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UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 31 marca 1993 r. 

o umorzeniu postępowania w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. 
o Trybunale Stanu (Dz. U. Nr 11, poz. 84 oraz z 1993 r. Nr 5, 
poz. 22 i Nr 7, poz. 34) oraz art. 70 ust. 1 Regulaminu Sejmu 

Sejm umarza postępowanie wobec Waldemara Pawlaka 
w sprawie o naruszenie art. 3 ust. 2 Konstytucji Rzeczypos
politej Polskiej. 

Marszałek Sejmu: W. Chrzanowski 

179 

ZARZĄDZENIE PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 23 marca 1993 r. 

w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych . 

Na podstawie art. 27 ust. 2, art. 38 ust. 5 i art. 11 9 ust. 
3 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (Dz. 
U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117) zarządza się, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o: 

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 19 
października 1972 r. o wynalazczości (Dz. U. z 1993 r. Nr 
26, poz. 117), a powołane w zarządzeniu artykuły bez 
bliższego określenia oznaczają artykuły tej ustawy, 

2) Urzędzie Patentowym - rozumie się przez to Urząd 
Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 

3) zgłaszającym - rozumie się przez to tego, kto w imieniu 
własnym dokonał zgłoszenia wynalazku lub wzoru użyt
kowego w Urzędzie Patentowym, 

4) zgłoszeniu dodatkowym - rozumie się przez to zgłosze
nie wynalazku lub wzoru użytkowego, zawierające 
wniosek o udzielenie patentu dodatkowego lub prawa 
ochronnego dodatkowego, 

5) pierwszeństwie - rozumie się przez to pierwszeństwo 
do uzyskania patentu lub prawa ochronnego, 

6) uprzednim pierwszeństwie - rozumie się przez to pier
wszeństwo do uzyskania patentu lub prawa ochronnego 
ze zgłoszenia dokonanego za granicą lub z wystawienia 
wynalazku lub wzoru użytkowego na wystawie, 

7) stanie techniki - rozumie się przez to wszystko, co 
zostało ujawnione przed datą, według której oznacza się 
pierwszeństwo do uzyskania patentu lub prawa ochron
nego, 

8) Konwencji paryskiej - rozumie się przez to Konwencję 
paryską o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 
marca 1883 r. w brzmieniu wiążącym Rzeczpospolitą 
Polską, 
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9) układzie - rozumie się przez to Układ o współpracy 
patentowej z dnia 19 czerwca 1970 r. w brzmieniu 
wiążącym Rzeczpospolitą Polską, 

10) regulaminie - rozumie się przez to regulamin do układu, 

11) zgłoszeniu międzynarodowym - rozumie się przez to 
zgłoszenie wynalazku lub wzoru użytkowego dokonane 
na podstawie układu, 

12) urzędzie przyjmującym - rozumie się przez to urząd 
patentowy, do którego wnoszone jest zgłoszenie mię
dzynarodowe, 

13) urzędzie wyznaczonym - rozumie się przez to urząd 
patentowy wyznaczony przez zgłaszającego zgodnie 
z rozdziałem I układu, 

14) urzędzie wybranym - rozumie się przez to urząd paten
towy wybrany przez zgłaszającego zgodnie z rozdziałem 
" układu, 

15) Biurze Międzynarodowym - rozumie się przez to Mię
dzynarodowe Biuro Światowej Organizacji Własności 
Intelektualnej. 

16) opłacie krajowej - rozumie się przez to opłatę pobieraną 
od zgłoszenia międzynarodowego przez Urząd Paten
towy działający jako urząd wyznaczony lub wybrany. 

§ 2. Przepisy zarządzenia stosuje się odpowiednio do 
zgłoszeń międzynarodowych, w sprawach nie uregulowa
nych przepisami układu i regulaminu oraz § 38--1-3 niniej
szego zarządzenia. 

Rozdział 2 

Zgłoszenie wynalazku 

§ 3. 1. Zgłoszenie wynalazku dające podstawę do usta-
lenia daty zgłoszenia powinno zawierać co najmniej: 

1) podanie, 

2) opis wynalazku, 

3) zastrzeżer}ie lub zastrzeżenia patentowe, 

4) rysunki, jeżeli są niezbędne do zrozumienia wynalazku. 

2. Zgłoszenie wynalazku powinno również zawierać: 

1) skrót opisu, 

2) dowód pierwszeństwa, jeżeli zgłaszający ubiega się 
o przyznanie mu uprzedniego pierwszeństwa, składający 
się z dokumentów wymienionych w § 1 załącznika do 
zarządzenia, 

3) oświadczenie zgłaszającego wskazujące, jakie daty pier
wszeństwa zastrzega się dla poszczególnych zastrzeżeń 
patentowych zawartych w zgłoszeniu (oświadczenie 

o datach pierwszeństwa), jeżeli zgłaszający korzysta 
z uprzedniego pierwszeństwa, sporządzone według wy
magań zawartych w § 2 załącznika do zarządzenia, 

4) oświadczenie zgłaszającego o podstawie do korzystania 
z uprzedniego pierwszeństwa, jeżeli dowód pierwszeńs
twa nie opiewa na zgłaszającego, zawierające dane 
określone w § 3 załącznika do zarządzenia, 

5) zaświadczenie o zdeponowaniu mikroorganizmtJ 
w uznanej międzynarodowej kolekcji mikroorganizmów 
lub krajowej kolekcji mikroorganizmów, wskazanej 
przez Prezesa Urzędu Patentowego w komunikacie 
ogłoszonym w "Wiadomościach Urzędu Patentowe
go", jeżeli zgłaszający powołuje się na zdeponowany 
mikroorganizm w celu należytego ujawnienia wynalaz
ku, zawierające co najmniej dane określone w § 4 załącz
nika do zarządzenia, 

6) dokument pełnomocnictwa, jeżeli zgłaszający działa 
przez pełnomocnika, zawierający dane określone 
w § 5 załącznika do zarządzenia. 

3. Dokumenty wymienione w ust. 2 pkt 2-5 mogą być 
złożone później, w okresie czterech miesięcy od daty zgłosze
nia dokonanego w Urzędzie Patentowym. 

§ 4. 1. Podanie powinno zawierać: 

1) nazwisko i imię lub nazwę oraz adres zgłaszającego, 

2) wniosek o udzielenie patentu albo patentu dodatkowe
go ze wskazaniem numeru patentu głównego albo 
numeru zgłoszenia wynalazku w celu udzielenia patentu 
głównego, 

3) tytuł wynalazku, 

4) nazwisko i imię oraz adres twórcy wynalazku, 

5) wskazanie podstawy prawa do patentu, jeżeli zgłaszają
cy nie jest twórcą wynalazku, 

6) spis załączonych dokumentów, 

7) podpis zgłaszającego lub pełnomocnika, jeżeli zgłasza
jący działa przez pełnomocnika - ze wskazaniem na
zwiska i imienia. 

2. Podanie powinno również zawierać: 

1) oświadczenie zgłaszającego, że chce skorzystać z uprze
dniego pierwszeństwa, jeżeli zgłaszający ubiega się 
o przyznanie tego pierwszeństwa, wskazujące co naj
mniej datę i kraj dokonania zgłoszenia za granicą lub 
nazwę, miejsce i kraj wystawy oraz datę wystawienia 
wynalazku na wystawie, 

2) wskazanie osoby upoważnionej do odbioru korespon
dencji, jeżeli jest kilku zgłaszających i nie działają oni 
przez wspólnego pełnomocnika. 

3. Wskazując dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 
należy: 

1) wymienić nazwę zgłaszającego w przypadku, gdy jest on 
osobą prawną, 

2) wymienić nazwisko i imię osoby prowadzącej działal
ność gospodarczą, gdy zgłaszającym jest podmiot gos
podarczy nie posiadający osobowości prawnej. 

3) wymienić nazwę państwowej jednostki organizacyjnej 
nie posiadającej osobowości prawnej. gdy dokonuje 
ona zgłoszenia w imieniu Skarbu Państwa . 

§ 5. 1. Opis wynalazku, zwany w dalszym ciągu "opi
sem", powinien przedstawiać wynalazek na tyle jasno i wy
czerpująco, aby znawca mógł wynalazek zrealizować. 

2. Opis nie może zawierać fragmentów sprzecznych 
z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami albo 
określających cechy i zalety, których wynalazek w sposób 
oczywisty nie posiada, a także określeń fantazyjnych i imion 
własnych. 

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 opis powinien: 

1) zawierać na początku tytuł wynalazku, 

2) określać dziedzinę techniki, której dotyczy wynalazek, 

3) przedstawiać stan techniki, znany zgłaszającemu i przy
datny dla zrozumienia wynalazku, a zwłaszcza jego 
nowości i nieoczywistości, dla poszukiwań w stanie 
techniki związanym z wynalazkiem i dla badania zgło
szonego wynalazku; zaleca się, aby w tej części opisu 
przytaczać także dane bibliograficzne publikacji doty
czących stanu techniki, 

4) ujawniać wynalazek zgodnie z zastrzeżeniami paten
towymi w taki sposób, aby zarówno jego istota, jak i całe 
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rozwiązanie były zrozumiałe, w stopniu potrzebnym do 
zrealizowania wynalazku; jeżeli ujawnienie wynalazku 
z zakresu biotechnologii nie może być dostatecznie 
dokonane w opisie, należy dodatkowo powołać się na 
zdeponowany mikroorganizm, wskazując co najmniej 
nazwę instytucji, w której złożono depozyt, i nadany 
przez tę instytucję numer jego przyjęcia albo wskazać na 
powszechną dostępność mikroorganizmu, 

5) przedstawiać ewentualne korzystne skutki wynalazku 
w odniesieniu do dotychczasowego stanu techniki, 

6) zwięźle objaśniać, co przedstawiają f igury rysunków, 
jeżeli zgłoszenie wynalazku zawiera rysunki, 

7) przedstawiać szczegółowo co najmniej jeden przykład 
realizacji wynalazku, z powołaniem się na rysunki, jeżeli 
zgłoszenie wynalazku zawiera rysunki, 

8) wyraźnie wskazywać, jak wynalazek może być stosowa
ny, jeżeli nie wynika to jasno z innych części opisu lub 
z charakteru wynalazku. 

4. Sposób i porządek opisu określony w ust. 3 może być 
zmieniony, jeżeli pozwoli to, z uwagi na przedmiot wynalaz
ku, na lepsze jego zrozumienie i przedstawienie. 

5. Tytuł wynalazku powinien możliwie jednoznacznie 
określać przedmiot wynalazku w odniesieniu do podanych 
w opisie i w zastrzeżeniach patentowych cech technicznych 
rozwiązania; nie może on zawierać nazw fantazyjnych i imion 
własnych ani sformułowań odnoszących się bezpośrednio 
do zalet bądź nowych cech wynalazku. 

6. Do opisu w zgłoszeniu dodatkowym stosuje się 
odpowiednio przepisy ust. 2-5, jednakże część opisu okreś
lona w ust. 3 pkt 3 powinna przedstawiać wynalazek będący 
przedmiotem patentu głównego, nawet gdy wynalazek ten 

. nie należy do stanu techniki, oraz podawać numer patentu 
głównego. 

§ 6. 1. Zastrzeżenia patentowe, zwane w dalszym ciągu 
"zastrzeżeniami" , powinny określać zastrzegany wynalazek 
przez podanie, w sposób wyczerpujący i odpowiedni dla 
przedmiotu żądanej ochrony, wszystkich koniecznych cech 
technicznych rozwiązania. Zastrzeżenia nie powinny poda
wać, jakich cech wynalazek nie posiada. Nie powinny one też 
zawierać sformułowań mających charakter oceny wynalazku 
lub oceny poszczególnych jego cech. Przepis § 5 ust. 
2 stosuje się odpowiednio. 

2. Każde zastrzeżenie powinno być ujęte w jednym 
zdaniu, sformułowane jasno i zwięźle. 

3. Zastrzeżenia powinny być w całości poparte opisem. 

4. Liczba zastrzeżeń powinna być odpowiednia do 
przedmiotu zgłoszenia. Jeżeli sformułowano więcej niż jedno 
zastrzeżenie, to powinny być one kolejno ponumerowane 
cyframi arabskimi. 

§ 7. 1. Zastrzeżenie niezależne powinno zawierać: 

1) część nieznamienną, podającą zespół cech technicznych 
zastrzeganego wynalazku, niezbędny do określenia 
przedmiotu żądanej ochrony i w całości traktowany jako 
stan techniki; część nieznamienna powinna rozpoczynać 
się od tytułu wynalazku lub od tej części tytułu wynalaz
ku, która dotyczy wynalazku zastrzeganego danym za
strzeżeniem, a w uzasadnionym przypadku może ograni
czać się tylko do tytułu wynalazku lub odpowiedniej 
jego części, 

2) część znamienną, poprzedzoną wyrazami "znamienny 
tym, że", podającą zwięźle te cechy techniczne (cechy 
znamienne) zastrzeganego wynalazku, które mają go 

wyróżniać spośród innych rozwiązań technicznych ma
jących zespół cech określonych w części nieznamiennej . 

2. Do zastrzeżenia niezależnego w zgłoszeniu dodat-
kowym stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1, jednakże 
część nieznamienna zastrzeżenia niezależnego powinna po
dawać zespół cech technicznych niezbędny do określenia 
przedmiotu żądanej ochrony i będący zarazem zespołem cech 
technicznych wynalazku chronionego patentem głównym, 
nawet gdy wynalazek ten nie należy do stanu techniki, oraz 
powinna podawać numer patentu głównego poprzedzony 
wyrazami "według patentu nr". 

3. Zastrzeżenie zależne powinno zawierać: 

1) krótkie oznaczenie zastrzeganego przedmiotu, stano
wiące skrócony tytuł wynalazku lub skróconą odpowie
dnią część tytułu wynalazku, umieszczone na początku 
tego zastrzeżenia, 

2) powołanie się na zastrzeżenie lub zastrzeżenia, od które
go lub których jest ono zależne; powołanie to powinno 
podawać numer powoływanego zastrzeżenia lub nume
ry powołanych zastrzeżeń , 

3) część znamienną poprzedzoną słowami "znamienny 
tym, że", podającą cechy znamienne zastrzegane dodat
kowo danym zastrzeżeniem zależnym . 

4. Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 3, może być 
zależne od dwóch lub od większej liczby innych zastrzeżeń 
(zastrzeżenie wielokrotnie zależne) tylko alternatywnie. 
W takim przypadku część zastrzeżenia zależnego , o której 
mowa w ust. 3 pkt 2, powinna między numerami zastrzeżeń 
zawierać wyraz " albo". Zastrzeżenie wielokrotnie zależne nie 
może być powoływane w innym zastrzeżen i u w ielokrotnie 
zależnym , jak również nie może być uzależnione od więcej niż 
jednego zastrzeżenia niezależnego . 

5. Zależność zastrzeżenia od jednego zastrzeżenia ozna
cza, że zastrzeżenie zależne obok własnych cech znamien
nych obejmuje wszystkie cechy zastrzeganego przedmiotu 
podane w zastrzeżeniu, od którego jest ono zależne. 

6. Zależność zastrzeżenia od więcej niż jednego za
strzeżenia oznacza, że zastrzeżenie zależne obok własnych 
cech znamiennych obejmuje wszystkie cechy zastrzeganego 
przedmiotu, podane w zastrzeżeniu , Cld którego jest ono 
zależne i w związku z którym jest rozważane. Zastrzeżenie 
wielokrotnie zależne powinno być rozważane osobno 
w związku z każdym zastrzeżeniem , od którego jest zależne . 

7. Zastrzeżenia nie powinny zawierać sformułowań od
syłających do opisu lub rysunków, chyba że jest to konieczne. 
W szczególności nie powinny one zawierać takich określeń , 
jak: "jak jest to opisane w części. .. opisu" lub " jak to 
przedstawiono na figurze ... rysunku" . 

8. Jeżeli zgłoszenie zawiera rysunek, to zastrzeżenia po 
podaniu poszczególnych cech znamiennych powinny zawie
rać oznaczenia odsyłające do poszczególnych fragmentów 
rysunku odpowiadających tym cechom. Oznaczenia te po
winny być umieszczone w nawiasach i podkreślone. Jeżel i 
umieszczenie w zastrzeżeniach tych oznaczeń nie przyczynia 
się wyraźnie do lepszego zrozumienia zastrzeżeń, oznaczeń 
nie należy umieszczać . 

9. Jeżeli zgłaszający ubiega się o przyznanie pierw
szeństw oznaczonych według więcej niż jednej daty (§ 14 
ust. 4-6), to treść zastrzeżeń , a jeśli zgłoszenie zawiera 
zastrzeżenia zależne, także i układ ich zależności powinny być 
takie, aby każdemu z zastrzeżeń odpowiadała tylko jedna data 
pierwszeństwa. 

§ 8. W zgłoszeniach w szczególności dotyczących no
wego związku chemicznego lub mikroorganizmu, w których 
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ze względu na przedmiot wynalazku nie jest właściwe 
redagowanie zastrzeżeń patentowych zgodnie z przepisami 
§ 7 ust. 1-6, można poprzestać na określeniu w zastrzeżeniu 
budowy związku chemicznego, a w odniesieniu do mikroor
ganizmu - na powołaniu się na zdeponowany mikroor
ganizm, ze wskazaniem instytucji, w której złożono depozyt, 
i nadany przez tę instytucję numer jego przyjęcia. 

§ 9. 1. Rysunki powinny odtwarzać przedmiot wynala
zku w ujęciu schematycznym. Przepis § 5 ust. 2 stosuje się 
odpowiednio. 

2. Jeżeli charakter wynalazku pozwala na jego zob
razowanie za pomocą rysunków, a nie są one niezbędne do 
zrozumienia wynalazku, to: 

1) zgłaszający może włączyć rysunki do zgłoszenia, 

2) Urząd Patentowy może żądać, aby zgłaszający dostar
czył rysunki w wyznaczonym terminie. 

3. Z zastrzeżeniem § 10 ust. 2 pkt 3, ust. 3 i 5 chemiczne 
wzory strukturalne uważa się za rysunki; ilekroć w dalszych 
przepisach jest mowa o figurach, należy przez to rozumieć 
także poszczególne chemiczne wzory strukturalne. 

§ 10. 1. Skrót opisu, zwany w dalszym ciągu "skró
tem", służy wyłącznie do celów informacyjnych jako środek 
pomocniczy przy prowadzeniu poszukiwań w stanie tech
niki, a w szczególności do ułatwienia osobom zainteresowa
nym wyrobienia sobie poglądu, czy istnieje potrzeba zapoz
nania się z opisem, zastrzeżeniami i rysunkami zgłoszenia, 
a po udzieleniu patentu - z opisem patentowym. 

2. Skrót powinien zawierać: 

1) zwięzłą informację określającą przedmiot i charakterys
tyczne cechy techniczne wynalazku oraz wskazanie 
przeznaczenia wynalazku, jeżeli nie wynika to z okreś
lenia jego przedmiotu, 

2) wskazanie instytucji, w której złożono depozyt, i na
danego przez tę instytucję numeru jego przyjęcia, w celu 
należytego ujawnienia wynalazku - jeżeli zgłaszający 
powołuje się na zdeponowany mikroorganizm, 

3) wzór chemiczny - jeżeli wymaga tego przedmiot wyna
lazku, który sp€lśród wszystkich wzorów zawartych 
w zgłoszeniu najlepiej charakteryzuje wynalazek; jeżeli 
jest to wzór strukturalny, to powinien on być narysowa
ny na oddzielnym arkuszu dołączonym do skrótu. 
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się umiesz
czenie w skrócie więcej niż jednego wzoru struktural
nego. 

3. Skrót powinien podawać numer tej figury rysunku, 
która spośród figur znajdujących się w zgłoszeniu najlepiej 
obrazuje wynalazek. W uzasadnionych przypadkach dopusz
cza się wskazanie więcej niż jednej figury rysunku. 

4. Skrót powinien być zwięzły i nie przekraczać w zasa
dzie 1/3 strony maszynopisu. Skrót nie powinien zawierać 
stwierdzeń co do zalet i wartości wynalazku ani informacji 
i przewidywań co do stosowania wynalażku w określonym 
miejscu, czasie lub przez określone osoby. Nie powinien 
również zawierać określeń sprzecznych z porządkiem pub
licznym lub dobrymi obyczajami bądź określeń fantazyjnych. 

5. Po każdej z głównych cech technicznych wynalazku, 
wymienionych w skrócie i zobrazowanych za pomocą wska
zanej figury rysunku, powinny być umieszczone w nawiasie 
i podkreślone oznaczenia odsyłające do tej figury. 

6. Urząd Patentowy może dokonać korekty skrótu w ce
lu dostosowania go do wymagań określonych w ust. 2-5 
lub usunięcia oczywistych pomyłek i błędów gramatycz-

nych, jeżeli nie jest to połączone z potrzebą dokonania 
znaczących zmian w tekście skrótu. Dla celów ogłoszenia 
o zgłoszeniu wynalazku może być również dokonana korekta 
tytułu wyn.alazku w zakresie określonym w § 5 ust. 5. 

§ 11. Terminologia i oznaczenia powinny być jednolite 
w całym zgłoszeniu i zgodne z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami oraz powszechnie przyjętą praktyką. 

§ 12. 1. Opis, zastrzeżenia i rysunki powinny być złożo 
ne w trzech egzemplarzach, skrót opisu w dwóch, pozostałe 
części zgłoszenia w jednym egzemplarzu. 

2. Opis, zastrzeżenia, skrót oraz rysunki powinny być 
podpisane przez zgłaszającego lub jego pełnomocnika. 

3. Wszystkie części zgłoszenia powinny odpowiadać 
wymaganiom formalnym określonym w § 7 załącznika do 
zarządzenia. 

Rozdział 3 

Jednolitość wynalazku 

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

2. Dopuszcza się jednak, aby zgłoszenie dotyczyło wię
cej niż jednego wynalazku, pod warunkiem że wynalazki te są 
połączone w zgłoszeniu wyraźnie widoczną wspólną ideą 
wynalazcżą . W szczególności dopuszcza się w zgłoszeniu 
jedną z następujących możliwości: 

1) włączenie do zgłoszenia zastrzeżenia niezależnego doty
czącego wytworu, jednego zastrzeżenia niezależnego 
dotyczącego sposobu specjalnie przystosowanego do 
wytwarzania tego wytworu, a także jednego zastrzeże
nia niezależnego dotyczącego urządzenia bądź innego 
środka technicznego przeznaczonego specjalnie do sto
sowania tego sposobu albo 

2) włączenie do zgłoszenia zastrzeżenia niezależnego doty
czącego sposobu i jednego zastrzeżenia niezależnego 
dotyczącego urządzenia bądź innego środka technicz
nego przeznaczonego specjalnie do stosowania tego 
sposobu. 

3. Z zachowaniem przepisów ust. 1 i 2 dopuszcza się 
umieszczenie w zgłoszeniu dwóch lub więcej zastrzeżeń 
niezależnych tej samej kategorii, jak wytwór, sposób lub 
urządzenie, które nie mogą być łatwo objęte wspólnym 
zastrzeżeniem. 

4. Z zachowaniem przepisów ust. 1 i 2 dopuszcza się 
umieszczenie w zgłoszeniu uzasadnionej liczby zastrzeżeń 
zależnych zastrzegających szczególne postacie wynalazku 
zastrzeżonego w zastrzeżeniu niezależnym, nawet jeśli moż
na by uważać, że cechy podane w zastrzeżeniu zależnym 
same stanowią \l\(ynalazek. 

5. Nie dopuszcza się w zgłoszeniu umieszczania wyna
lazku dotyczącego wytworu i wynalazku dotyczącego spo
sobu wytwarzania substancji czynnej wchodzącej w skład 
tego wytworu. 

Rozdział 4 

Uprzednie pierwszeństwo 

§ 14. 1. Uprzednie pierwszeństwo ze zgłoszenia doko
nanego za granicą powstaje na podstawie pierwszego prilwi
dłowo dokonanego zgłoszenia wynalazku w kraju będącym 
stroną Konwencji paryskiej. Uprzednie pierwszeństwo obej
muje także te cechy wyraźnie ujawnione w takim zgłoszeniu 
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wynalazku lub wzoru użytkowego, które nie są podane 
w jego zastrzeżeniach patentowych lub ochronnych. 

2. Prawidłowo dokonane zgłoszenie, o którym mowa 
w ust. 1, istnieje wówczas, gdy zostało dokonane w sposób 
pozwalający przynajmniej na ustalenie daty jego dokonania. 
Późniejsze zdarzenia dotyczące tego zgłoszenia w danym 
kraju nie mają wpływu na uprzednie pierwszeństwo powstałe 
z tego zgłoszenia. 

3. Jeżeli w kraju, o którym mowa w ust. 1, oprócz 
pierwszego zgłoszenia (pierwsze zgłoszenie wcześniejsze) 
wniesione zostało później zgłoszenie dotyczące tego samego 
przedmiotu, to późniejsze zgłoszen ie uważa się za pierwsze 
zgłoszenie w rozumieniu ust. 1, pod warunkiem że pierwsze 
zgłoszenie wcześniejsze było w czasie wniesienia później
szego zgłoszenia już wycofane, porzucone lub odrzucone, 
bez udostępnienia przedmiotu zgłoszenia do publicznego 
wglądu , i nie pozostawiło po sobie żadnego prawa oraz nie 
służyło za podstawę do zastrzegania uprzedniego pierwszeń
stwa. W takim przypadku pierwsze zgłoszenie wcześniejsze 
nie może już służyć za podstawę do zastrzegania uprzedniego 
p ierwszeństwa . 

4. W zgłoszeniu wynalazku dokonanym w Urzędzie 
Patentowym można zastrzec uprzednie pierwszeństwo wy
nikające z dwóch lub więcej pierwszych zgłoszeń dokona
nych za granicą (uprzednie pierwszeństwo złożone). 

5. W zgłoszeniu wynalazku dokonanym w Urzędzie 
Patentowym można zastrzec uprzednie pierwszeństwo wy
nikające z pierwszego zgłoszenia dokonanego za granicą, 
dotyczącego niektórych tylko części przedmiotu zgłoszenia 
dokonanego w Urzędzie Patentowym (uprzednie pierwszeń
stwo częściowe). W tym przypadku pierwszeństwo dla 
pozostałych części przedmiotu wynalazku oznacza się wed 
ług daty dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym. 

6. W zgłoszeniu wynalazku dokonanym w Urzędz ie 
Patentowym można zastrzec jednocześnie uprzednie pierw
szeństwo złożone i uprzednie pierwszeństwo częściowe . 

§ 15. W zgłoszeniu dokonanym w Urzędzie Patento
wym można zastrzec uprzedn ie pierwszeństwo wynikające 
z wystawienia wynalazku na krajowej wystawie publicznej, 
określonej w zarządzeniu Prezesa Urzędu Patentowego (art. 
24 ust. 2) , albo na międzynarodowej wystawie oficjalnej lub 
oficjalnie uznanej, zorganizowanej na obszarze państwa 
będącego stroną Konwencji paryskiej. 

Rozdział 5 

Zgłoszenie wzoru użytkowego 

§ 16. 1. Do zgłoszenia wzoru użytkowego stosuje się 
odpowiednio przepisy § 3-12, 14 i 15, z uwzględnieniem 
przepisów ust. 2 i 3. 

2. Zgłoszenie wzoru użytkowego musi zawierać rysu
nek lub rysunki wzoru użytkowego . 

3. Zgłoszenie wzoru użytkowego może dotyczyć tylko 
jedr, cigo wzoru użytkowego . 

Rozdział 6 

Rozpatrywanie zgłoszenia wynalazku i wzoru 
użytkowego 

§ 17. 1 . Po otrzymaniu zgłoszenia wynalazku Urząd 
Patentowy nadaje mu kolejny numer, stwierdza datę jego 
dokonan ia oraz zawiadamia o tym zgłaszającego. 

2. Za zgłoszenie wynalazku, o którym mowa w ust. 1, nie 
uważa się przesyłki nie zawierającej podania i przynajmniej 
jednego z dokumentów określonych w § 3 ust. 1 pkt 2-4. 

3. Jeżeli zgłoszenie zostało nadane w polskim urzędzie 
pocztowym, lecz w chwili otrzymania zgłoszenia przez Urząd 
Patentowy nie można ustalić daty nadania przesyłki, za datę 
dokonania zgłoszenia wynalazku przyjmuje się datę otrzyma 
nia zgłoszenia wynalazku przez Urząd Patentowy. Na po
stanowienie w tej sprawie przysługuje zażalenie. 

§ 18. 1. Po otrzymaniu i zarejestrowaniu zgłoszenia 
wynalazku (§ 17 ust. 1) Urząd Patentowy sprawdza, czy 
zgłoszenie to zawiera : 

1) podanie, z którego wynika wola zgłaszającego ubiega 
nia się o udzielenie patentu lub patentu dodatkowego, 

2) część wyglądającą zewnętrznie na opis wynalazku, 

3) część wyglądającą zewnętrznie na zastrzeżenie lub za
strzeżenia patentowe. 

2. Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi, że zgłoszenie wy
nalazku nie spełnia warunków określonych w ust. 1, wzywa 
zgłaszającego do usunięcia wskazanych braków w wyzna
czonym terminie. W takim przypadku za datę zgłoszenia 
wynalazku uznaje się datę złożenia brakujących dokumen
tów, co Urząd Patentowy stwierdza postanowieniem. Prze 
pis § 17 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

3. Jeżeli w wyznaczonym termin ie wskazane w zgłosze
niu braki nie zostaną usunięte, zgłoszenie uważa się za 
wycofane, a postępowanie umarza się . 

§ 19. 1. Jeżeli w toku sprawdzania zgłoszenia wynalaz
ku, o którym mowa w § 18 ust. 1, Urząd Patentowy stwierdzi, 
że zgłoszenie to powołuje się na rysunki, które nie zostały do 
zgłoszenia załączone, zawiadamia o tym zgłaszającego i wy
znacza mu termin na uzupełnienie zgłoszenia . W takim przypa
dku za datę zgłoszenia wynalazku uznaje się datę złożenia 
brakujących rysunków, co Urząd Patentowy stwierdza po
stanowien iem. Przepis § 17 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

2. Jeżeli zgłaszający nie nadeśle rysunków, o których 
mowa w ust. 1, w wyznaczonym terminie, powołanie się na 
rysunki w zgłoszeniu uważa się za niebyłe. 

§ 20. Jeżeli w toku sprawdzania zgłoszenia wynalazku, 
o którym mowa w § 18 ust. 1, Urząd Patentowy stwierdzi, że 
zgłaszający nie jest uprawniony do dokonania zgłoszenia , 
zgodnie z art. 4, wydaje decyzję o odmowie udzielenia 
patentu . 

§ 21 . 1. Na wniosek zgłaszającego Urząd Patentowy 
wydaje, w celu zastrzeżenia p ierwszeństwa za granicą, do
wód dokonania zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Paten
towym (dowód pierwszeństwa) . 

2. Podstawą sporządzenia dowodu pierwszeństwa , 
o którym mowa w ust. 1, może być tylko zgłoszenie wynalaz
ku spełniające wymagania określone w § 3 ust. 1. 

3. Dowód pierwszeństwa składa się z zaświadczenia 
Urzędu Patentowego zawierającego nazwisko i imię lub 
nazwę zgłaszającego, tytuł wynalazku, jeżeli został on 
w zgłoszeniu określony, datę i numer zgłoszen ia oraz kopii 
tych dokumentów spośród wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 
2-4, które zgłaszający dołączył do podania w zgłoszeniu 
dającym podstawę do ustalenia daty tego zgłoszenia . Urząd 
Patentowy potwierdza zgodność tych kopii z oryginałem . 

§ 22. 1. Jeżeli zgłoszenie wynalazku zostało dokonane 
przez pełnomocnika, a Urząd Patentowy stwierdzi brak 
dokumentu pełnomocnictwa, wzywa osobę podającą się za 
pełnomocnika zgłaszającego do nadesłania tego dokumentu 
w wyznaczonym termin ie, zawiadamiając o tym zgłaszające
go. W razie nienadesłania dokumentu pełnomocnictwa 
w wyznaczonym terminie, zgłoszenie uważa się za wycofane, 
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a postępowanie umarza się, chyba że zgłaszający potwierdzi 
w tym terminie dokonanie zgłoszenia. 

2. Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi, iż nie została 
wskazana podstawa prawa do patentu, zawiadamia o tym 
zgłaszającego, wyznaczając mu termin do usunięcia tej 
usterki . W razie niezastosowania się w wyznaczonym ter
minie do postanowienia Urzędu Patentowego, zgłoszenie 
uważa się za wycofane, a postępowanie umarza się. 

3. Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi brak uiszczenia 
opłaty wymaganej od zgłoszenia, wzywa zgłaszającego do 
usunięcia tego braku w terminie jednego miesiąca. W tym 
samym terminie zgłaszający może złożyć wniosek o zwol
nienie go z części opłaty. W razie nieuiszczenia tej opłaty 
i niezłożenia wniosku o zwolnienie z opłaty, zgłoszenie 
uważa się za wycofane, a postępowanie umarza się. 

§ 23. Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi brak skrótu, 
wzywa zgłaszającego do usunięcia tego braku w wyznaczo
nym terminie. W razie nienadesłania skrótu w wyznaczonym 
terminie, zgłoszenie uważa się za wycofane, a postępowanie 
umarza się. Przepis stosuje się odpowiednio, jeżeli nadesłany 
skrót rażąco nie odpowiada wymaganiom określonym w § 1 O. 
Na postanowienie wzywające do usunięcia usterek skrótu 
przysługuje zażalenie. 

§ 24. W razie gdy Urząd Patentowy stwierdzi występo
wanie w zgłoszeniu braków i istotnych usterek innych niż 
wymienione w § 19 i 20, wydaje postanowienie wzywające 
do ich usunięcia (art. 29 ust. 1). 

§ 25. 1. Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi, że doku
menty określone w § 3 ust. 2 pkt 2--4 nie zostały złożone 
w terminie czterech miesięcy od daty zgłoszenia wynalazku 
w Urzędzie Patentowym, uważa oświadczenie o korzystaniu 
z uprzedniego pierwszeństwa za wycofane i wydaje w tej 
sprawie postanowienie. Na postanowienie to przysługuje 
zażalenie. 

2. Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi, że nie zostało 
złożone w terminie czterech miesięcy od daty zgłoszenia 
wynalazku zaświadczenie o zdeponowaniu mikroorganizmu, 
o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 5, powołanie się zgłaszające
go na zdeponowany mikroorganizm nie wywołuje skutku dla 
oceny ujawnienia wynalazku w zgłoszeniu. Na postanowie
nie Urzędu Patentowego w tej sprawie przysługuje zażalenie . 

§ 26. W uzasadnionych przypadkach Urząd Patentowy 
może wezwać zgłaszającego do nadesłania w wyznaczonym 
terminie dowodów i wyjaśnień dotyczących zgłoszenia, 
w szczególności dla uzasadnienia prawa do patentu lub 
patentu dodatkowego albo prawa do uprzedniego pierw
szeństwa. 

§ 27. 1. W toku postępowania Urząd Patentowy wy
znacza zgłaszającemu termin: 

1) jednego miesiąca, jeżeli zgłaszający ma miejsce zamiesz
kania lub siedzibę w Polsce, 

2) dwóch miesięcy, jeżeli zgłaszający ma miejsce zamiesz
kania lub siedzibę za granicą . 

2. W uzasadnionych przypadkach Urząd Patentowy 
może termin, o którym mowa w ust. 1, wyznaczyć odpowied
nio dłuższy, lecz nie więcej niż o dwa miesiące . 

3. Urząd Patentowy uwzględni jeden raz niedotrzyma
nie wyznaczonego terminu, nie więcej niż o dwa miesiące, 
jeżeli przed jego upływem zgłaszający zawiadomi Urząd 
Patentowy na piśmie o przyczynach uzasadniających zwłokę . 

§ 28. 1. Wszelkie pisma Urząd Patentowy kieruje na 
adres podany przez zgłaszającego. 

2. Jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika, Urząd 
Patentowy kieruje pisma na adres pełnomocnika. 

3. Jeżeli jest kilku zgłaszających i nie działają przez 
wspólnego pełnomocnika, Urząd Patentowy kieruje pisma 
pod adresem osoby upoważnionej do odbioru koresponden
cji. Jeżeli zgłaszający nie określił osoby uprawnionej, uważa 
się, że jest nią zgłaszający wymieniony w podaniu na 
pierwszym miejscu. Doręczenie pisma takiej osobie ma skutki 
prawne doręczenia pisma wszystkim zgłaszającym . 

4. Osoby wymienione w ust. 1-3 powinny zawiadomić 
Urząd Patentowy o każdej zmianie nazwy lub adresu. W razie 
zaniedbania tego obowiązku, doręczenie pisma pod dotych
czasowym adresem ma skutek prawny, chyba że nowy adres 
jest znany Urzędowi Patentowemu . 

§ 29. 1. Urząd Patentowy dokonuje ogłoszenia o zgło
szeniu wynalazku (art. 34), zamieszczając w "Biuletynie 
Urzędu Patentowego" następujące dane: 

1) symbol międzynarodowej klasyfikacji patentowej, 

2) numer zgłoszenia wynalazku, 

3) datę zgłoszenia wynalazku, 

4) datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer 
zgłoszenia dokonanego za granicą lub oznaczenie wy
stawy, 

5) nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego, 

6) miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kraj zgłaszają-
cego, 

7) nazwisko i imię wynalazcy, 

8) tytuł wynalazku, 

9) skrót opisu, w razie potrzeby z figurą rysunku, 

10) liczbę zastrzeżeń. 

2. Datą ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku jest dzień, 
w którym dane określone w ust. 1 zostały opublikowane 
w "Biuletynie Urzędu Patentowego" . 

3. W miejsce skrótu, o którym mowa w ust. 1 pkt 9, 
Urząd Patentowy może też zamieścić w ogłoszeniu o zgło
szeniu zastrzeżenie patentowe, jeżeli uzna, że przedstawia 
ono lepiej wynalazek. 

4. Nie dokonuje się ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku, 
jeżeli przed zakończeniem przygotowań technicznych do 
publikacji zgłoszenie zostało wycofane lub zostało uznane za 
wycofane albo Urząd Patentowy odmówił udzielenia paten
tu, a decyzja w takiej sprawie stała się ostateczna. 

§ 30. 1. Urząd Patentowy wydaje postanowienie o od
mowie przyznania uprzedniego pierwszeństwa w całości lub 
w części, jeżeli stwierdzi, że : 

1) zgłaszający nie jest uprawniony do korzystania z uprzed
niego pierwszeństwa lub 

2) zgłoszenie dokonane za granicą, na którym zgłaszający 
opiera swoje zastrzeżenie uprzedniego pierwszeństwa , 
nie jest pierwszym zgłoszeniem w rozumieniu przepisów 
§ 14 ust. 1-3, lub 

3) wystawa, na której wystawienie jest podstawą zastrze
żenia uprzedniego p ierwszeństwa przez zgłaszającego, 
nie spełnia wymagań określonych w § 15, lub 

4) przedmiot zgłoszenia dokonanego w Urzędzie Paten
towym lub odpowiednia część tego przedmiotu różni się 
od przedmiotu, do którego zgłaszającemu przysługuje 
uprzednie pierwszeństwo, lub 

5) zgłaszający uchybił terminowi na złożenie oświadczenia 
o korzystaniu z uprzedniego pierwszeństwa lub ter
minom na dokonanie zgłoszenia w myśl art. 24 i 25 albo 
też zgłaszającemu nie przysługuje prawo do uzyskania 
uprzedniego pierwszeństwa w myśl art. 25. 
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2. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1, przy
sługuje zażalenie. 

§ 31 . 1. Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi, że zgłosze
nie wynalazku narusza przepisy o jednolitości wynalazku, 
wyznacza zgłaszającemu termin do złożenia oddzielnych 
zgłoszeń wynalazków zawartych w pierwszym zgłoszeniu 
oraz uiszczenia opłat za te zgłoszenia. Na postanowienie w tej 
sprawie przysługuje zażalenie . Uiszczoną już opłatę dotyczą
cą pierwszego zgłoszenia uważa się za opłatę dotyczącą 
zgłoszenia wynalazku określonego w pierwszym spośród 
zastrzeżeń podtrzymywanych przez zgłaszającego. 

2. Jeżeli zgłaszający nie złoży w wyznaczonym terminie 
oddzielnych zgłoszeń wynalazków lub nie uiści za nie opłat, 
uważa się, że zgłoszenie dotyczy wynalazku określonego na 
pierwszym miejscu w zastrzeżeniach patentowych. W tym 
przypadku w części dotyczącej pozostałych wynalazków 
zgłoszenie uważa się za wycofane, a postępowanie umarza 
się· 

3. Zgłaszający może bez wezwania Urzędu Patentowe
go złożyć oddzielne zgłoszenia wynalazków zawartych 
w pierwszym zgłoszeniu, uiszczając jednocześnie opłaty za te 
zgłoszenia . 

4. W przypadku określonym w ust. 3 zgłoszenia później
sze uważa się za dokonane w dacie pierwszego zgłoszenia, 
jeżeli zostały złożone przed ogłoszeniem pierwszego zgłosze
nia. Urząd Patentowy przyzna jednak oddzielnym zgłosze
niom datę pierwszego zgłoszenia, mimo że zostały one 
złożone po ogłoszeniu, jeżeli pierwsze zgłoszenie narusza 
przepisy o jednolitości wynalazku. Na postanowienie od
mawiające przyznania daty pierwszego zgłoszenia przysłu
guje zażalenie. 

§ 32. 1. Urząd Patentowy może wzywać zgłaszającego 
do złożenia wyjaśnień dotyczących treści opisu, zastrzeżeń 
lub rysunków, a także do wprowadzenia określonych po
prawek lub uzupełnień w opisie wynalazku, w zastrzeżeniach 
lub rysunkach, jeżeli jest to potrzebne dla należytego przed
stawienia wynalazku pod rygorem umorzenia postępowania. 
Na postanowienie w sprawie wprowadzenia poprawek lub 
uzupełnień przysługuje zgłaszającemu zażalenie . 

2. Urząd Patentowy może żądać od zgłaszającego do
starczenia w wyznaczonym terminie modeli lub próbek, jeżeli 
w istotnym stopniu ułatwi to zrozumienie wynalazku i nie 
będzie stanowić dla zgłaszającego znacznego utrudnienia. 

3. Jeżeli zgłaszający nie nadeśle modeli i próbek w wy
znaczonym terminie, Urząd Patentowy podejmie decyzję 
w sprawie udzielania patentu na podstawie posiadanych 
materiałów . 

4. Wymiary modeli i próbek nie mogą przekraczać 
50 cm x 50 cm x 50 cm. Modele i próbki powinny być 
wykonane w sposób trwały . 

5. Modele i próbki po wykorzystaniu są niszczone, 
chyba że zgłaszający przesyłając je zaznaczy, iż żąda ich 
zwrotu. 

§ 33. Jeżeli zgłaszający w toku rozpatrywania zgłosze
nia wprowadzi do zgłoszenia uzupełnienia lub poprawki 
zmieniające istotę zgłoszonego wynalazku lub uzasadniające 
zmianę pierwszeństwa do uzyskania patentu, Urząd Paten
towy stwierdza ich niedopuszczalność, wydając w tej spra
wie postanowienie. Na postanowienie to przysługuje zaża 
lenie. 

§ 34. Po przeprowadzeniu badania Urząd Patentowy: 

1) nie uznaje przedmiotu zgłoszenia za rozwiązanie o cha
rakterze technicznym, w szczególności jeżeli stwierdzi, 

że nie dotyczy ono żadnego wytworu materialnego 
określonego za pomocą cech technicznych odnoszą
cych się do jego budowy lub składu ani określonego 
sposobu technicznego oddziaływania na materię, 

2) nie uznaje przedmiotu zgłoszenia za rozwiązanie nowe, 
jeżeli może wskazać dowody, w świetle których wszyst
kie istotne cechy tego rozwiązan ia uwzględnione łączn ie 
obejmują w całości znane już wcześniej rozwiązanie, 

3) uznaje zgłoszony wynalazek odpowiadający kryteriom 
nowości za rozwiązanie oczywiste, jeżeli może wskazać 
dowody określające stan techniki w zakresie uzasad
niającym stwierdzenie, że realizacja lub stosowanie 
wynalazku wynika bezpośrednio z tego stanu, przy 
uwzględnieniu przeciętnej wiedzy właściwej dla znawcy 
danej dziedziny techniki, 

4) nie uznaje przedmiotu zgłoszenia za rozwiązanie mogą
ce nadawać się do stosowania, w szczególności jeżeli 
stwierdzi niemożliwość jego wykorzystania w świetle 
powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki lub 
jeżeli nadaje się ono jedynie do jednokrotnego za
stosowania. 

§ 35. 1. Urząd Patentowy wydaje decyzję o odmowie 
udzielenia patentu w przypadkach, o których mowa w § 34, 
a także jeżeli stwierdzi, że: 

1) zgłoszony wynalazek jest wyłączony spod ochrony (art. 
12), 

2) rozwiązanie nie zostało przedstawione w sposób do
statecznie ujawniający wszystkie istotne dane potrzebne 
do jego zrealizowania albo w zastrzeżeniach paten
towych zgłaszający nie określił zakresu żądanej ochrony 
przez wskazanie choćby jednej cechy technicznej od
noszącej się do przedmiotu zgłoszenia (art. 26), 

3) ubiegający się o patent nie jest uprawniony do patentu, 

4) zgłaszającemu nie przysługuje prawo do uzyskania pa
tentu w myśl art. 4 lub też 

5) patentu udzielono uprawnionemu do patentu z wcześ
niejszym pierwszeństwem. 

2. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 1, 
Urząd Patentowy wyznacza zgłaszającemu termin na wypo
wiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów 
mogących świadczyć o braku ustawowych warunków do 
uzyskania patentu. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio, w razie 
gdy brak ustawowych warunków wymaganych do uzyskania 
patentu dotyczy tylko części zgłoszenia, a zgłaszający nie 
ograniczy zakresu przedmiotowego żądanej ochrony. 

§ 36. 1. Jeżeli Urząd Patentowy nie stwierdzi braku 
ustawowych warunków wymaganych do uzyskania patentu 
i upłynął termin na zgłoszenie uwag w tym przedmiocie przez 
osoby trzecie (art. 34 ust. 3), wydaje decyzję o udzieleniu 
patentu . 

2. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 1, 
Urząd Patentowy może zażądać od zgłaszającego usunięcia, 
z opisu wynalazku, zastrzeżeń i rysunków, fragmentów 
sprzecznych z porządkiem publicznym lub dobrymi obycza
jami albo określających cechy i zalety, których wynalazek 
oczywiście nie posiada, a także określeń fantazyjnych i imion 
własnych, wydając w tej sprawie postanowienie. Urząd 
Patentowy może sam dokonać korekty opisu wynalazku, 
zastrzeżeń lub rysunków jedynie w celu usunięcia oczywis
tych pomyłek i błędów językowych . 

§ 37. 1. Do rozpatrywania zgłoszenia wzoru użytkowe
go stosuje się odpowiednio przepisy § 17, 18, 20-33, 34 pkt 
1, 2 i 4, § 35 i 36, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

.... 
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2. Sprawdzenie zgłoszenia wzoru użytkowego obejmu
je poza zakresem, o którym mowa w § 18, również stwier
dzenie, czy zgłoszenie to zawiera rysunek lub rysunki. 

3. Jeżeli Urząd Patentowy w toku badania stwierdzi, iż 
złożony w zgłoszeniu wzoru użytkowego rysunek nie ilust
ruje rozwiązania, stosuje się odpowiednio przepis § 35 ust. 
1 pkt 2. 

Rozdział 7 

Rozpatrywanie zgłoszeń międzynarodowych 

§ 38. 1. Zgłoszenie międzynarodowe składane w Urzę
dzie Patentowym, działającym jako urząd przyjmujący, po 
winno być sporządzone w języku angielskim, francuskim lub 
niemieckim. 

2. Wszystkie części zgłoszenia międzynarodowego po
winny być złożone w trzech egzemplarzach. 

3. Podanie zgłoszenia międzynarodowego powinno 
być sporządzone na formularzu opracowanym przez Biuro 
Międzynarodowe. 

§ 39. 1. O dokonaniu przez Biuro Międzynarodowe 
publikacji zgłoszenia międzynarodowego, w którym zgłasza
jący ubiega się o uzyskanie ochrony w Polsce, Urząd 
Patentowy zamieszcza informację w "Biuletynie Urzędu 
Patentowego" . 

2. Urząd Patentowy ogłasza w "Biuletynie Urzędu Pa
tentowego" o zgłoszeniach międzynarodowych, w zakresie 
których podjęto postępowanie przed Urzędem Patentowym 
działającym jako urząd wyznaczony lub wybrany. 

§ 40. 1. Urząd Patentowy podejmuje postępowanie 
w sprawie zgłoszenia międzynarodowego jako urząd wy
znaczony lub wybrany po otrzymaniu, w terminach przewi
dzianych w układzie, tłumaczenia zgłoszenia międzynarodo
wego na język polski i opłaty krajowej. 

2. Tłumaczenie zgłoszenia międzynarodowego, o któ-
fym mowa w ust. 1, powinno zawierać: 

1) opis wynalazku lub wzoru użytkowego, 

2) zastrzeżenia patentowe lub ochronne, 

3) tekst zamieszczony na rysunkach, 

4) skrót opisu wynalazku lub wzoru użytkowego. 

3. Tłumaczenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 2 pkt 
2, powinno zawierać tłumaczenia ich wersji pierwotnej 
i wersji zmienionej na podstawie art. 19 układu oraz tłuma
czenie każdego oświadczenia złożonego zgodnie z tym 
przepisem układu . 

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio, jeżeli części 
zgłoszenia międzynarodowego wymienione w ust. 2 zmie
niono na podstawie art. 34 ust. 2 układu . 

5. Tłumaczenie zgłoszenia międzynarodowego powin
no być złożone w trzech egzemplarzach. 

6. Wraz z tłumaczeniem zgłoszenia międzynarodowego 
należy złożyć dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 
2- 5, a także oświadczenie wskazujące podstawę prawa do 
patentu lub prawa ochronnego. 

7. Dokumenty, o których mowa w ust. 6, powinny być 
złożone w jednym egzemplarzu. 

8. Jeżeli dokumenty wymienione w ust. 6 zostały spo
rządzone w innym języku niż polski, należy załączyć do nich 
tłumaczenie na język polski, podpisane przez tłumacza oraz 
poświadczone przez zgłaszającego lub jego pełnomocnika . 

9. Przepis ust. 8 nie ma zastosowania do dokumentu, 
o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2, jeżeli dokument ten został 
sporządzony w języku angielskim, francuskim, niemieckim 
lub rosyjskim albo zostało załączone do tego dokumentu 
tłumaczenie na jeden z tych języków. 

10. Jeżeli Urząd Patentowy w toku badania, o którym 
mowa w ust. 1, stwierdzi, że nie zostały złożone dokumenty, 
o których mowa w ust. 6, wzywa do ich nadesłania w wy
znaczonym terminie. 

§ 41 . W postępowaniu, o którym mowa w § 40 ust. 1, 
Urząd Patentowy akceptuje przekazanie korespondencji od 
noszącej się do zgłoszenia międzynarodowego telefaksem, 
jeżeli oryginał pisma przekazanego tą drogą wraz z pismem 
przewodnim wskazującym na fakt wcześniejszego przekaza
nia zostanie dostarczony do Urzędu w ciągu 14 dni od daty 
takiego przek.azania. 

§ 42. Zgłoszenie międzynarodowe, w sprawie którego 
Urząd Patentowy podjąl postępowanie jako urząd wyzna 
czony lub wybrany, otrzymuje numer zgłoszenia krajowego. 

§ 43. W przypadku nieotrzymania z Biura Międzynaro
dowego kopii dowodu pierwszeństwa, Urząd Patentowy 
wzywa zgłaszającego do dostarczenia tego dowodu w wy
znaczonym terminie. 

Rozdział 8 

Udzielenie ochrony 

§ 44. Urząd Patentowy po sprawdzeniu, że należna 
opłata okresowa została uiszczona w terminie, dokonuje 
wpisu do rejestru o udzieleniu patentu oraz publikuje opis 
patentowy. 

§ 45. Urząd Patentowy wzywa zgłaszającego lub upra
wnionego z patentu do uiszczenia w wyznaczonym terminie 
opłaty za publikację opisu patentowego. Po uiszczeniu tej 
opłaty Urząd Patentowy wydaje uprawnionemu z patentu 
dokument patentowy. 

§ 46. Przepisy § 44 i 45 stosuje się odpowiednio do praw 
ochronnych na wzory użytkowe. 

Rozdział 9 

Rejestry 

§ 47. 1. Prowadzony przez Urząd Patentowy rejestr 
patentowy składa się z części jawnej oraz z części tajnej. 
W części jawnej rejestru patentowego dokonuje się wpisów 
dotyczących patentów na wynalazki jawne, natomiast w czę
ści tajnej rejestru patentowego dokonuje się wpisów doty
czących patentów na wynalazki tajne. 

2. Dla CZęŚCI jawnej i części tajnej rejestru patentowego 
zakłada się oddzielne księgi rejestrowe. 

3. Sposób prowadzenia ksiąg rejestrowych określa 
§ 8 i 9 załącznika do zarządzenia . 

§ 48. Patenł, o którego udzieleniu dokonuje się wpisu 
do rejestru patentowego, otrzymuje kolejny numer rejest
rowy. 

§ 49. 1. Wpisu do rejestru patentowego na wniosek 
zainteresowanego dokonuje się na podstawie decyzji o do
konaniu tego wpisu. 

2. Urząd Patentowy bada, czy złożone dokumenty ma
jące uzasadniać wydanie decyzji o dokonaniu wpisu do 
rejestru patentowego odpowiadają obowiązującym prze
pisom. 
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§ 50. Sprostowania oczywistej omyłki w rejestrze doko
nuje się na podstawie postanowienia . Na postanowienie 
w sprawie sprostowania przysługuje zażalenie . 

§ 51. 1. Przy dokonywaniu wpisu do rejestru paten
towego wskazuje się podstawę jego dokonania. 

2. Poszczególne wpisy dokonane w danej rubryce 
otrzymują kolejną numerację i powinny być oddzielone od 
siebie linią poziomą. 

3. Zmiany i wykreślenia wpisów umieszcza się pod 
nowym kolejnym numerem w tej samej rubryce, w której 
dokonano wpisu zmienionego lub wykreślonego. 

4. Wpisy poprzednie, których dotyczą zmiany lub wy
kreślenia, podkreśla się czerwoną linią . 

5. Błędy pisarskie oraz inne oczywiste omyłki we wpi
sach przekreśla się linią w sposób umożliwiający odczytanie 
pierwotnego tekstu, dokonując prawidłowego wpisu w tej 
samej rubryce. 

6. Osoba dokonująca wpisu zamieszcza datę wpisu 
i składa swój podpis. 

§ 52. W razie stwierdzenia przez Ministra Obrony Naro
dowej lub Ministra Spraw Wewnętrznych, że wynalazek 
tajny jest pozbawiony cech wynalazku tajnego, Urząd Paten
towy dokonuje wpisu dotyczącego patentu na ten wynalazek 
do części jawnej rejestru patentowego pod kolejnym nume
rem rejestrowym oraz dokonuje o tym wzmianki w części 
tajnej rejestru na stronicy dotyczącej tego patentu. 

§ 53. O wpisach dokonanych w części jawnej rejestru 
patentowego Urząd Patentowy ogłasza w "Wiadomościach 
Urzędu Patentowego", chyba że treść wpisu wynika już 
z innego ogłoszenia. 

§ 54. 1. Prawo wglądu do określonego zapisu w części 
jawnej rejestru patentowego ma każda osoba, a do części 
tajnej rejestru patentowego - osoba upoważniona przez 
Ministra Obrony Narodowej lub Ministra Spraw Wewnętrz
nych w granicach upoważnienia . 

2. Rejestr patentowy udostępnia się na stanowisku 
rejestrów w Urzędzie Patentowym. 

§ 55. 1. Urząd Patentowy na pisemny wniosek każdej 
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 wszystkie aktual
ne dane wpisane do rejestru i dotyczące określonego paten
tu. Na żądanie wnioskodawcy w odpisie z rejestru zamieszcza 
się również wpisy zmienione lub wykreślone . 

3. Wyciąg z rejestru powinien zawierać dane, których 
stwierdzenia żąda wnioskodawca . 

4. Zaświadczenie o istnieniu wpisu powinno zawierać 
stwierdzenie istnienia określonego wpisu, podstawę jego 
dokonania, oznaczenie rejestru, oznaczenie części rejestru, 
numer rejestrowy i numer stronicy księgi rejestrowej . 

5. Wolne rubryki i ich części w odpisach i wyciągach 
z rejestru przekreśla się . 

6. Na dokumentach wymienionych w ust. 2-4 zamie
szcza się okrągłą pieczęć Urzędu Patentowego. 

7. O wydaniu dokumentów wymienionych w ust. 2-4 
sporządza się wzmiankę na wniosku, z podaniem daty ich 
wydania. 

§ 56. Przepisy § 47-55 stosuje się odpowiednio do 
rejestru praw ochronnych. 

Rozdział 10 

Udzielanie informacji o zgłoszeniu i udostępnianie 
akt zgłoszenia 

§ 57. 1. Urząd Patentowy udziela informacji o zgłosze 

niu wynalazku lub wzoru użytkowego oraz udostępnia akta 
zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego w każdym 
stadium postępowania: 

1) zgłaszającemu i jego pełnomocnikowi, 

2) organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz ich 
upoważnionym przedstawicielom, 

3) innym osobom, które przedstawią na piśmie zgodę 
zgłaszającego. 

2. O udzieleniu informacji o zgłoszeniu wynalazku lub 
wzoru użytkowego przed jego ogłoszeniem, z wyłączeniem 
przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, oraz o udostęp
nieniu akt zgłoszenia wynalazku dokonuje się wpisu w ak
tach zgłoszenia wynalazku. 

3. W przypadkach określonych wart. 33 Urząd Paten
towy może udostępnić osobom trzecim informację o dokona
niu zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, w toku 
postępowania poprzedzającego ogłoszenie o zgłoszeniu wy
nalazku lub wzoru użytkowego, ujawniając numer, datę 
zgłoszenia, tytuł zgłoszenia oraz zgłaszającego . 

§ 58. 1. Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku lub 
wzoru użytkowego osoby trzecie mogą zapoznać się ze 
wskazanym opisem zgłoszeniowym wynalazku lub wzoru 
użytkowego, zawierającym opis, zastrzeżenia patentowe lub 
ochronne i rysunki, oraz sporządzać z nich odpisy, jak 
również otrzymać odpłatnie odbitki opisu zgłoszeniowego . 

2. Osobom, które wykażą się interesem prawnym, Urząd 
Patentowy, na ich wniosek, może udostępnić do wglądu inne 
niż wymienione w ust. 1 dokumenty zawarte w aktach 
zgłoszenia. Przepis § 57 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

§ 59. Przepisy § 57 i 58 nie mają zastosowania do 
tajnych wynalazków i tajnych wzorów użytkowych . 

Rozdział 11 

Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 60. Po dniu wejścia w życie zarządzenia stosuje się 
dotychczasowe przepisy do postępowania w sprawie: 

1) wydania świadectwa autorskiego, o ile decyzja w spra
wie udzielenia patentu lub prawa ochronnego wydana 
została przed dniem wejścia w życie ustawy, 

2) przeprowadzenia pełnego badania wynalazku lub wzoru 
użytkowego, na który udzielono patentu tymczasowe
go, patentu tymczasowego dodatkowego albo prawa 
ochronnego, udzielonego przed dniem wejścia w życie 
ustawy. 

§ 61 . Traci moc zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowe
go Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 listopada 
1984 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użyt
kowych (Monitor Polski Nr 26, poz. 179). 

§ 62. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 kwietnia 
1993 r. 

Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej: 
W. Kotarba -
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Załącznik do zarządzenia Prezesa Urzędu 
Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 23 marca 1993 r. (poz. 179) 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA WYNALAZKU, ZGŁOSZENIA WZORU UŻYTKOWEGO 
ORAZ REJESTRÓW 

I. Wymagania dotyczące dokumentów załączonych 
do zgłoszenia wynalazku i wzoru użytkowego 

§ 1. 1. Dowód pierwszeństwa wynikającego ze zgło
szenia dokonanego za granicą składa się z: 

1) kopii lub odpisu zgłoszenia dokonanego za granicą, 
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez właś
ciwy organ zagraniczny, w którym dokonano tego 
zgłoszenia, 

2) zaświadczenia wydanego przez właściwy organ zagra
niczny, o którym mowa w pkt 1, wskazującego datę 
dokonania zgłoszenia. 

2. Dowód pierwszeństwa wynikającego z wystawienia 
wynalazku lub wzoru użytkowego składa się z: 

1) zaświadczenia kierownika wystawy o wystawieniu wy
nalazku lub wzoru użytkowego na danej wystawie; 
zaświadczenie to powinno zawierać nazwisko i imię lub 
nazwę wystawcy, nazwę wystawy, datę i miejsce wy
stawy oraz stwierdzenie tożsamości wystawionego 
przedmiotu z załączonym opisem i rysunkiem tego 
przedmiotu, 

2) opisu i rysunku wystawionego przedmiotu, ujawniają
cych jego zasadnicze cechy techniczne, poświadczo
nych przez kierownika wystawy w sposób nie budzący 
wątpliwości co do autentyczności treści tych dokumen
tów, 

3) w razie gdy wystawa jest wystawą zagraniczną - doku
mentu stwierdzającego, że wystawa ma cechy określone 
w § 15 zarządzenia . 

§ 2. Oświadczenie o datach pierwszeństwa powinno 
zawierać: 

1) nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego, 

2) tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego, 

3) numer zgłoszenia dokonanego w Urzędzie Patentowym, 
jeżeli numer ten jest już znany zgłaszającemu, 

4) oświadczenie o zastrzeżeniu przez zgłaszającego uprze
dniego pierwszeństwa, 

5) wyszczególnienie numerów zastrzeżeń patentowych lub 
ochronnych wraz z odpowiadającymi poszczególnym 
zastrzeżeniom datami uprzedniego pierwszeństwa; obok 
każdej z tych dat należy umieścić nazwę kraju, w którym 
dokonano odpowiedniego zgłoszenia, oraz numer tego 
zgłoszenia albo nazwę, miejsce i kraj wystawy; rozumie 
się, że zastrzeżeniom, które nie zostały wymienione, 
odpowiada data pierwszeństwa ze zgłoszenia dokona
nego w Urzędzie Patentowym, 

6) podpis zgłaszającego lub jego pełnomocnika oraz datę. 

§ 3. Oświadczenie zgłaszającego o podstawie do korzy
stania z uprzedniego pierwszeństwa powinno zawierać: 

1) nazwisko i imię lub nazwę osoby, na którą jest wy
stawiony dowód pierwszeństwa, 

2) nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego, 

3) tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego oraz kraj, datę 
i numer zgłoszenia lub oznaczenie wystawy, 

4) wskazanie w formie oświadczenia podstawy upraw
nienia do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa, 

5) podpis zgłaszającego lub jego pełnomocnika oraz datę. 

§ 4. Zaświadczenie o zdeponowaniu mikroorganizmu 
powinno zawierać: 

1) nazwę i adres instytucji depozytowej, w której złożono 
depozyt, 

2) nazwisko i imię lub nazwę deponenta, 

3) datę zdeponowania mikroorganizmu, 

4) numer przyjęcia, nadany depozytowi przez instytucję 
depozytową · 

§ 5. Dokument pełnomocnictwa powinien zawierać: 

1) nazwisko i imię lub nazwę oraz adres zgłaszającego, 

2) nazwisko i imię lub nazwę oraz adres pełnomocnika, 

3) oświadczenie zgłaszającego, upoważniające pełnomoc-
nika do działania w jego imieniu, 

4) oznaczenie sprawy, której dotyczy pełnomocnictwo, 

5) zakres pełnomocnictwa, 

6) podpis zgłaszającego i datę. 

§ 6. 1. Jeżeli dokumenty wymienione w § 1 ust. 2 oraz 
§ 2-5 załącznika do zarządzenia, a także dowody, o których 
mowa w § 26 zarządzenia, zostały sporządzone w innym 
języku niż język polski, należy załączyć do nich tłumaczenie 
na język polski, podpisane przez tłumacza oraz poświadczone 
przez zgłaszającego lub jego pełnomocnika . Dokumenty te 
oraz ich tłumaczenia powinny być połączone ze sobą w spo
sób dający gwarancję, że są one identyczne pod względem 
treści. 

2. Jeżeli dokument, o którym mowa w § 1 ust. 1 załącz
nika do zarządzenia, sporządzony został w innym języku niż 
język polski, angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski, 
należy załączyć do niego tłumaczenie na jeden z tych 
języków . Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio. 

II. Wymagania formalne dotyczące zgłoszenia wyna
lazku i wzoru użytkowego 

§ 7. 1. Wszystkie części zgłoszenia (opis, zastrzeżenia, 
rysunki oraz skrót opisu) powinny być przedstawione w ta
kiej formie, aby mogły być bezpośrednio reprodukowane. 

2. Żaden arkusz nie może być złożony, zmięty ani 
rozdarty i nie powinien mieć śladów ścierania ani poprawia
nia, przebitek i napisów między wierszami. Odstępstwa od tej 
zasady mogą być dopuszczone, jeżeli nie wywołują one 
wątpliwości co do autentyczności treści i nie utrudniają 
dobrej reprodukcji. 

3. Powinna być wykorzystana tylko jedna strona każ
dego arkusza. 

4 . Każdy arkusz powinien być wykorzystany pionowo, 
tzn. krótsze boki powinny być u góry i u dołu. 

5. Wszystkie części zgłoszenia powinny być wykonane 
na papierze giętkim, mocnym, białym, gładkim, nieprze-
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zroczystym , trwałym. Dopuszcza się jednak, aby jeden 
egzemplarz opisu i jeden egzemplarz zastrzeżeń były wyko
nane na papierze przebitkowym, a rysunki na niełamliwej 
kalce technicznej . 

6. Każda część zgłoszenia powinna rozpoczynać się na 
oddzielnym arkuszu. 

7. Jeżeli jakaś część zgłoszenia składa się z dwóch lub 
większej liczby arkuszy, to arkusze te powinny być ze sobą 
połączone w sposób umożliwiający ich odrębne przeglą
danie. 

8. Arkusze powinny mieć format A4 (297 mm x 210 
mm) . 

9. Minimalne wymiary marginesów na arkuszach za
wierających podanie, opis, zastrzeżenia i skrót powinny być 
następujące: margines górny pierwszego arkusza oprócz 
podania - 80 mm, margines górny innych arkuszy - 20 mm, 
margines lewy - 35 mm, margines prawy - 20 mm, 
margines dolny - 20 mm. 

10. Minimalne wymiary marginesów na arkuszach za
wierających rysunki powinny być następujące: margines 
górny - 25 mm, margines lewy - 35 mm, margines prawy 
- 15 mm, margines dolny - 10 mm. 

11. Arkusze nie mogą mieć ramki ani pojedynczych linii 
oddzielających którykolwiek z marginesów od reszty powie
rzchni arkusza. 

12. Marginesy arkuszy powinny być czyste. 

13. Jeżeli jakaś część zgłoszenia składa się z dwóch lub 
większej liczby arkuszy, to arkusze te powinny być kolejno 
ponumerowane cyframi arabskimi. Dla każdej części zgłosze
nia numeracja powinna być osobna, przy czym numery 
powinny być umieszczone pośrodku każdego arkusza u góry, 
poniżej górnego marginesu. 

14. Zaleca się numerowanie każdego piątego wiersza 
każdego arkusza opisu, przy czym numery wierszy (5, 10, 15 
itd .) powinny być umieszczone po lewej stronie arkusza na 
prawo od marginesu. 

15. Podanie, opis, zastrzeżenia i skrót opisu powinny 
być napisane na maszynie lub wydrukowane. 

16. Odstęp między wierszami przy pisaniu na maszynie 
powinien wynosić około 6 mm. 

17. W razie konieczności wzory matematyczne i chemi
czne oraz rzadko spotykane znaki pisarskie, symbole i litery 
greckie mogą być napisane ręczn ie . 

18. Wszystkie teksty powinny być sporządzone w kolo
rze czarnym, w sposób uniemożliwiający ich łatwe ścieranie 
i tak, aby duże litery miały wysokość nie mniejszą niż 2,1 mm. 

19. Podanie, opis, zastrzeżenia i skrót nie mogą w tekś
cie zawierać rysunków. 

20. Opis, zastrzeżenia i skrót mogą w tekście zawierać 
wzory matematyczne i chemiczne, z wyjątkiem chemicznych 
wzorów strukturalnych. 

21 . Opis i skrót mogą zawierać tablice; zastrzeżenie 
może zawierać tablice tylko wtedy, gdy ze względu na 
przedmiot zastrzeżenia jest to konieczne. 

22. Rysunki nie powinny zawierać tekstu, z wyjątkiem 
pojedynczych wyrazów, takich jak "woda", " para", "otwar
te", "zamknięte", "przekrój AB" - gdy są one koniecz-

ne. Dopuszcza się także umieszczenie w schematach techno
logicznych i schematach blokowych kilku wyrazów niezbęd
nych do zrozumienia schematu. 

23. Rysunki powinny być wykonane starannie liniami 
trwałymi , czarnymi, dostatecznie intensywnymi i ostrymi, tat 
by reprodukcja wykonana ze zmniejszeniem liniowym do 2/3 
była czytelna we wszystkich szczegółach. Nie można stoso
wać kolorów ani cieniowania. 

24. Przekroje na rysunkach powinny być ukośnie kres
kowane w sposób nie utrudniający czytania linii odsyłają
cych oraz linii głównych . 

25. Wszystkie cyfry, litery i linie odsyłające na rysunkach 
powinny być wyraźne. Cyfr i liter nie należy ujmować 
w nawiasy, kółka ani cudzysłowy . 

26. Wszystkie elementy danej figury rysunku powinny 
być we właściwej proporcji w stosunku do pozostałych 
elementów tej figury, chyba że użycie innej proporcji jest 
niezbędne dla czytelności figury. 

27. Wysokość cyfr i liter na rysunkach nie powinna być 
mniejsza niż 6 mm. 

28. Na arkuszu rysunków może znajdować się więcej 
niż jedna figura, lecz wyraźnie oddzielone jedna od drugiej. 
Zaleca się stosowanie pionowej pozycji figur. Poszczególne 
figury powinny być ponumerowane kolejno cyframi arabs
kimi. 

29. Na rysunkach nie powinno być oznaczeń odsyłają
cych, 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 zgłoszeniu . 

30. Oznaczenia odsyłające, umieszczone w tekście opi
su, powinny być podkreślone. 

31 . Jeżeli rysunki mają dużo oznaczeń odsyłających. 
zaleca się dołączenie do zgłoszenia oddzielnego arkusza, 
zawierającego wszystkie oznaczenia odsyłające i przyporzą
dkowane im wszystkie nazwy elementów nimi oznaczonych 
(wykaz oznaczeń). 

32. Przepisy ust. 24-26 i 29-31 nie dotyczą chemicz
nych wzorów strukturalnych. 

III. Wymagania dotyczące rejestru patentowego 

§ 8. Karty księgi rejestrowej powinny być ponumerowa
ne kolejno według stronic i zesznurowane. Końce sznura 
powinny być przytwierdzone do wewnętrznej strony okładki 
księgi za pomocą odciśniętej w laku okrągłej pieczęci Urzędu 
Patentowego. Ostatnia stronica księgi powinna zawierać 
wzmiankę stwierdzającą liczbę stronic księgi rejestrowej . 
Wzmianka ta powinna być podpisana przez upoważnioną 
osobę oraz opatrzona datą . 

§ 9. 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 stronicy. 
Nagłówek stronicy powinien zawierać: 

1) numer i rodzaj patentu (patent, patent dodatkowy), 

2) datę zgłoszenia wynalazku, 

3) numer i datę zgłoszenia patentu głównego (dla patentu 
dodatkowego) , 

.... . 

-
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4) numer zgłoszenia wynalazku, 

5) numer zgłoszenia macierzystego (pod którym dokonano 
ogłoszenia o zgłoszeniu), 

6) pierwszeństwo (data, kod kraju, numer), 

7) datę ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku, 

8) oznaczenie klasy, podklasy oraz grupy i podgrupy, 

9) datę udzielenia patentu (datę decyzji). 

10) numer i rocznik "Wiadomości Urzędu Patentowego", 
w którym ogłoszono o udzieleniu patentu. 

2. Stronica księgi rejestrowej powinna zawierać sześć 
rubryk oznaczonych literami od A do F, przeznaczonych do 
następujących wpisów: 

A - nazwisko i imię lub nazwę oraz miejsce zamieszkania 
lub siedzibę uprawnionego z patentu (miejscowość, 
kraj), 

B tytuł wynalazku, 

C nazwisko i imię twórcy wynalazku oraz miejsce zamie
szkania (miejscowość , kraj), 

D prawa ograniczające patent (licencja, prawo korzys
tania z wynalazku, oświadczenie o licencji otwartej), 

E - wpisy uzupełniające stan prawny patentu (patenty 
dodatkowe, przejście patentu dodatkowego w samo
istny) , 

F - datę unieważnienia patentu lub datę i przyczynę wyga
śnięcia patentu. 

180 

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 

z dnia 25 lutego 1993 r. 

w sprawie uznania rejonu Krajiny (Chorwacja) za strefę działań wojennych . 

Na podstawie § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 24 marca 1992 r. w sprawie żołnierzy 
zawodowych wyznaczonych do pełnienia służby poza grani
cami państwa w składzie misji specjalnych organizacji mię
dzynarodowych (Dz. U. Nr 34, poz. 147) stwierdzam, iż od 
dnia 22 stycznia 1993 r. rejon działania misji specjalnej 
wykonywanej przez Siły Ochronne ONZ (UNPROFOR), 

w skład której wchodzi polski batalion rozlokowany w 
Krajinie (Chorwacja), znajduje się w strefie działań wojen
nych. 

Data ustania tego stanu zostanie podana w odrębnym 
obwieszczeniu. 

Minister Spraw Zagranicznych : K. Skubiszewski 

Pojedyncze egzemplarze Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego można nabywać za gotówkę: 

w WARSZAWIE: 

- punkt sprzedaży Urzędu Rady Ministrów. al. Jana Chrystiana Szucha 2/ 4. tel. 29-61-73 (egzemplarze bieżące oraz z lat 1987-1992). 

- księgarnia sądowa (budynek sądów) . al. Solidarności 127. tel. 20-03-71 w. 377. księgarnia im. SI. Żeromskiego . al. Solidarności 119. tel. 28-46-28 (egzemplarze z 1992 r. i bieżące). 
księgarnia Wydawnictw Prawnych. Ekonomicznych, Budowlanych i Ogólnoasortymentowych. ul. Żurawia la, tel. 21-44-05 (egzemplarze z 1992 r. i bieżące ). Dom Wydawniczy ABC. 
ul. Zamenhofa 1, tel. 31-01-58, Księgarnia Bankowa. al. Solidarności 83/89, Księgarnia " Elinex" (budynek Ministerstwa Finansów) . ul. Świętokrzyska 12. tel. 694-47-69, Salon 
" Manager" ul. Wspólna 69, Ministerstwo Przemysiu i Handlu, ul. Wspólna 4 (egzemplarze z 1992 r. i bieżące) ; 

-' poza WARSZAWĄ w punktach sprzedaży: 

-

- BIAŁA PODLASKA: ul. Brzeska 41 (urząd wojewódzki); BIAŁYSTOK: Wydawnictwo "Beta", ul. Świętojańska 13 p. 501; BiElSKO-BIAŁA: ul. Cieszyńska 1 O (sąd), ul. Miczurina 2a 
(urząd wojewódzki); BYDGOSZCZ: Wały Jagiellońskie 4 (sąd) ; CIESZYN: Spółka Cywilna " Infolex". ul. Bobrecka 1; CZĘSTOCHOWA: ul Dąbrowskiego 23/ 25 (sąd); ElBLĄG: 
Trybunalska 25 (sąd) ; GDAŃSK: ul. Nowe Ogrody 30. Dom Wydawnictw ABC - filia " Andrew-Tag". ul. ŚwiętojańSka 68; GDYNIA: pl. Konstytucji 5 (sąd) ; GLIWICE: ul. 
Powstańców Warszawy 23 (sąd); JELENIA GORA: ul. Wojska Polskiego 56 (sąd); KALISZ: ul. Wolności 13a (sąd) ; KATOWICE: ul. Andrzeja 16/ 18 (sąd) ; KIELCE: ul. Gward ii 
Ludowej 12a (sąd), ul. Jana Pawła II 9 (sąd); KOŁOBRZEG: ul. Katedralna 3 (sąd); KOSZALIN: Prywatna firma gospodarcza "Boom-1991 ", ul. Waryńskiego 7 (sąd), Biuro 
Rachunkowo-Podatkowe, ul. Chopina 7; KRAKOW: Księgarnie: "Interesik" - ul. Basztowa 22, ul. Krowoderskich Zuchów 2, ul. Przy Rondzie 7 (sąd), ul. Wadowieka 12; KROSNO: 
ul. Bieszczadzka 1 (sąd) ; LUBLIN : ul. Krakowskie Przedmieście 42a, ul. Obrońców Pokoju 1 (sąd) ; ŁODŻ: Księgarnia " Interesik", ul. Zamenhofa 2, Dom Wydawnictw ABC - filia 
"Andrew-Tag", pl. Wolności 10/12, ul. Piotrkowska 1 04 (urząd wojewódzki), pl. Dąbrowskiego 5 (sąd) ; OLSZTYN : Przeds iębiorstwo Handlowo-Uslugowe " Regis", ul. Stare Miasto 
22; OPOLE: Dom Wydawnictw ABC - filia "Andrew-Tag", pl. Wolności 7/8, ul. Piastowska 14 (urząd wojewódzki), "Ali Profitt Business", ul. Ozimska 40; OSTROW 
WiElKOPOLSKI: ul. Sądowa 2 (sąd); PIŁA: Zaklad Uslug Biurowych "Zubik", al. Niepodległości 2; PŁOCK: Biblioteka Publiczna, ul. Kościuszki 6; POZNAŃ: ul. Młynarska 1 a (sąd), 
Punkt Informacyjno-Kolportażowy, ul. Galileusza 3; PRUSZKOW: firma " Drukan", ul. Jasna 2; RADOM: ul. Żeromskiego 53 (urząd wojewódzki). ul. Piłsudskiego 10 (sąd) ; 
RZESZOW: pl. Śremiawitów 3 (sąd) ; SIERADZ: pl. Wojewódzki 3 (urząd wojewódzki); SKIERNIEWICE: ul. Konstytucji 3 Maja 6 (urząd wojewódzki) ; SŁUPSK: Agencja 
"STA-HA", ul. Norwida 1 O/ 50; SOSNOWIEC: Dom Wydawnictw ABC - filia "Andrew-Tag", al. Zwycięstwa 6; SUWAŁKI: ul. Noniewicza 10 (urząd wojewódzki) ; SZCZECIN: 
BUH " Starówka", ul. Koński Kierat 16/2, MAWI-BIZNES CONSULTING Sp. z 0 .0 .. ul. Ogińskiego 15, "BUCHALTER" Sp. z 0 .0., ul. Monte Cassino 37; ŚWIDNICA: pl. Grunwaldzki 14 
(sąd) . Księgarnia " EUREKA", ul. Długa 1; TARNOBRZEG : ul. M ickiewicza 7 (urząd wojewódzki); TARNOW: ul. DąbroWSkiego 29 (sąd), TORUŃ: Fosa Staromiejska 12/ 14 (sąd) ; 
WŁOCŁAWEK: ul. 3 Maja 17 (urząd wojeWÓdzki) ; WROCŁAW: ul. Energetyczna 4 (sąd), Przedsięb iorstwo Handlowo- Usługowe " Andrew -Tag", księgarnia pl. Powstańców 
Warszawy 1; ZiElONA GORA: pl. Slowiański 1 (sąd). 

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Wydawnictw Urzędu Rady 
Ministrów, ul . Powsińska 69/11, 00-979 Warszawa P-l . 

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów zgłaszać należy na piśmie do Wydziału Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, ul. Powsińska 69/71 , 
00-979 Warszawa, P-1, niezwłocznie po otrzymaniu następnego kolejnego numeru. 

o wszelkich zmianach nazwy prenumeratora lub adresu prosimy niezwłocznie informować na piśmie Wydział Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów. 

Wydawca: Urząd Rady Ministrów 
Redakcja: Biuro Prawne, 00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/ 3, P-29. 

Organizacja druku i kolportaż: Wydział Wydawnictw, 00-979 Warszawa, ul. Powsińska 69/71, P-l , 
tel. 42-14-78 i 694-67 -50, teleks 825944 WW, telefaks (22) 694-62-06. 

Tloczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Zakladach Graficznych " Tamka" S.A. , Zaklad nr 1, Warszawa. ul. Tamka 3. 
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