' 

2) zgłoszenie nie dotyczy rozwiązania ' o charakterz_ 
technicznym,' lub 

3) przedmiot zgłoszenia nie jest objęty przepisami usta
wy (art. 2), lub 

4) zgłoszony _ wynalazek jest wyłączony spod ochrony., 
lub 

5) zgłoszony wynalazek nie może nadawać się do sto
sowania, ' lub też 

6) występl~je oczywisty brak nowoś ci zgłoszonego wy_ 
nalazku. 

• § 27. 1. Jeżeli zgłaszający ubiega się o patent tym~ , 

czasowy, Urząd Patentowy po przeprowadzeniu , badania ) 
wstępnego dokonuje ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku 
niezwłocznie po upływie dZiewięciu miesięcy od daty 
zgłoszenia wynalazku lub po upl ywie osiemnastu mie-' 
sięcy od daty uprzedniego pierwszeństwa, w zależności 
od -, tego, który z tych terminów ' upływa ; wcześniej . Zgł?
szający może jednak w podaniu lub w okresie sześciu 
miesięcy od daty zgłoszenia ' wynalazku złożyć wnioSek 
o- dokonanie ogłoszenia w terminie wcześniejszym. 

,2. Jeżeli zgłaszający ubiega si ę o patent. Urząd Pa
tentowy po \ przeprówadzeniu badania, wstępnego dokonuj. 
ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku niezwłocznie po 'upły

wie osiemnastu miesięcy od daty pierwszeństwa. Zgła
szający może jednak w podaniu lub w okresie dwunastu 
miesięcy od daty pierwszeństwa zł ożyć wniosek o d,oko-, 
nanie ogł~szeHia ' w ' terminie wcześn iejszym. ' 

• 
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3. O dokonanym ogłoszeniu o zgłoszeniu wynalazku 
Urząd Patentowy zawiadamia zgłaszającego. I ' 

4: Urząd Patentowy dokonuje ogłoszenia o zgłoszeniu 
wynalazku. zamiesZczając w "Biuletynie Urzędu Patento
wego" następujące dane: 

1) oznaczenie klasy i podklasy według klasyfik,acji pa- ' 
tentowej międzynarodowej. 

2) numer zgłoszenia wynalazku. 

3) datę zgłoszenia wynalazku. 

4) datę i kraj uprzedniego , pierwszeństwa oraz numer 
zgłoszenia dokonanego za granicą lub ' owaczenia 
wystawy. . ' 

5) imię i ' nazwisko lub ' nazwą z.głaszaiącego, , 

6) miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kraj zgła,-
szającego. 

1) imię i nazwisko wynalazcy, 

8) ' tytuł wynalazku, 

9) ,skrót opisu, w razie potrzeby z figurl\ rysunku~ 

10) ticzbę zastrze~eń. 

5. Datą, ogłoszenia ó zgłoszeniu wynalazku jest dzieł\. 
'\\' , którym dane określone w usi..4 zostały opublikowane 
w "Biuletynie ' Urzędu Patentowego". 

§ 28. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 do postępowania w 
toku ' badania ograniczonegp stosuje się odpowiednio. 
przepisy § 31 ust. 2-6. § 32 i 33. 

2. Urząd Patentowy przeprowadza badania ograni
czone zgło~żer, ,<1 wynalazku w zakresie określon}r"m W1 
art. 36 ust. 1. 

§ 29. 1. Peln~ badanie zgłoszenia wynalazku Urzl\d 
Patentowy może zarządzić bądz z urzędu. bądż , ~ż Wf 
razie złożenia wniosku o to badanie w przypadkac;, lkre
'lonych wart 26 ust 3. art. 37 ust. 1. art. 57 ;'st. 5 
i art. 81 ust.)!. Po udzieleniu patentu tymczasowego pełna 
badanie jest prowadzone na podstawie opisu patentowego. 

- .,. . 

2. Urząd Patentowy zarządzi w drodze postanowienia 
przeprowadzenie pełnego badania wynalazku (art. 36 
ust. 3). jezeli wymaga tego interes społeczny. a okoliq
ności sprawy wskazują na prawdopodobieEstwo braku 
ustawowych warunków wymaganych do uzyskania pa-
tentu. ' ' , 

J. Jezeli pełne badanie przeprowadzone przez Urząd 
Patentowy dotyczy zgłoszenia wynalazku w celu uzyska
nia patentu dodatkowego lub też dGtyczy wynalazku---bę

dącego przedmiotem patentu tymczasowego doda~kowego, 
Urząd Patentowy zarządza przeprowadzenie. na koszt zgła
szającego. pełnego badania dotyczącego wynalazku będą; 

, cego przedmiotem patentu głównego tymczasowego lub 
zgłoszenia wynalazku w celu uzyskania patentu główne~o 
tymczasowego. 

4. :)ezeli Urząd Patentowy stwierdzi brak uiszczenia 
opłaty za wniosek w przypadkach określonych wart. 26 
ust. 3 I'ub art . 81 ust. 2. wzywa zgłasza'jącego do usu
nięcia tego , braku , w terminie jednego miesiąca. W , tym 
samym terminie zgłaszający może złozyć wniosek o zwol
nienie z' ojllaty w całości . lub w części. 'iN 'razie nie
uiszczenia tej opIaty i niezło-żenia wnłosku o zwolnienie 

, Z opłaty. wniosek \ uwaza się za wycofany, a posfępo-
wanie umarza " się. I ' 

5. Jeżeli w razie zhżenia wniosku o ' udzielenie pa
tent\! na podstawie art. 26 ust. 3. , wniosku o pełne ba
danie na podstawie art. 57 ust. 5 lUb wniosku o żamianę 
prawa ochronnego na ,patent -Urząd Patentowy stwierdzi 
brak uis?czenia opłaty za pełne badanie. wzywa wniosko
dawcę do usunięcia tego braku' w terminie miesiąca. W 
razie nieuiszczenia opłaty w wyznacżonym terminie 
wniosek uwaza się za wycofany. a postępowanie uma
rza się. 

§ 30. 1. Urząd Patentowy wydaje postanowienie 
o odmowie .przyznania uprzedniego pierwszeństwa w ca- ' 
łoścf lub w części. jeżeli stwierdźi. że: 

l) zgłaszający nie jest uprawniony do korzystania z 
uprzedniego, pierwszeństwa lub 

2) zgłoszenie dokonane za granicą. na którym zgłasza

jący opiera swoje zastrzeżenie uprzedniego pterw- , 
szeństwa, nie jest pierwszym zgłoszeniem w rozu
mieniu prz~pisów § 12 ust./ 1-3. lub 

I) ' wystawa. na , której wystawienie jest podstawą za
strzeżenia uprzedniego pierwszeństwa, przez źgłasza
j/lcegp. nie spełnia wymagań okre~.lonych w § 13. lub 

4) przedmiot zgłosze~id dokon'anego w Urzędzie Paten
towym lub odpowiednia część tego prz,edmiotu rózni 
aię od przedmiotu. do którego zgłaszającemu przy-
sługuje uprzednie pierwsżeństwo. ' 

,,2. Na postcinowienie w sprawach wymienionych w 
ust. 1 przysługuje zażalenie. 

§ 31. 1. Vi toku badania pełnego Urząd Patentowy 
sprawdza. czy ' zachowane zostały ustawowe warunki wy- . 
magane do lIzysIlania ·patentu . . Przepisy § 23 stosuje Się 
odpowiednio: ' ' 

2. -Urząd Patentowy , może wzywać zgłaszającego do 
wypowiedzenia się w wyznaczonym terminie co do wy
ników poszukiwań w stanie techniki •• badania zgłoszonego 
wynalazku lub w innych sprawach. które w świetle zgło
szenia mogą nasuwać wątpliwości. czy zachowane zo
stały ustawowe warunki wymagane do uzyskania paten
tu. Niewypowiedzenie się w wyznaczonym terminie uwa
za się za wycofanie zgłoszenia. a postępowanie uma
rza s,ię. 

3. Po przeprowadzeniu badania: 

l) Urząd Patentowy nie uznaje przedmiotu zgłoszenia , 

, za wynalazek. jezeli stwierdzi. że nie jest on objęty 
przepisam.i ustawy (art. 2) lub że nie jest rozwią

zaniem o charakterze technicznym (art. 10). 

2) Urząd Patentowy uznaje zgłoszony wynalazek , za 
nienowy, gdy może zgłaszająceMU wskazać dokument 
lub inny dowód. w którego świetle rozwiązanie nie 
jest nowe w rozumieniu 'art. 11. 

3) Urząd , Patentowy uznaje zgłoszony wynalazek za 
rozwiązanie oCEywiste. gdy w świetle stanu ·techniki 
ujawnionego w jednym lub łącznie kilku dokumen
'tach lub innych dowodach. które może wskazać zgła
szającemu'. ',rożwiązanie wynika w sposób oczywisty 
dla znawcy danej dziedziny techniki. 

4) ' Urząd Patentowy uznaje zgłoszony wynalazek za nie 
nadający się do stosowanid" gdy nie może być wy
twarzany wytwór według wynalazku lub nie moze 
być używany w'-rozumieniu technicznym sposób we
dług tego w,ynalazku, . , 
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5) , Urząd Patentowy uznaje zgłoszony wynalazek za wy
. łączony spod ochrony, jeżeli stwierdzi, że zgodnie 
z art. ' 12 nie może . on być opatentowany; 

4. Przepisy ust. 3 pkt 1~5 stosuje się odpowiednio, 
VI razie gdy brak ustawowych warunkpw wymaganych 

. dą uzyskania' patentu _dotyczy tylko części przedmioto
~ego za.kresu żądanej ochrony określonej ' w zastrzeże
niac.h patentowych, a zgłaszający pomimo zawiadomienia 
go o tym przez ' Urząd Patentowy nie ograniczył w wy
znaczonym terminie zakresu przedmiotowego żądanej 
oc~rony. 

5. Urząd Patentowy wzywa zgłaszającego do złożenia 
w wyznaczonym terminie pisemnych ~yjaśnień na za 
rzuty dotyc'zące ' braku ustawowych 'warunków wymaga
nych do uzyskania patentu. Niezłożenie wyjaśnień w wy
znaczonym terminię ,uważa się za wycofanie , żgłoszenia, 
a . postępowanie umarza ' się. " . 

. 6. Jeżeli zgłaszający ' w toku rozpatrywania zgło
szenia wprowadzi" do zgłoszenia uzupełnienia lub po
prawki zmieniające ' istotę zgłoszonego wynalazku , . lub 
uzasadniające 'zmianę pierwszeństwa do \ uzyskania' pa- . 
tentu, Urząd Patentowy stwierdza ich niedopuszczalność,' 
wydając w tej sprawie postanowienie. Na postanowienie 

'. to przysługuje zażalenie. 

§ 32 .. Urząd Patentowy po przeprowadze~iu badania 
pełnego wydaje decyzję ' 0 odmowie udzielenia 'patentu, 

. jeżeli . stwierdzi, że: 

l) przedmiot zgłoszenia nie jest objęty przepisami usta
wy (art. 2) 'lub . nie jest rozwiązaniem o charakterze 
technicznym,' lub 

2) zgłoszony wynalazek ' jest wyłączony spod ' ochrony, 
lub 

, 3) , zgłoszony wynalazek nie może nadawać się do sto
. sowania, lub ' 

: 4) zgłoszony wynalazek nie jest nowy, · lub ' 

5) zgłoszony wynalazek wynika dla ~awcy w sposób 
oćzywi'sty ze stanu technikiJ- lub 

6) ':-1lbiegającysię o patent nie jest uprawniony do pa-
tentu. lub też . . 

'. 7) patentu udzielono uprnwnionemu do. patentu z wcześ
niejszym pierwszer:'Jstwem. 

§ 33. ' Jeżeli Urząd Patentowy nie . stwierdzi' braku 
ustawowych warunków wymaganych do uzyskania pa;
tentu. wydaje decyzję 9 udzieleniu patentu, z 'tym jednak 
że udzielenie patentu . następuje pod warunkiem uiszczenia 
nale:żnej . opłaty okresowej lub ' opłaty zryczałtowanej albo 
b~z tego . warunku, gdy ubiegający się o patent .jest zwol
niony od jej uiszcżenia na podstawie § 79 ust. 3 rozpo
rządzenia. 

3. Jeżeli po -przeprowadzen~lI pełnego badania pod
jętego w przypadkach określonych wart. 36'.ust.3i art. 57 
ust. 5 ,Urząd Patentowy stwierdzi konieczność ogranicze
nia zakresu ochrony, uchyla decyzję (, udzieleniu paten
tu tymczasowego i wydaje ' nową decyzję o udzieleniu 
patentu tymczasowego . 

4. Jeżeli po przeprowadzeniu pełnego . badania pod
jętego w przypadkach określoriychw art. 36 ust. 3 i art. 57 
ust. 5 Urz,ąd Patentowy nie stwierdzi braku ustawowych 
warunków wymaganych do uzyskania patentu, wydaje 
postanowienie o ich , niestwierdzeniu. 

§ 35. Jeże. 1i po przeprowadzeniu pełnego badania 
podjętego w przypadku określonym wart. 81 ust. 2 Urząd 

· Patentowy stwierdzi brak ustawowych warunków wyma-
· ganych do uzyskania patentu, wydaje decyzję o odmowie 

udzielenia patentu. a Jeżeli nie stwierdzi braku tych wa
runków, 'zarządza wprowadzenie do opisu ochronnego 
wzoru ' użytkowego niezbędnych poprawek ,o charakterze 
formalnym, po czym wy'dajedecyzję o udzieleniu paten
tu, uchylając jednocze§nie decyzję o udzieleniu , prawa 
ochronnego. Przepis § 33 stosuje srę odpowiednio. . 

. § 36. 1.. Wniosek o wydaIJie świadectwa autorskiego 
(aft. 37 ust. 3) powinien zawierać: 

1) imię i nazwisko oraz adres twórcy składają<!ego" 
wniosek, 

2) imiona, nazwiska i adresy współtwórców, 

3) tytuł wynala21ku, 

4) numer zgłoszenia wynalazku. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może być zlC)
~ony w Urzędzie Pati:mtowym 'w ciągu jednego roku od . 
daty ogłoszenia W "Wiadomościach Urzędu ' Patentowego" 
o .umorzeniu postępowania o udziel~nie patentu lub pa.
tentu ' tymczasowego. . . 

§ 37. 1. Jeżeli twórca wynalazku złoży na podstawie 
art. 37 ust. 3 wniosek o wydanie mu świadectwa autor-

· ski ego w związku z tunorzeniem przez Urząq Patel'ltowy 
postępowania , w sprawie udzieleni~ patentu lub patentu 
tymczasowego·, Urząd '. Patentowy po sprawdzeniu. że wnio
sek zostal złożony przęz twórcę wskazanego w zgłOszeniu 
wynalazku o udzielenie patentu tymczasowego lub patentu 
albo że wniosek został złożony przez osobę uznaną za 
twórcę tego wynalazku w orzec'zeniu właściwego sądu: 

. .1) wydaje świadectwo autorskie, ' gdy wniosek o" wyda
\ nie świadectwa autorskiego ' został żłożony po . um:o~ 

rzeniu przez Urząd Patentowy postępowania o udzie
lenie patentu wskutek niewnie!lienia opłaty za pierw
szy i ewentualnie dalsze przypadające okresy ochro-
ny (art. 37 ust.- 2 zdanie drugie), . 

§ 34. 1., Jeżeli po przeprowadzeniu pełnego badania 
zgłoszenia wynalazku w celu uzyskania ' patentu tym.cza
sowego. podjętego w trybie art. 36 ust. 3, Urząd Paten
towy stwierdzi brak ustawowych warunków wymaganych ' 
do uzyskania patentu, wydaje decyzję o odmowie .. udżie~ 
lenia patentu tymczasowego. 

2) zarządza przeprowadzenie pełnego badania w .celu 
_sp~awdzenia, czy wynalazek spełnia ustawowe wa
runki określone wart. 10-12, gdy, wniosek o wy

,_danie świadectwa autorskiego zostałżłożony po 
umorzeniu przez Urząd Patentowy postępowania 

o udzielenie ' · patentu tymćzaso~ego (art. 36 ust.. 2) 
~lbo postępowęnia o udzielenie Ratentu (art. 37 ust. 1). 

. 2. JeżeH . po przeprowadzeniu pełne!:JO badania pod
jętego w przypadkach określonych wart. 26 ust. 3, art,. 36 

' ust. 3 i art. 57 ust. 5 Urząd Patentowy . stwierdzi brak 
ustawowych warunków wymaganych do uzyskania pa
tentu; uchyla decyzję o · udzieleniu patentu tymczasbwego. 

- - -
2. Do pełnego badania zarządzonego w trybie prze-

widzianym w ust. 1 pkt 2 stosuje sit} odpowiednio' prze
pisy ,§ 31 ust 2~6, a przewidzia.ne w tych przepisach obą .. · 
'Wiązki zgłaszającego , dotyczą twórcy~ 

... 
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3. Jeż.eli jest k,ilkuwspółtwórcow wyna-ljtzku; Urząd " 

J1atentowy zawiadamia ich o złożeniu wniosku o udzie
lenieświadectwa autorskieg.o (ust. 1 pkt l) io zagądzeniu 

. . ' pełnego badania {ust. 1 pkt 2). wzywając ich do usta-' 
nowienia wspólnego pełnomocnika lub przedstawjciela. 
Przepfsy § 16 ust. 5 i § 22 ust. 6 i 7 stosuje się odpo-
wiednio. ' l' 

§ 38. 1. Po przeprowadzeniu pełnego badania ' (§ 37 
ust. 1 pkt 2) Urząd , Patentowy: . , 

1) wydaje twórcy (współ~wórćQm) świadectwo autorskie. 
jeżeli nie stwierdzi braku ustawowych ' war'unków 
określonych w · art. 10..:::....12. ._' 

:?) wydaje ' decyzję o odmowie w'ydania świadectwa 
autorskiego. jeżeli : stwierdzi okoliczności. o klórych 
mowa w § 32 pkt 1-5 ' i -7. 

2'. Urząd Pate~towy wydaje twórcy świadectwo 
autorskie wraz . z dołączonym do niego opisem wyna
lazku. zastrze.żeniami patentowymi i ewentuaJn,ie rysun- ' 
karni. po uiszczeniu przez niego żryczałtowanych kosztów 

. ' w wysokości 300 zł. . 

§ 39. 1. Jeżeli w toku rozpatrywania zgłoszenia 
uchybiQńy zostanię przez zgłaszającego termin proc~so
wy. Uq:ąd Patentowy na wniosek zgłaszającego _ przy
wróci termin. stosując w tym zakresie przepisy art. 29 
ust. ' 3-5. 

2. Jeżeli została wydana decyzja Ulparzająca postę

powanie. uChybienie terminu męże być uwzględnione.' je,
żeli zgłaszający. dopełniając jednocześnie czynności. d ra 
którejokreslony był termin. uprawdopódobtJi w .odwo
łaniu. że uchybienie ' nastąpiło beŹ jego wtn}". 

. Rozdział 7 
; 

RozpatrywanIe zgłoszen~a wzoru Użytkowego. 

, § 40. Do rożpatrywania zgloszeniawzoru użytkowego 
stosuje się odpowiednio przepisy § 15~29. z wyjątkiem 
§ 27 ust. ' 2. oraz przepisy § 31 'ust. O. §36. § 37 ust. 1 
pkt l i ust. ' 3 oraz § 39. ' ' 

§4'1. Jeżeli upra~niony ' z patentu złożył wniosek, 
o którym mowa wart. 81 ust. 1. Urząd Patentowy spraw
dza. czy opatentowany wynalazek posiada iównież cechy 
wzoru łlIżytkowego. po czym zarządza wprowadzenie do 
opisu patentowego niezbędriych poprawek o charakterze 
formalnym i w,ydaje decyzję o' 'udzielelliuprawa ochron~ · 
nego. uchylając jednocześnie decyzję o udzieleniu pa
tentu. 

RoZdziilł8 

Udzielenie ł przyw~óceDłe ochrony. 

§ 42. Brząd Patentowy. po sprawdzeniu. Ż!,! należna 
opłata okresowa lub opłata zryczałtowal?a została uiszczo
na w terminie lub że W. tym .$amym termin·je złożone zo
slało oświadczenie, iż uprawńiony z patentu jest wolny 
od opiaty (§ . 79 ust. 2 rozporządzenia). dokonuje . wpisu 
do rejestru o .udzieleniu patentu oraz publikuje opis ~-.pa"' · 
~~~ \ 

. § 43. . t. Urząd Patentowy wzywa zgłaszająceg0 lub 
uprawnionego' z -patentu do uiszczeni<! "w wymaczonym 

. ' terltlinie opłaty - za publikację opisu patentowego: · Pa 
uiszcz~nitl tej opłaty Urząd Patentowy wydaje uprawnio
nemu z p'atentudokument patentowy. 

\ 

2. Urząd Patentowy nie wyda jednak dokumentu pa
tentowego. jeżeIJ zgłaszający nie uiścił op.łaty . żazastęp· 
Cze sporządzenie · skrótu. 

§ 44. Równocześnie z dokumentem patentowym 
Urząd Patentowy wydaje twórcy świ~dectwo , autorskie. 
z zastrzeżeniem przepisu art. 14 usi. :3 . or.a""ż ' wyjątkiem 

. przypadków . określonych w § 22 ust. La także gdy twór
ca zrzeld się prawa d~ świadect,:;,a ' autorskiego. 

/ 

I 
§ 45. 1. Je~eli 'Urząd Patentowy stwierdzi, że wnio~ 

skodawca spełnił przesłankid~ przyw rócen.ia termlnu do 
uiszczenia opłaty okresowej (§ 81 ust. 7 i 8 IOzporzą

dzenia) i do ' uchylenia decyżji o wygaśnięciu patent'tl 
wydanej na podstawie art. 72 ust. I ' pkt · 2. przywraca 
termin d.o uiszczenia t;ęj opIaty i uepyla decyzję , o wy
gaśnięciu patentu po upływie ' dWÓCh miesięcy od ,daty 
ogłoszenia o złożeniu wniosku o przywrócenie tego . ter
minu. 

2. Nie ogłas~a ·się, wniosków'. jeżeli termin nie może 
byt przywr6c9ny ze względu nawyrażny przepis prawa. 

3. O w'ydaniu decyzji wymienionej w ust. 1, jak też 
o odmowie przywrócenia terminv do wniesienia opłaty 

. okreśowej. ookonuje się · wpisu do rejestru patentowego 
i ogłasza o.' tym w "Wiadomościach UrzęduPatentow~go", 

146. , Przepisy § 42-45 stosuje się odpowiednio do 
praw ochronnych na wzory u,Żylkowe. 

- Rozdział 9 

Rejestry. 

§ 47 . . Urząd Patentowy prowadzi rejestr ,patentowy 
' i rejestr praw ochronnych na wzory użytko"fe. 'przezna
czone do wpisów przewidzianych w ustaw~e.... · 

§ 48. 1. Prowadzony przez ~Urząd Patentowy rejestr 
patentowy składa. się z części jawnej oraz ~ częśCi taj-nej. 
W części jawnej rejestru patentowego dokonuje się 'wpi
sów dotyczących patentów na wynalazki jawrie. nato. 
miast w czę.ś ci tajnej rejestru patentowego dokonuje sią 
wpisów dotyczących pa tentów na wynalazki tajne. 

2. O wydaniu świadectwa autorskt ego na, wniosek 
twórcy , po umorzeniu postępowania H 37 i 38) dokonuje 
się wpisu w oddzielnej księdze reJestr-owej. 

§ 49.t. wPisu do rejestru patentowego na wni.osek 
zainteresowanego dokonuje _się na podstawie postano
wienia o dokonaniu tego wpisu. 

2. Urząd i Patento\\(ybada. - czy złożone , dokumenty 
maj.ące uza!iadniać wydani,€' I postanowienia o. dokonanil;l 
wpisu da · rejestru pd~enlowego odpowiadają obowiązu
jącym przepisom. Na postanowienie o odmowie dokona
nia wpisą do rejestru . patentowego przysł'ugllje . zafalenie. 

3, Patent. o ' któ.rego udzi.eleniu , dokonuje się wpisą 
do rejestru patentowego. otrżymuje kolejny numer reJe
$trówy . 

4. Przy dokonywaniu wpisu' clo rejestrU' pafentoW'egq , 
należy wskazać podsta;w~ jego ·doJwnan1a. 

.' , 
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5. Poszczególne wpisy dokon'ane w ' 'danej rubryce 
o~rzymują kolejną ' pumerację t powinny być oddzielone 
od siebie /linf{\ poziomą. 

6, Zmiany ' I wykreślenia wpisów należy ' umiesźczać 
pod nowym kolejnym numerem w tej same] rubryce, w 
której dokonano wpisu zmienionego lub wykreślonego. 

7. Wpisy ' poprzednie, których dotyczą' zm,iany lub 
wy.kreślenia, oależy podkreślić czenvoną ' linią. 

8. Błędy pisarskie oraz inne oczywiste pomyłkI we 
wpisach należy przekreślić czerwonym atramentem w; 

, 'sposób umożliwiający odczytanie pierwotnego tekstu, do-, 
konując prawidłowego wpisu w tej samej rubryce. ' 

9', Osoba dokonująca wpisu zamieszcza datę wpisu 
i skladą . swój podpis. 

, , 
§ 50. t. 'Dla części - jawnej i częś,ci tajnej rejestru 

patentowego zakłada -się oddzielne ksic;gi rejestrowe . 
\ 

2~ Sposób prowadzenia ksiąg rejestrowych ' okr eś.la 
§ 9 i 10 załącznik.a do zarządzenia. 

, 
§5t. Wra:tie stwierdzenia przez właściwego ministra. 

że wynalazek ta.jny jest pozbawiany cech wynalazku taj
nego, Urząd Patentowy dokonuje wpis~ dotyczącego pa

. tentu na ten wynalazek do części ' jawnej reje!!tru pa'~ 
tentowego pod kole.jnym numerem r~jestrowym ' oraz ao
konuje o ' tym wzmianki w części tajnej rejestru na stro
nicy dotyczącej tego patentu. 

e . 

J 52. O wpisach dokonanych w CZęSCl Jawnej reje
t;tTu patentowego oraz o wpisach, o których mowa wi 
§ 4S 'ust 2; Urząd Patentowy ogłaszdw '"Wiadomościach 
Ur~P-atE;ntowego", chyba: ' że treść wpisu wynika jut 

' z innego ogłoszenia. 

§ 53. Praw.owglądu do okrę$lonego zapisu w części 
jawnej rejestru patentowego ma każda osoba,a do czę,ś~i 
tajnej , rejeatrupatentowego osoba upowazTIlona' przez 

'właściwego mInistra w granicach , dpoważnieriia. /' 

§ 54. 1. u'rządPatento:Wy na pisemny wniosek każ~ej '., 
osoby i po uiszczeniu przez nią należnej opłaty ' wydaje 
z części jawnej rejestru: ' 

1) odpis z rejestru, 

2) wyciąg z rejestru. \ 

3) -zaświadczenie o istnieniu \ wpisu, 

2. Odpis z rejestru powinien zawierać wszystJ<.ie 
'aktualne dane wpisane do rejestna i dotyczące określo~ 
negopatentu. 'Na żądanie wnios~odawcy w odpisie z re
jestru zamieszcza się równjeż wpisy zmienione ' lub wy
kreślone. 

3. Wyći'ąg z rejestru poWInien zawierać dane. któ
rycb stwierd'l~nia ' żąda wnioskodawca. 

4. ' Zaświadczenie o .istnieniu wpisll powinno zawie
rać stwierdzenie istnieniao'kreślónego wpisu. ' podstawę 
jego dokonania. oznaczenie rejesttu, oznaczenie ' części 
rejestru. numer rejestrowy i mime-I' stronity księgi reje-
strowej. ' 

5. Wolne rubryki i iCh CZE;ści w odpisach i w'ycią. , 
" gach z rejestru przekreSla 'si~. ' 

6. NadQkumentach wymienionych w ust. 2-4.a
mieszcza si~ okrągłą pieczęć Urzędu Patentowego. 

7. O wydaniu dokumentów ,- wymienionych ' w ljst. 
2-4 sporządza się wzmi ankę na wniosku z podaniem 
daty ich ' wydania. 

§ 55. Do rejestru praw ochronnyćh stosuje się od
powiednio przepisy § 47-54. 

Rozdzial 10 

Udżielanie inlormacjl o zgłoszeniu 

zgłoszenia. 

udostępnianie akt 

§ 56. 1. Urząd Patentowy udziela informacji o zgło
szeniu wynalazku lub wzoru użytkowego oraz ,udostępnia 

akta zgłoszenia wyn'alazku lub wzoru użytkowego 'w każ· 
dym stadium postępowania: 

1) zgłaszającemu i jego pełnomocn ikowi, 

2) jednostce sprawującej nadzór lub wlaśc
1

iwemu orga
nowi założycielskiemu, jeżeli zgla~zającym jest jed
nostka 'gospodatki ' uspołecznionej, 

3) twórcy wynalazku lub wzo:u uiytkowego i jego peł
nomocnikowi, 

4) orgiłn ,)m ścigania i wymiaru sprawiedliwości ora:z 
ich upowai nionym przedstawicielom, 

5) innym osobom, jeżeli zgłaszający wyrazi na to zgodą 
na piśmie. 

2. O udzieleniu informacji o zgłoszeniu wynalazku, 
lub wz()ru użytkowego przed jego ogłoszeni,em oraz" udo
stępnieniuakt zgłoszenia 'wynalazku dokonuje się wpisu 
w aktach' zgłoszenia wynalazku. . 

§ 57. l. Od ,dnia 'ogłoszenia o zgłOszeniu wynalazku 
lub wZ,oru uiytkowego osoby lr zecj e mogą zapożnać si,ę 
ze wskazanym opisem wynalazku lub wzoru użytkowego. 
zastrzeżeIi~ami I patentowymi lub ochronnYmi i rysunkami 
oraz sporządzać z nich od,pisy. jak' również otrzymać od-
platnie ich odbitki. . 

2. Osobom, któr~e wykażą się interesem prawnym. 
Urząd ,Patent-Qwy.na ich wniosek, może udostępnić do 
wgiądu inne niż wymienione w ust. 1 dokumenty zawarte 
w aktach zgłoszenia. 

§ 58. P'rzepisów niniejszego rozdziału nie stosuje sią 
do tqjnych wynalazków j tajnych wzorbw u~ytkowych. 

Rozdział 11 

Przepisy ~zejścł(,we- I końcowe_ 

§ 59. Przepisu § 11 ust. 5, nie stosuje się do zgłosze6 
'wynalązków dokonanych przed dniem wejścią w życie 

zarządzenia~ 

ł 60. TraCi moc zarządzenie Prezesa UrzE;du Paten
towego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 21 grud. 
nia 1972 r. w ' sprawie ochrony wynalazków i wzoróW. 
użytkowych (Monitor Polski z 1973 r. Nr 1, poz. 4.). 

§ 61. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Pr~zes Urzędu ,Patentowego 'Pols~iejRzeczypospolitej 
Ludowe): J. Szomańskl 

' I 

l · 

, 1 

, . 
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ZałćłCżnik do zarządzenia p're:tesa 
Urzędu Patentowego Polskiej Rze- ' 
czypuspolltej LudoweJ z dnia 1.2 U· 
stopatla 1984 f. , (poz. 1791 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA. WYNALĄZKU" ZGŁOSZENIĄ WZORU U4YTKOWEGO ORA.Z l, 
REJESTROW 

L Wymagania dotyczące , dokum~ntó~ załączanych · d6 
zgłoszenia wynalazku I wzoru ' uż)'tkowego: ' 

4) oświadczenie o zastrze~eniu przez : zg'łaszającegQ \,; , 
uprzedniegó' pierwszeństwa 'Z/ClOnegO. ' uprzedniego .,' 

, § /1. OśWiadczenie twórcy wynalazku powinno za~ , 
wierać: 

1) imię i nazwis~o, rok urodzenia oraz adres twórcy. 
2) zawód, wykształcenie i miejsce praqr twórcy, 
3) ImIę ' i nazwiskó lub imiona,- i nazwiska, wszxstkiCh 

pozostałych współtw.órców , wynalazku" jeżeli wyna
lazek zóstal dokonany wspólnie przez kilka ' osób. 

4) oświadczenie o dokonaniu wynalazku ująwnionego 
w zgłoszeniu 'wynalazku, 

5) tytuł wynalęzku, 

6) stwierdzenie, czy wynalazek jest wynalazkiem pra
cowniczym, 

7) nazwę i adres jednostki gospodarki uspołecznió~ej 
' lub przedsiębiorstwa nie będącego jeClnostką gospo-

I 

darki uspołecznionej. w którym wynalazek został 

zgłoszony, jeżeli ' wynalazek ~ zostal tam . zgłoszony, 

8) podpis twórcy . 

•• 
§2. , L Dowód pierwszeństwa 'wynikającego ze zgło-

szenia dókórianego za granicą , składa się z: 

1) kopii lub odpisu zgłoszenia dokonanego za 'gr'anicą. 
pOświadczonych za zgo<;lność z oryginałem przez 
właściwy organ ' zagfaniczny, w którym ', d()kcnan~ 
tego 'zgioszenia. . 

, 2) zaświadczenia wydanego przez właściwy otgan zagra
niczny. o .którym mOwa w pkt l. wskazującegodalę 
dokonan{a zgloszenia. 

2. Dowód pierwszeństwa wynikającego, z wystawie-, 
nia wynalazku lub wzoru użytkowego składa się ' z: 

1) zaświadczenia' kierownika wystawy <> wystawieniu 
wyn'altlzku lub wzoru użytkowego na danej wy-stawier ' 

'zaświadczenie to powinno l" żawierat imię i nazwisko 
lub nazwę~ystawcy. nazwę wYstawy, datę i miejsce 
wystawy oraz stwierdzenie tożsamości wystawionego 
przedmiotu z załączonym opisem i rysunkiem tego 
przedmiotu, 

2) ,opisu i rysunku wystawionego przedmi-otu. · ujaWnia
jących jego zasadnicze cechy techniczne. poświad

"tzonych przez . kierownika wystawy w sposób \ nie 
budzący 'Wątpliwości co do autentycznosci . treści tych 

, flokumentów. 
3) w , razię gdy wystawa jest wystawą zagraniczną ...;. 

. dokumentu : stwierdzającego, że wystawa ma . cecby 
okre,ślonę w § ,13. 

§ 3. Oświadczenie o ' dataCh pierwszeństwa powinno 
zawierać: , 

1) imię ' i nazwisko lub, nazwę zgłaszającego. ' 
2) tytuł wynalazku, 
3) numer zgłoszenia dokonane'go w , Urzędzie !'late'nto~ ; 

wym. jeżeii num~r ten ' jest już znany zgłaszającem~. 

pier wszenstwa częściowego lub obu tych 'pierwszeństw 
~dnocześnie. 

:. S) wyszczególnienie numerów 'zastrzeżeń patentowych 
wraz z odpowiadając ymi poszczeg91n ymzastrze-zeniom 

, datami ' uprzedniego pierwszenstwa; obok każdej z 
tych c;lat naJeży umieścić nazwę kraju. w którym 
dokonano octpowi.edniego zgłoszen.ia rodzącego prawo ' 
uprzedni.ego pierwszer~stwa. oraż numer. tego zgło- j ' 
szenia; rozumie się. że zaśtrzezeniom, które~e. zo
stały wymi'enione. o,dpowiada !data pierwszeństwa ze 

, zg,łoszenia 'dokonanego w Urzędzie Patentowym, 

6) podpis zgłaszającego lub jego p~łnomCocnika. 

. § 4. Dokument przeniesienia prawa do . uprzedniego 
pier~szeństwa powinien między Innymi zawierać: 

l) imię i nazwisko lub nazwę osoby, na którą jest ,wy' 
stawiony dowód pie.rwszeństwa. 

2) imię i nazwisko lub nazwę zgłaszającego, 
3)( tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego oraz kraj, 

datę i 'llumer , zgłoszenia lub ' °oznaczenie wystawy. , ' 
' 4) podstawę " przejścia uprawnienia do ~ korzystania ' z 

uprzedniego pięrwszenstwa, 
5) podpis osoby, na ' któf<l jest w{stawiony dowód 

pierwszeństwa, lub jej następcyplawnego oraz pod
pis żgłasza jącęgo. 

§ 5. Dokument przeniesienia pl:awa do patentu lub 
do pl awa ochronnego · powinien między innymi , zawiera~: 

l) imię i. nazwisko lub nazwę oraz adres zbywcy, ' 
: 2) imię i nazwisko _ luh ndzwęoraz adres nabywcy; 

3) tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego. , 

4} krótki opis wynalazku lub ,wzoru ' użyt~owego albo ' 
inne dane 'pozwalające na identyfikację wynalazku 
lub wzoru użytkowego. 

S) oświadczenie- zbywcy ~przeniesieniu przy!?ługujące'go 
mu prawa do patentu lub do prawa oc;:hronnegona 
rz~cz nabywcy tego prawa oraz oświadczenie na'
bywcy o przyjęciu od zbywcy prawa 'do patentu lub 
do prawa ochronnego, ewentualnie inną , podstawę 

przejśCia tego prawa. 
6) ' podpisy . zbywcy i nabywcy •. 
7) datę urzędowo poświadczoną. 

f: 
§ 6. Dokument pelnomocnictwa p<:!winien zawierać: , 

' 1} imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zgłaszającego. 
2) ImJę i nazwisko lub nazwę oraz adres. -pełnomocilika. 

.. , .... 

3) o~wiadczenie zgłaszającego upoważniające pełnomoc- , ~ 
nika do działania. Vi jego imieniu. 

4) oznaczenie , sprawy,ktqret dotyczy pełnomocnictwo. 

5) zakr(>s pełnomocnictwa, ' ''-
6) podpis zgłasiającego. 

I 
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:. § 7. 1. Jeżeli dokumenty wymienione w ' § 3 ust. 2 
, pkt Ś i ,6 zarządzeriiazostaly sporządzone za granicą, 
powinny one odpowiadać przepisom prawnym obowiązu-

' jącym w danym panstwie albo postanowieniom umów 
międzynarodowych; Urząd Palentowy może żądać zale
galizowania dokumentu przez właściwy miejscowo urząd 
konsularny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej . . 

" 2. , Jeżeli dokumenty wymieniotle w § 3 ~st : 2 
pkt 2-.-7 zarządzenia zostały sporządzone w innym Języku 
nii , język , pojski, , należyzaiączyć do nich tłumaczenie' 

, na język polski ,dokondne przez thullacza uprawniemego 
do tłumaczenia dokumentów urzędowych. Dokumenty te 
0raz ich tłumaczenia p'owinny być połączone ze sobą w 

, sposób, dający gwarancję, że są one ' identyczne pod 
względem treści.. ' 

, II. Wymagania formalne dotyczące zgłoszenia wynalazku 
i wzoru' użytkowego. 

§ 8. 1. ' Wszystkie części ' zgłoszenia powinny być 

przedstawione w takiej fOrmie, aby mogły być bezpo
średnio reprodukowane metodą fotograficzną, elektrosta::--
tyczną, ' offsetową lup na mikrofilmie w nieograniclonej 
ilości kopii. 

2. Zaden arkusz nie może być złożony, zmięty cni 
" rozdarty i nie powinien mieć, śladów ścierania ani po-

prawiania.przebitek i napisów między wierszami. Od
stępstwa od tej zasady mogą być dopuszczone, jeżeli nia 
wywolują one wątpliwości co do autentyczności treści ' 
i nie utrudniają dobrej reprodukcji. . 

3, ' Powinna być wykorzystana tylko jedna strona 
każdego arkusza 

4. I<ażdy arkusz powinien być wykorzystany pio· 
nowo, ' tzn. 'krótsze boki ' powinny być u góry i u dołu. 

S.Wszystkie części zgloszenia powinny być wyko
nane na papierze giętkim mocny~, białym, gladkim, nie
przezroczystym i trwałym, Dopuszcza się jednak, aby je~ 
den egzemplarz opi5u i jeden egzemplarz zastrzeżeń były 
wykonane na papierze przebitkowym, a rysunki na ' nie
łamliwej kalce technicznej . 

6: ,' Kążdaczęść zgloszenia powinna rozpoczynać' się 

na od~zielnym a'rkuszu, ' 

,, ~. Jeże,li jakaś częsc zgłoszenia składa się z dwóch 
lub' większej liciby arkuszy, to ,arkusze te powinny byc 
ze sobą połączone vi sposób umożliwiający 'ich łatWe 
przeglądanie, łatwe rozłączanie i ł atwe ł~czenie na ,nowo. 

8, Arkusze powińny mieć format A4 (297 mm X 
210 mm), ' 

9. MinimaJ'ne wymiary marginesów na arkuszach za
wierających ,'podanie, opis zastrzeżenia i skrót ' powinny 
być następuj'ące: 

l) margines górny pierwszego arlmsza opró<;z poda
, nia - 80 mm, 

2) margines górny innych arkuszy - 20 mm, 
3) margines lewy - 35 mm, 

margi'ries prawy - :10 mm, 
-margines dolny -20 mm. 

10. Minimalne' wymiary marginesów na arkuszach 
" zawierających rysunki ' powinny być następujące: 

1) margines górny - 25 mm, 
2) ' margines lewy ,', -.: ' 35 mm, ' (, 

3) margines prawy - 15 mm, 

4) margines dolny - 10 mm. 

11. Arkusze nie mogą mieć ramki ani pojedynczych 
linii oddzielających który kol wiek z marginesów od reszty 
powierzchni arkusza. 

12. Marginesy arkuszy powinny być czyste. 

13. Jeżeli jakaś część zgłoszenia składa się z ' dwóch 
lub większej liczby arkuszy, to arkusze te powinny hyć 

kolejno ponumerowane cyframi , arabskimi. Dla kazclej 
czę$ci zgłoszenia numeracja powinna ' być ' osobna, 

14. Numery powinny być" umieszczone jloś rodk-u 
każdego arkusza u góry, poniżej górnego margin esu, 

15. Podanie, opis wynalazku, za.strzeżenia jJdleiito we 
i skrót opisu wy,nalazku powinny J;y6 napisane nu ma
szynie lub wydrukowane. 

16. Odstęp między wierszami przy pisaniu na ma
szynie powinien wyn.Qsić okolo 6 mm. 

17: W razie konieczności wzory matem G1 tyczne i che
miczne oraz rzadko spotykane znaki pisarskie, symbole 
1 litery greckie Illogą być napisane ręcznie~ , 

18. Wszystkie ieksty powinny być napis~ne w kOI
lorze czarnym, pismem nie ścierającym ' się i tak, aby: 
wielkie litery miały wysokość nie mniejszą ~iż 2,1 mm. 

19. Podanie, opis, zastrzeżenia i skrót ,nie mogą w 
tekście zawierać rysunk6w. 

20.' Opis, żastrzeżenia I s,krót mogą w tekście Zą~ 
wieTać wzory matematyczne i chemiczne, z wyjątkiem 

chemicznych wzorów strukturg]nych. " 

zastrzeżenie 
względu na 

21. Opis i skrót mogą zawiera~ tablice; 
może zawierać tablice tylko wtedy, gdy ze 
przedmiot zastrzeżenia Jest to konieczne. 

22. Rysunki nie ,powinny zawierać tekstu, z wy-jąt

kiem pojedynczych wyrazówtakicb jak "woda", 
"para", "otwarte';, ,;zamknięte", ;,przekrój AB" -:;- gdy są 
one konieczne. Dopuszcza ,się także umieszczenie w sche
matach technologicznych kilku wyrazów niezbędnych do 
zrozumienia schematu. 

23. Rysunki P9winny być wykonane starannie liniami 
trwałymi, czarnymi. do~tatecznie jntensywnymi ' i ostrymi. ' 
Nie można stosować kolorów ani cieniowania. , 

24. Przekroje na rysunkach powinny być ukośnie 
kreskówanę w sposób nie utrudniający czytania linii od-
syła jilcych oraz linii ' glóW~Ch. ' 

25. Wielkość rysunkó~ i .ich wyrazistość powinny 
być takie, ab.y reprodukcja wykonana ze zmniejszeniem 
liniowym do 2/3 była czytelna we wszystkich szczegółach. 

26. Wszystkie ' cyfry', litery i linie odsyłające na ry- , 
sunkach powinny być wyrażne. Cyfr i , liter ni:e należy, 
ujmować " w nawiasy" kólka~ni cudzysłowy. 

27. Wszystkie elementy danej figury rysu~ku po
winny być we właściwej proporcji w stosunkuP.o pozo
stałych elementąw tej figury, chyba że użycie ' innej pro
porcji: jest niezbędne dla czytelności figury. 

28, Wysokość cyfr i liter na rysunkach nie powinna 
być mniejsza Il:iż 6 mm. 

29. Na arkuszu rysunków może znajdować się-więcej 
nIZ jedna figura. Pow,inny , one być rpz~ieszczone , n'a~ 
aIkuszu bez straty miejsca, lecz ' wyrażnie oddzielone 
jedna od drugiej. Zaleca się stosowanie pionowej pozycji 
figui'.P.oszczególne figury powinny być ponumerowane 
kołejno '-cyframi arabskimi. (" " " 

" 
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30. Na rysunkach nie powinno być oznaczeń odsy
łających, nie wymienionych w opisie, i odwrotnie - w 
opisIe nie powinno być oznaczeń-nie umieszczonych na 
rysunkach. Oznaczenia: odsyłające, dotyczące tych samych 
elementów, powinny , być jednakowe w całym zgloszeniu. 

31. Oznaczeniabdsyłające, umies'iczone w tekście 
opisu. ,powinny być podkreślone. 

32. Jeżeli rysunki mają dużo oznaczeń ,odsyłających, 

zaleca S'ię dołączenie do zgłoszenia oddzielnego arkusza, 
zawierającego wszystkie oznaczenia odsylające i przypo
rządkowane im wszystkie nazwy elementów nimi ozna
czony_ch (wykaz ozna,czeń). 

33. Przepisy .ust. 24, 26, 27 30-32 nie dotypą che
miCznych wzorów strukturalnych. 

III. Wymagania dotyczące rejestru patentowego I rejestru 
\. • praw ochronnych. , 

§ 9. Karty księgi rejestrowej powinny być ponume
rowane kolejno według stronic i zesznurowane. ' Końce 
IZnUfa ,powinny być przytwierdzone do , wewnętrznej 

Itrony okładki ' księgi za ' pomocą odciśniętej w lak,u 
okrągłej pieczęci Urzędu Patentowego. ' Ostatnia stronica 
księgi pow irina zawierać wzmiankę stwierdzającą liczbę 

Itronic księgi rejestrowej. Wzmianka ta powinna być pod" 
pisana przez Prezesa Urzędu Pate,ntowego oraz opatrzona 
d~~. ' , r 

§ 10. 1. Stronica księgi rejestrowej jest przeznaczona 
do dokonywania wpisów dotyczących jednego patentu. 
Jeżeli wpisy nie mieszczą się na jednej stronicy księgi 
rejestrowej, dokonuje się dalszych wpisów na innej 
wskazanej śtronicy. Naglówek stronicy powinien zawierać 

. następujące dane: 
1) numer patentu, 

2) rodzaj patentu (główny albo dOdatk?wy), _ 
3) numer patentu głównego lub dodatko~ego. jeżeli wpis 

dotyczy patentu dodatkowego ' lub zależnego, 
4) datę udzielenia patentu, 
-S) datę udzielenia ' patentu na wyrialazek, na który 

udzielono patentu tymczasowego. 
6J datę zgłoszenia ' wynalazku,_ 

7) numerzgloszenia wynalaz\<,u, 
8) datę ogłoszenia o zgło,szeniu wynalazku; ' 
9) datę , uprzedniego pierwszeństwa, 

' 10) oznaczenie klasy, podklasy oraz grupy, podgrupy. 

11) numer i rocznik "Wiadomości Urzędu Patentowego",! 
w którym ogłoszono o udzieleniu patentu, 

12) datę opublikcwaniaopisu patentowego. 

2. Stronica księg,j rejestrowej powinna zawierać sześĆ 
rubryk oznaczonych literamI od A do F, do których wpi-
suje się ~astępujące dane: ' 
A - imię i nazwisko lub nazwę 'oraz miejsce zamieszka" 

nia lub siedzibę uprawnionego z patentu, 
B tytuł wynalazku oraz rodz'aj wynalazku (pracowni' ... 

czy lub niepracowniczy), 
C - -imię i nazwisko tw'órcy wynalazku oraz numer, ; 

świadectwa autorskiego .. 
D prawa ograniczające patent (licencja, prawo korzy-, 

stania na podstawie' art. 43. 70 i 74, zastaw, użytko- 

wanie itd.), 
E wnioski, odwołania, decyzje., 
F datę unieważnienia patentu lub datę l przyczyną 

wygaśnięcia patentu. 

3. Stronica księgi rejestrowej przeznaczona do wpi
sów o wydaniU świadectw autorskich (§ 48 ust. 2 zarzą
dzenia) zawiera w ' nagłówku nastęllujące dane: 

1) numer stronicy księgi rejestrowej, 
2) " datę , zgłoszenia wynalazku, 

3) numer zgłoszenia wyn;o,lazku, (, 
4) oznaczenie klasy, podklasy i grupy Międzynarodowej ~ 

klasyfikacji patentowej, 
5) datę ogłoszenia o zgłoszeniu • 

oraz w trzech rubrykach: 
A - imię i nazwisko lub nazwę oraz mie jsce zamiesz

kania lub siedzibę zgłaszającego, 
B -- tytuł wynalazku oraz rodzaj wynalazku (pracowni", · 

czy lub niepracowniczy), 
C - - imię i nazwisko twórcy wynalazku, któremu 'wy-, 

dano świadectwo autorskie, 'numer ś\Viaclectwa ' 
autorskiego i datę jego wydania oraz imiona i. na
zwiska pozostałych ' współtwórców. 
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Reklamacje z powodu niedoręczenia pOS'lczeQółiiych numerów zgłaszać naJeży 'na, 
piśmie do Wydziału Administracji Wydawnirtw Urzędu Rady Ministrów (ul. Póws:ń~ 
ska 69/71. 00-979 Warszawa. skrytka PO{'ztowa 81, po otrzymaniu DaslępDegokolej-

, , _ De,go DlIIłU~! u. 
/ 

Redakcj~: Urząd Rady Ministrów - Biuro Prawne, Warszawa, Al. UJ.aldpw5~ie ,,!f3.;.
Admtnistracja: Wydział Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów,_ ,ul Po

' wsińska 69/71. 00-979 Warszawa (skrytka pocztowa 81), tel. 28-90-01 w , 6b8 i 42-.14::78. 

Tłoczono z 'polecenia Prezesa Rądy Ministrów 
, w Zakładach Graficznych "Tamka", Zakład nr l, Warszawa, ul. Tamka 3. ' 

, Zam. 1244-1300;84. Cena 32,00 zł 


