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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. 

o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw  

 

(druk nr 931) 

 

 

 

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. – PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ (Dz. U. z 

2013 r. poz. 1410) 

 

Art. 3. 

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

[1) osobie - rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną;] 

<1) osobie – rozumie się przez to osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;> 

2) osobie zagranicznej - rozumie się przez to osobę niemającą obywatelstwa polskiego i 

odpowiednio miejsca zamieszkania albo siedziby bądź poważnego przedsiębiorstwa na 

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej; 

3) przedsiębiorcy - rozumie się przez to osobę prowadzącą w celach zarobkowych 

działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową, zwaną dalej "działalnością 

gospodarczą"; 

4) umowie międzynarodowej - rozumie się przez to umowę międzynarodową, której stroną 

jest Rzeczpospolita Polska; 

5) Konwencji paryskiej - rozumie się przez to Akt sztokholmski zmieniający Konwencję 

paryską o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r. (Dz. U. z 1975 r. 

Nr 9, poz. 51); 

6) projektach wynalazczych - rozumie się przez to wynalazki, wzory użytkowe, wzory 

przemysłowe, topografie układów scalonych i projekty racjonalizatorskie; 

7) Biurze Międzynarodowym - rozumie się przez to Międzynarodowe Biuro Własności 

Intelektualnej utworzone na podstawie Konwencji o ustanowieniu Światowej 

Organizacji Własności Intelektualnej, sporządzonej w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. 

(Dz. U. z 1975 r. Nr 9, poz. 49); 

8) międzynarodowym znaku towarowym - rozumie się przez to znak towarowy 

zarejestrowany w trybie określonym w Porozumieniu lub Protokole; 

9) Porozumieniu - rozumie się przez to Porozumienie madryckie o międzynarodowej 

rejestracji znaków z dnia 14 kwietnia 1891 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 116, poz. 514 i 515); 

10) Protokole - rozumie się przez to Protokół do Porozumienia madryckiego o 

międzynarodowej rejestracji znaków, sporządzony w Madrycie dnia 27 czerwca 1989 r. 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 13, poz. 129 i 130); 
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11) Konwencji o patencie europejskim - rozumie się przez to Konwencję o udzielaniu 

patentów europejskich, sporządzoną w Monachium dnia 5 października 1973 r., 

zmienioną aktem zmieniającym artykuł 63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz 

decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 

grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 października 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 

grudnia 1998 r., wraz z Protokołami stanowiącymi jej integralną część (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 79, poz. 737 i 738)[.] <;> 

<12) Akcie genewskim – rozumie się przez to Akt genewski Porozumienia haskiego w 

sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, przyjęty w Genewie 

dnia 2 lipca 1999 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 198, poz. 1522); 

13) międzynarodowym wzorze przemysłowym – rozumie się przez to wzór 

przemysłowy zarejestrowany w trybie określonym w Akcie genewskim.> 

[2. Przepisy ustawy dotyczące przedsiębiorców stosuje się odpowiednio również do osób 

prowadzących działalność inną niż gospodarcza, a także do jednostek organizacyjnych 

niemających osobowości prawnej.] 

<2. Przepisy ustawy dotyczące przedsiębiorców stosuje się odpowiednio również do osób 

prowadzących działalność inną niż działalność gospodarcza.> 

 

Art. 22. 

1. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, twórca wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru 

przemysłowego ma prawo do wynagrodzenia za korzystanie z tego wynalazku, wzoru 

użytkowego albo wzoru przemysłowego przez przedsiębiorcę, gdy prawo korzystania z 

niego bądź prawo do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji 

przysługuje przedsiębiorcy na podstawie art. 11 ust. 3 i 5 lub art. 21. 

2. Jeżeli strony nie uzgodniły wysokości wynagrodzenia, wynagrodzenie to ustala się w 

słusznej proporcji do korzyści przedsiębiorcy z wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru 

przemysłowego, z uwzględnieniem okoliczności, w jakich wynalazek, wzór użytkowy albo 

wzór przemysłowy został dokonany, a w szczególności zakresu udzielonej twórcy pomocy 

przy dokonaniu wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego oraz zakresu 

obowiązków pracowniczych twórcy w związku z dokonaniem wynalazku, wzoru 

użytkowego albo wzoru przemysłowego. 

[3. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, wynagrodzenie wypłaca się w całości, najpóźniej w 

ciągu dwóch miesięcy po upływie roku od dnia uzyskania pierwszych korzyści z wynalazku, 

wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego, lub w częściach, w ciągu dwóch miesięcy 

po upływie każdego roku od uzyskania tych korzyści, jednak nie dłużej niż przez 5 lat.] 

<3. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, wynagrodzenie wypłaca się w całości lub w 

częściach.> 

<4. Całość wynagrodzenia wypłaca się najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od dnia 

uzyskania pierwszych korzyści z wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru 

przemysłowego. W przypadku wypłaty wynagrodzenia w częściach jego pierwszą 

część wypłaca się w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, a pozostałe 
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części – najpóźniej w terminie dwóch miesięcy po upływie każdego roku, jednak w 

terminie nie dłuższym niż 5 lat, licząc od dnia uzyskania pierwszych korzyści.> 

 

 

Art. 25. 

1. Wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki. 

2. Przez stan techniki rozumie się wszystko to, co przed datą, według której oznacza się 

pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w 

formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny 

sposób. 

3. Za stanowiące część stanu techniki uważa się również informacje zawarte w zgłoszeniach 

wynalazków lub wzorów użytkowych, korzystających z wcześniejszego pierwszeństwa, 

nieudostępnione do wiadomości powszechnej, pod warunkiem ich ogłoszenia w sposób 

określony w ustawie. 

[4. Przepisy ust. 1-3 nie wyłączają możliwości udzielenia patentu na wynalazek dotyczący 

nowego zastosowania substancji stanowiącej część stanu techniki lub użycia takiej 

substancji do uzyskania wytworu mającego nowe zastosowanie.] 

<4. Przepisy ust. 1–3 nie wyłączają możliwości udzielenia patentu na wynalazek 

dotyczący substancji lub kompozycji stanowiących część stanu techniki do 

zastosowania lub zastosowania w konkretny sposób w sposobach, o których mowa w 

art. 29 ust. 1 pkt 3, pod warunkiem że takie zastosowanie nie stanowi części stanu 

techniki.> 

<5. Przepisy ust. 1 i 2 nie wyłączają możliwości udzielenia patentu na wynalazek, jeżeli 

jego ujawnienie nastąpiło nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem dokonania 

zgłoszenia wynalazku i było spowodowane oczywistym nadużyciem w stosunku do 

zgłaszającego lub jego poprzednika prawnego.> 

 

Art. 28. 

Za wynalazki, w rozumieniu art. 24, nie uważa się w szczególności: 

1) odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych; 

2) wytworów o charakterze jedynie estetycznym; 

3) planów, zasad i metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier; 

4) wytworów, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle 

powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki; 

<4
1
) wytworów lub sposobów, których możliwość wykorzystania nie może zostać 

wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki lub nie 

przyniesie rezultatu spodziewanego przez zgłaszającego;> 

5) programów do maszyn cyfrowych; 

6) przedstawienia informacji. 
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Art. 33. 

1. Z zastrzeżeniem art. 93
6
 ust. 1, opis wynalazku, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 2, 

powinien przedstawiać wynalazek na tyle jasno i wyczerpująco, aby znawca mógł ten 

wynalazek urzeczywistnić. W szczególności opis powinien zawierać tytuł odpowiadający 

przedmiotowi wynalazku, określać dziedzinę techniki, której wynalazek dotyczy, a także 

znany zgłaszającemu stan techniki oraz przedstawiać w sposób szczegółowy przedmiot 

rozwiązania, z objaśnieniem figur rysunków (jeżeli zgłoszenie zawiera rysunki) i 

przykładem lub przykładami realizacji bądź stosowania wynalazku. 

2. (uchylony). 

[3. Zastrzeżenia patentowe, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3, powinny być w całości 

poparte opisem wynalazku i określać w sposób zwięzły, lecz jednoznaczny, przez podanie 

cech technicznych rozwiązania, zastrzegany wynalazek oraz zakres żądanej ochrony 

patentowej. Przepis art. 93
6
 ust. 1 stosuje się odpowiednio.] 

<3. Zastrzeżenia patentowe, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3, w całości popiera się 

opisem wynalazku. Określają one zastrzegany wynalazek i zawarty w nim wkład 

techniczny w sposób zwięzły, lecz jednoznaczny, przez podanie cech technicznych 

odnoszących się do jego budowy lub składu wytworu materialnego względnie do 

sposobu technicznego oddziaływania na materię bądź nowego zastosowania znanego 

wytworu.> 

3
1
. Każde zastrzeżenie powinno być ujęte jasno, w jednym zdaniu lub równoważniku zdania. 

4. Oprócz zastrzeżenia niezależnego lub zastrzeżeń niezależnych, które powinny przedstawiać 

ogół cech zgłaszanego wynalazku bądź kilku wynalazków, ujętych zgodnie z art. 34 w 

jednym zgłoszeniu, w zgłoszeniu może występować odpowiednia liczba zastrzeżeń 

zależnych dla przedstawienia wariantów wynalazku lub sprecyzowania cech 

wymienionych w zastrzeżeniu niezależnym lub innym zastrzeżeniu zależnym. 

4
1
. Wzajemne powiązanie w układzie zastrzeżenia niezależnego i zastrzeżeń zależnych 

powinno być wyraźnie przedstawione w zgłoszeniu. 

5. Skrót opisu, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4, powinien zawierać zwięzłą i jasną 

informację określającą przedmiot i charakterystyczne cechy techniczne wynalazku oraz 

wskazanie jego przeznaczenia, jeżeli nie wynika to z określenia samego przedmiotu. 

Przepis art. 93
6
 ust. 1 stosuje się odpowiednio. 

6. Rysunki, o których mowa w art. 31 ust. 2, powinny w sposób czytelny, w połączeniu z 

opisem i zastrzeżeniami patentowymi, odtwarzać przedmiot wynalazku w ujęciu 

schematycznym, bez tekstu, z wyjątkiem pojedynczych wyrazów, gdy są one konieczne. 

Zgłoszenie może zawierać kilka arkuszy rysunków. Na jednym arkuszu może znajdować 

się więcej niż jedna figura, lecz wyraźnie oddzielona jedna od drugiej. 

 

Art. 38. 

<1.> W toku rozpatrywania zgłoszenia wynalazku lub w okresie dwóch miesięcy od daty 

uprawomocnienia się decyzji o odmowie udzielenia patentu zgłaszający może złożyć 

wniosek o udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy. Takie zgłoszenie wzoru 

użytkowego uważa się za dokonane w dniu zgłoszenia wynalazku. 
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<2. Zgłoszenie wzoru użytkowego, o którym mowa w ust. 1, musi spełniać odpowiednio 

wymagania, o których mowa w art. 31 ust. 1 oraz art. 97 ust. 2 i 3, a także zawierać 

pełnomocnictwo, jeżeli zgłaszający działa za pośrednictwem pełnomocnika.> 

 

Art. 39. 

1. W razie dokonania zgłoszenia wynalazku z naruszeniem przepisu o jednolitości wynalazku, 

dokonane następnie, na wezwanie Urzędu Patentowego, oddzielne zgłoszenia wynalazków 

(zgłoszenia wydzielone) uważa się za dokonane w dniu zgłoszenia pierwotnego. 

[2. Jeżeli zgłaszający złoży oddzielne zgłoszenia wynalazków bez wezwania Urzędu 

Patentowego, nawet wówczas gdy zgłoszenie pierwotne spełniało warunek jednolitości, 

przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio. 

3. Urząd Patentowy odmawia, w drodze postanowienia, przyznania zgłoszeniu wydzielonemu 

daty zgłoszenia pierwotnego, jeżeli uzna, że zgłoszenie to nie dotyczy wynalazku 

ujawnionego w zgłoszeniu pierwotnym. Przepisy art. 37 ust. 1 i 2 oraz art. 49 ust. 2 stosuje 

się odpowiednio.] 

<2. Jeżeli zgłaszający złoży oddzielne zgłoszenia wynalazków bez wezwania Urzędu 

Patentowego, w przypadku gdy zgłoszenie pierwotne nie spełniało wymogu 

jednolitości, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio. 

3. Urząd Patentowy odmawia, w drodze postanowienia, przyznania zgłoszeniu 

wydzielonemu daty zgłoszenia pierwotnego, jeżeli uzna, że zgłoszenie to nie dotyczy 

wynalazku ujawnionego w zgłoszeniu pierwotnym lub zgłoszenie to spełniało wymóg 

jednolitości. Przepisy art. 37 ust. 1 i 2 oraz art. 49 ust. 2 stosuje się odpowiednio.> 

 

Art. 39
1
. 

1. Zgłoszenie wydzielone powinno spełniać wymagania, o których mowa w art. 31 ust. 1. 

2. W przypadku gdy zgłaszający chce skorzystać z uprzedniego pierwszeństwa dla zgłoszenia 

wydzielonego, a oświadczenia w tej sprawie i dowód, o których mowa w art. 35 ust. 1, 

wraz z tłumaczeniem, o ile było ono wymagane, zostały złożone w przewidzianym 

terminie do akt zgłoszenia pierwotnego, z którego zgłoszenie zostało wydzielone, 

powinien w podaniu potwierdzić te oświadczenia, a także złożyć wraz ze zgłoszeniem 

wydzielonym kopię dowodu, o którym mowa w art. 35 ust. 1, lub kopię jego tłumaczenia, 

o ile jest ono wymagane. Przepisy art. 35 ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio. 

<3. Urząd Patentowy wzywa, w drodze postanowienia, pod rygorem odmowy 

przyznania uprzedniego pierwszeństwa dla zgłoszenia wydzielonego, do uzupełnienia 

zgłoszenia wynalazku w wyznaczonym terminie, jeżeli stwierdzi, że nie zawiera ono 

kopii dowodu, o którym mowa w art. 35 ust. 1.> 

 

[Art. 40. 

Wynalazek, na który polska osoba prawna bądź obywatel polski, mający miejsce zamieszkania 

na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, chce uzyskać patent za granicą, może być zgłoszony za 

granicą w celu uzyskania ochrony dopiero po zgłoszeniu go w Urzędzie Patentowym.] 
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<Art. 40. 

Osoba mająca siedzibę lub miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej może 

dokonać zgłoszenia wynalazku, w celu uzyskania ochrony za granicą, za pośrednictwem 

Urzędu Patentowego, w trybie przewidzianym: 

1) umową międzynarodową lub przepisami prawa Unii Europejskiej, o których mowa w 

art. 4, albo  

2) niniejszą ustawą  

– po dokonaniu zgłoszenia tego wynalazku w Urzędzie Patentowym.> 

 

Art. 41. 

1. Po wpłynięciu zgłoszenia wynalazku Urząd Patentowy nadaje mu kolejny numer, stwierdza 

datę wpływu oraz zawiadamia o tym zgłaszającego. 

<1
1
. W przypadkach, o których mowa w art. 13 ust. 4 i 5 oraz w art. 31 ust. 4 i 5, Urząd 

Patentowy stwierdza, w drodze postanowienia, datę wpływu zgłoszenia odpowiednio 

po dostarczeniu jego oryginału lub jego uzupełnieniu.> 

2. Oznaczenie daty dokonania zgłoszenia, w przypadkach, o których mowa w art. 13 ust. 4 i 5 

oraz art. 31 ust. 4 i 5, następuje w drodze postanowienia. 

 

Art. 42. 

1. Po dokonaniu zgłoszenia wynalazku, zgodnie z art. 31 ust. 3-5, Urząd Patentowy w toku 

jego rozpatrywania wydaje, z zastrzeżeniem ust. 2, postanowienia wzywające 

zgłaszającego, pod rygorem umorzenia postępowania, do uzupełnienia zgłoszenia lub 

usunięcia, w wyznaczonym terminie, wskazanych braków i istotnych usterek. 

[2. W razie stwierdzenia, że zgłoszenie dokonane zostało z naruszeniem przepisu o 

jednolitości wynalazku, Urząd Patentowy wzywa zgłaszającego do złożenia oddzielnych 

zgłoszeń. Jeżeli zgłoszenia wydzielone nie wpłyną w wyznaczonym terminie, uważa się, że 

zgłoszenie pierwotne dotyczy wynalazku określonego na pierwszym miejscu w 

zastrzeżeniach patentowych, a pozostałe wynalazki zostały przez zgłaszającego wycofane.] 

<2. W przypadku stwierdzenia, że zgłoszenie zostało dokonane z naruszeniem przepisu o 

jednolitości wynalazku, Urząd Patentowy wzywa zgłaszającego, w drodze 

postanowienia, do złożenia oddzielnych zgłoszeń. Jeżeli zgłoszenia wydzielone nie 

wpłyną w wyznaczonym terminie, uważa się, że zgłoszenie pierwotne dotyczy 

wynalazku określonego na pierwszym miejscu w zastrzeżeniach patentowych oraz 

innych wynalazków spełniających wymóg jednolitości, a pozostałe wynalazki zostały 

wycofane przez zgłaszającego.> 

 

Art. 47. 

1. Urząd Patentowy sporządza dla każdego zgłoszenia wynalazku podlegającego ogłoszeniu 

sprawozdanie o stanie techniki, obejmujące wykaz publikacji, które będą brane pod uwagę 

przy ocenie zgłoszonego wynalazku. 

<1
1
. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w zakresie, w jakim dokumentacja zgłoszenia, o 

którym mowa w ust. 1, nie pozwala na przeprowadzenie poszukiwań w stanie 
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techniki. W takim przypadku Urząd Patentowy powiadamia zgłaszającego o 

przyczynach niesporządzenia w tym zakresie sprawozdania, o którym mowa w ust. 

1.> 

2. Niezwłocznie po sporządzeniu sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, Urząd Patentowy 

przekazuje je zgłaszającemu. 

<3. W przypadku zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, Urząd Patentowy może 

sporządzić wstępną ocenę dotyczącą nowości wynalazku, poziomu wynalazczego lub 

wymogu jednolitości. Wstępną ocenę przekazuje się niezwłocznie zgłaszającemu. 

Udostępnienie wstępnej oceny osobom trzecim jest niedopuszczalne. 

4. Po dokonaniu ogłoszenia, o którym mowa w art. 43, Urząd Patentowy może 

udostępnić osobom trzecim wyłącznie sprawozdanie o stanie techniki.> 

 

[Art. 49. 

1. Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi, że wynalazek nie spełnia ustawowych warunków 

wymaganych do uzyskania patentu, wydaje decyzję o odmowie jego udzielenia. 

2. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 1, Urząd Patentowy wyznacza 

zgłaszającemu termin do zajęcia stanowiska co do zebranych dowodów i materiałów 

mogących świadczyć o istnieniu przeszkód do uzyskania patentu. Dowody i materiały mogą 

wykraczać poza wykaz objęty sprawozdaniem o stanie techniki.] 

 

<Art. 49. 

1. Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi, że: 

1)  nie zostały spełnione warunki wymagane do uzyskania patentu lub 

2) wynalazek nie został ujawniony w sposób wystarczający 

– wydaje decyzję o odmowie udzielenia patentu. 

2. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 1, Urząd Patentowy wyznacza 

zgłaszającemu termin do zajęcia stanowiska co do zebranych dowodów i materiałów 

mogących świadczyć o istnieniu przeszkód do uzyskania patentu. Dowody i materiały 

przedstawia się Urzędowi Patentowemu w języku ich sporządzenia i mogą one 

wykraczać poza wykaz objęty sprawozdaniem o stanie techniki. 

3. W przypadku, o którym mowa w art. 28, przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.> 

 

Art. 57. 

[1. Wynalazek tajny stanowi tajemnicę prawnie chronioną.] 

<1. Wynalazkiem tajnym jest wynalazek stanowiący informację niejawną, której 

nadano klauzule: „ściśle tajne”, „tajne”, „poufne” lub „zastrzeżone”.> 

2. O tajności wynalazku dotyczącego obronności lub bezpieczeństwa Państwa postanawiają, 

odpowiednio, Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych lub 

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 

 

Art. 67. 

1. Patent jest zbywalny i podlega dziedziczeniu. 
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2. Umowa o przeniesienie patentu wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy 

pisemnej. 

3. Przeniesienie patentu staje się skuteczne wobec osób trzecich z chwilą wpisu tego 

przeniesienia do rejestru patentowego. 

4. Ustanowienie zastawu rejestrowego na patencie jest skuteczne z chwilą wpisu do rejestru 

zastawów i podlega ujawnieniu w rejestrze patentowym. 

<5. Urząd Patentowy, na wniosek właściwego organu, dokonuje wpisu w rejestrze 

patentowym informacji o zajęciu patentu.> 

 

Art. 75
4
. 

1. Udzielenie dodatkowego prawa ochronnego stwierdza się przez wydanie dodatkowego 

świadectwa ochronnego. Przepis art. 73 stosuje się odpowiednio. 

[2. Udzielone dodatkowe prawa ochronne podlegają wpisowi do rejestru patentowego.] 

<2. Udzielone dodatkowe prawa ochronne podlegają wpisowi do rejestru dodatkowych 

praw ochronnych.> 

 

[Art. 75
8
. 

O stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji o udzieleniu dodatkowego prawa ochronnego, o 

wygaśnięciu tego prawa lub o jego unieważnieniu dokonuje się wpisu do rejestru 

patentowego.] 

 

<Art. 75
8
. 

O stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji o udzieleniu dodatkowego prawa ochronnego, o 

wygaśnięciu tego prawa lub o jego unieważnieniu dokonuje się wpisu do rejestru 

dodatkowych praw ochronnych.> 

 

[Art. 75
10

. 

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymogi, jakim 

powinien odpowiadać wniosek o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego, oraz 

szczegółowy zakres i tryb rozpatrywania wniosków, uwzględniając w szczególności miejsce i 

sposób ogłoszenia o złożeniu wniosku, sposób dokonywania wpisów w rejestrze patentowym, 

a także dane, jakie powinno zawierać dodatkowe świadectwo ochronne. Określenie 

wymogów, jakim powinien odpowiadać wniosek, nie może prowadzić do tworzenia 

nadmiernych, ponad potrzebę, utrudnień dla wnioskodawcy.] 

 

<Art. 75
10

. 

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymogi, jakim 

powinien odpowiadać wniosek o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego, oraz 

szczegółowy zakres i tryb rozpatrywania wniosków, uwzględniając w szczególności 

miejsce i sposób ogłoszenia o złożeniu wniosku, a także dane, jakie powinno zawierać 

dodatkowe świadectwo ochronne. Określenie wymogów, jakim powinien odpowiadać 
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wniosek, nie może prowadzić do tworzenia nadmiernych, ponad potrzebę, utrudnień dla 

wnioskodawcy.> 

 

Art. 89. 

[1. Patent może być unieważniony w całości lub w części, na wniosek każdej osoby, która ma 

w tym interes prawny, jeżeli wykaże ona, że nie zostały spełnione ustawowe warunki 

wymagane do uzyskania patentu.] 

<1. Patent może zostać unieważniony w całości lub części na wniosek osoby, która ma w 

tym interes prawny, jeżeli wykaże ona, że: 

1) nie zostały spełnione warunki wymagane do uzyskania patentu; 

2) wynalazek nie został przedstawiony na tyle jasno i wyczerpująco, aby znawca mógł 

ten wynalazek urzeczywistnić; 

3) patent został udzielony na wynalazek nieobjęty treścią zgłoszenia lub zgłoszenia 

pierwotnego.> 

2. Prokurator Generalny Rzeczypospolitej Polskiej lub Prezes Urzędu Patentowego może w 

interesie publicznym wystąpić z wnioskiem o unieważnienie patentu albo przystąpić do 

toczącego się postępowania w sprawie. 

 

Art. 93
2
. 

1. Za wynalazki biotechnologiczne, na które mogą być udzielane patenty, uważa się w 

szczególności wynalazki: 

1) stanowiące materiał biologiczny, który jest wyizolowany ze swojego naturalnego 

środowiska lub wytworzony sposobem technicznym, nawet jeżeli poprzednio 

występował w naturze; 

2) stanowiące element wyizolowany z ciała ludzkiego lub w inny sposób wytworzony 

sposobem technicznym, włącznie z sekwencją lub częściową sekwencją genu, nawet 

jeżeli budowa tego elementu jest identyczna z budową elementu naturalnego; 

3) dotyczące roślin lub zwierząt, jeżeli możliwości techniczne stosowania wynalazku nie 

ograniczają się do szczególnej odmiany roślin lub rasy zwierząt. 

[2. Zgłoszenie wynalazku dotyczącego sekwencji lub częściowej sekwencji genu powinno 

ujawniać ich przemysłowe zastosowanie.] 

<2. Zgłoszenie wynalazku dotyczącego sekwencji lub częściowej sekwencji genu powinno 

ujawniać w opisie wynalazku jej przemysłowe zastosowanie a w niezależnym 

zastrzeżeniu patentowym ponadto wskazywać funkcję jaką ta sekwencja spełnia.> 

<3. W celu spełnienia kryterium przemysłowego zastosowania w przypadku 

wykorzystania sekwencji lub częściowej sekwencji genu do produkcji białka lub 

części białka, w zgłoszeniu wynalazku określa się, jakie białko lub jaka jego część są 

wytwarzane i jaką spełniają funkcję. 

4. Jeżeli zgłoszenie wynalazku, o którym mowa w ust. 2, ujawnia sekwencje nukleotydów 

lub aminokwasów, zgłaszający przesyła wykaz sekwencji w postaci elektronicznej.> 
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Art. 102. 

[1. Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu 

lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, 

kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.] 

<1. Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać 

wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, 

kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.> 

2. Wytworem jest każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, 

obejmujący w szczególności opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma 

typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych. 

3. Za wytwór uważa się także: 

1) przedmiot składający się z wielu wymienialnych części składowych umożliwiających 

jego rozłożenie i ponowne złożenie (wytwór złożony); 

[2) część składową, jeżeli po jej włączeniu do wytworu złożonego pozostaje widoczna w 

trakcie jego zwykłego używania, przez które rozumie się każde używanie, z wyłączeniem 

konserwacji, obsługi lub naprawy;] 

<2) wymienialną część składową wytworu złożonego, jeżeli po jej włączeniu do 

wytworu złożonego pozostaje ona widoczna w trakcie jego zwykłego używania, 

przez które rozumie się każde używanie, z wyłączeniem konserwacji, obsługi lub 

naprawy.> 

[3) część składową, jeżeli może być przedmiotem samodzielnego obrotu.] 

4. W przypadku wzoru stosowanego lub zawartego w części składowej wytworu złożonego, 

w rozumieniu ust. 3 pkt 1, ocena nowości i indywidualnego charakteru dotyczy tylko jego 

widocznych cech. 

 

Art. 108. 

1. Zgłoszenie wzoru przemysłowego w celu uzyskania prawa z rejestracji powinno 

obejmować: 

1) podanie zawierające co najmniej oznaczenie zgłaszającego, określenie przedmiotu 

zgłoszenia oraz wniosek o udzielenie prawa z rejestracji; 

2) ilustrację wzoru przemysłowego; 

[3) opis wyjaśniający ilustrację wzoru przemysłowego.] 

2. Ilustrację wzoru przemysłowego stanowią w szczególności rysunki, fotografie lub próbki 

materiału włókienniczego. 

<2
1
. W przypadku gdy nowy i indywidualny charakter posiada część wytworu, o którym 

mowa w art. 102 ust. 1, ilustracja wzoru przemysłowego musi przedstawiać całość 

wytworu.> 

[3. Opis wyjaśniający ilustrację wzoru przemysłowego powinien przedstawiać wzór 

przemysłowy na tyle jasno i wyczerpująco, aby na podstawie ilustracji można było wzór 

odtworzyć w każdej przedstawionej w zgłoszeniu odmianie. W szczególności opis powinien 

zawierać określenie wzoru przemysłowego, ze wskazaniem przeznaczenia, określać figury 

ilustracji lub numery próbek, zawierać ponumerowany wykaz odmian wzoru 
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przemysłowego, jeżeli zgłoszenie obejmuje takie odmiany, oraz wskazywać na końcu te 

cechy postaciowe, które wyróżniają zgłoszony wzór od innych znanych już wzorów i 

stanowią podstawę do jego identyfikacji.] 

<3. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, zgłaszający może dołączyć opis wyjaśniający 

ilustrację wzoru przemysłowego.> 

4. Jednym zgłoszeniem wzoru przemysłowego mogą być objęte odrębne postacie wytworu 

mające wspólne cechy istotne (odmiany wzoru przemysłowego). 

5. Liczba odmian wzoru przemysłowego, jakie mogą być ujęte w jednym zgłoszeniu, nie 

może przekraczać dziesięciu, chyba że odmiany te tworzą w całości komplet wytworów. 

Na jednym rysunku lub fotografii, o których mowa w ust. 2, powinny być przedstawione w 

figurach wszystkie odmiany wzoru ujęte w zgłoszeniu. 

6. Zgłoszenie wzoru przemysłowego, które obejmuje co najmniej podanie oraz część 

wyglądającą zewnętrznie na ilustrację wzoru przemysłowego i na opis wyjaśniający tę 

ilustrację, daje podstawę do uznania zgłoszenia za dokonane. 

7. Urząd Patentowy wzywa postanowieniem, pod rygorem umorzenia postępowania, do 

uzupełnienia zgłoszenia w wyznaczonym terminie, jeżeli stwierdzi, że nie zawiera ono 

wszystkich części, o których mowa w ust. 1. Zgłoszenie uważa się za dokonane w dniu 

wpłynięcia do Urzędu Patentowego ostatniej brakującej części. 

 

Art. 108
1
. 

[1. W razie dokonania zgłoszenia wzoru przemysłowego z naruszeniem przepisu art. 108 ust. 

5, Urząd Patentowy wzywa postanowieniem do złożenia, w wyznaczonym terminie, 

oddzielnych zgłoszeń.] 

<1. W przypadku dokonania zgłoszenia wzoru przemysłowego z naruszeniem przepisów 

art. 108 ust. 4 i 5 Urząd Patentowy wzywa, w drodze postanowienia, do złożenia, w 

wyznaczonym terminie, oddzielnych zgłoszeń wytworów.> 

2. Jeżeli zgłoszenia wydzielone nie wpłyną w terminie, o którym mowa w ust. 1, uważa się, 

że zgłoszenie pierwotne dotyczy pierwszych dziesięciu odmian wzoru. 

<3. W przypadku niedokonania oddzielnych zgłoszeń wytworów, które nie są 

odmianami wzoru przemysłowego, uważa się, że zgłoszenie pierwotne dotyczy wzoru 

umieszczonego jako pierwszy na ilustracji wzoru przemysłowego.> 

 

[Art. 116. 

Ochrona praw majątkowych do utworu, przewidziana w przepisach prawa autorskiego, nie 

ma zastosowania do wytworów wytworzonych według wzoru przemysłowego i 

wprowadzonych do obrotu po wygaśnięciu prawa z rejestracji udzielonego na taki wzór.] 

 

<Art. 117
1
. 

1. Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi brak warunków wymaganych do uznania na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego wzoru 

przemysłowego, wydaje decyzję o odmowie uznania na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej ochrony międzynarodowego wzoru przemysłowego w całości lub części. 
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2. Doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 1, dokonuje się wyłącznie na wniosek 

uprawnionego z rejestracji międzynarodowego wzoru przemysłowego złożony 

w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania przez niego powiadomienia Biura 

Międzynarodowego, o którym mowa w Akcie genewskim. 

 

Art. 117
2
. 

Urząd Patentowy przekazuje do Biura Międzynarodowego powiadomienie o: 

1) wydaniu decyzji o odmowie uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony 

międzynarodowego wzoru przemysłowego lub wzorów przemysłowych, 

2) wydaniu decyzji w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy zakończonej decyzją, o 

której mowa w pkt 1, 

3) wydaniu prawomocnego wyroku sądu administracyjnego o uchyleniu decyzji, 

o której mowa w pkt 2, 

4) unieważnieniu uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony 

międzynarodowego wzoru przemysłowego 

–  w trybie, formie i języku przewidzianych w Akcie genewskim. 

 

Art. 117
3
. 

Każdy może wnieść umotywowany sprzeciw wobec uznania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego wzoru przemysłowego. Przepisy 

art. 152
11

 ust. 2 i 3, art. 246 ust. 1 i art. 247 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 117
4
. 

Do unieważnienia uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony 

międzynarodowego wzoru przemysłowego przepis art. 89 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 117
5
. 

Do roszczeń z tytułu naruszenia prawa z rejestracji międzynarodowego wzoru 

przemysłowego korzystającego z ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

przepisy art. 287–291 stosuje się odpowiednio, z tym że roszczeń tych można dochodzić 

za okres rozpoczynający się po dniu ogłoszenia w „Wiadomościach Urzędu 

Patentowego” o uznaniu jego rejestracji, a w przypadku wcześniejszego powiadomienia 

przez uprawnionego osoby naruszającej prawo z rejestracji międzynarodowej – za okres 

rozpoczynający się po dniu tego powiadomienia.> 

 

Art. 118. 

[1. Do wzorów przemysłowych i praw z rejestracji wzorów przemysłowych stosuje się 

odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 2, przepisy art. 32, 35-37, 39, 39
1
, 41, 42, 46, 50, 55, art. 

66 ust. 2, art. 67, 70-75, 76-79, 81-88, 90 i 92.] 

<1. Do wzorów przemysłowych i praw z rejestracji wzorów przemysłowych przepisy art. 

32, art. 35–37, art. 39, art. 391, art. 41, art. 46, art. 50, art. 55, art. 66 ust. 2, art. 67, 

art. 68, art. 70–75, art. 76–79, art. 81–88, art. 90 i art. 92 stosuje się odpowiednio.> 
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2. Zmiany dokonywane w zgłoszeniu w toku jego rozpatrywania nie mogą dotyczyć samego 

wzoru i jego odmian przedstawionych w opisie i na rysunku oraz na fotografiach. Zakaz 

ten nie obejmuje przypadków dokonania korekty zastrzeganej postaci wytworu, jeżeli nie 

spowoduje to zmiany tożsamości wzoru i bez której uzyskanie prawa z rejestracji wzoru 

przemysłowego byłoby niemożliwe. 

 

[Art. 122. 

1. Przepis art. 120 ust. 1 nie wyklucza uznania za znak towarowy oznaczenia przeznaczonego 

do równoczesnego używania przez kilku przedsiębiorców, którzy zgłosili go wspólnie, jeżeli 

używanie takie nie jest sprzeczne z interesem publicznym i nie ma na celu wprowadzenia 

odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, przeznaczenia, jakości, właściwości 

lub pochodzenia towarów (wspólne prawo ochronne). 

2. Zasady używania znaku towarowego na podstawie wspólnego prawa ochronnego określa 

regulamin znaku przyjęty przez przedsiębiorców, o których mowa w ust. 1.] 

 

<Art. 122. 

1. Przepis art. 120 ust. 1 nie wyklucza uznania za znak towarowy oznaczenia 

przeznaczonego do równoczesnego używania przez kilka osób, w tym 

przedsiębiorców, którzy zgłosili go wspólnie, jeżeli używanie takie nie jest sprzeczne z 

interesem publicznym i nie ma na celu wprowadzenia odbiorców w błąd, w 

szczególności co do charakteru, przeznaczenia, jakości, właściwości lub pochodzenia 

towarów (wspólne prawo ochronne). 

2. Zasady używania znaku towarowego na podstawie wspólnego prawa ochronnego 

określa regulamin znaku przyjęty przez osoby, w tym przedsiębiorców, o których 

mowa w ust. 1.> 

 

Art. 131. 

1. Nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia: 

1) których używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich; 

2) które są sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami; 

[3) które ze swojej istoty mogą wprowadzać odbiorców w błąd, w szczególności co do 

charakteru, właściwości lub, z uwzględnieniem ust. 3, pochodzenia geograficznego 

towaru.] 

<3) które ze swojej istoty mogą wprowadzać odbiorców w błąd, w szczególności co do 

charakteru, jakości lub, z uwzględnieniem ust. 3, pochodzenia geograficznego 

towaru.> 

2. Nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, jeżeli: 

1) zostały zgłoszone w złej wierze do Urzędu Patentowego w celu uzyskania ochrony; 

[2) zawierają nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej bądź jej symbole (godło, 

barwy lub hymn), nazwy lub herby polskich województw, miast lub miejscowości, znaki 

sił zbrojnych, organizacji paramilitarnych lub sił porządkowych, reprodukcje polskich 

orderów, odznaczeń lub odznak honorowych, odznak lub oznak wojskowych bądź 
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innych oficjalnych lub powszechnie używanych odznaczeń i odznak, w szczególności 

administracji rządowej czy samorządu terytorialnego albo organizacji społecznych 

działających w ważnym interesie publicznym, gdy obszar działania tych organizacji 

obejmuje cały kraj lub znaczną jego część, jeżeli zgłaszający nie wykaże się 

uprawnieniem, w szczególności zezwoleniem właściwego organu Państwa albo zgodą 

organizacji, na używanie oznaczenia w obrocie;] 

<2) zawierają symbole Rzeczypospolitej Polskiej (godło, barwy lub hymn), znaki sił 

zbrojnych, organizacji paramilitarnych lub sił porządkowych, reprodukcje 

polskich orderów, odznaczeń lub odznak honorowych, odznak lub oznak 

wojskowych bądź innych oficjalnych lub powszechnie używanych odznaczeń i 

odznak, w szczególności administracji rządowej lub samorządu terytorialnego albo 

organizacji społecznych działających w ważnym interesie publicznym, gdy obszar 

działania tych organizacji obejmuje cały kraj lub znaczną jego część, jeżeli 

zgłaszający nie wykaże się uprawnieniem, w szczególności zezwoleniem 

odpowiednio właściwego organu państwa albo organu samorządu terytorialnego 

albo zgodą organizacji, na używanie oznaczenia w obrocie;> 

3) zawierają skróty nazw bądź symbole (herby, flagi, godła) obcych państw, organizacji 

międzynarodowych, a także przyjęte w obcych państwach urzędowe oznaczenia, 

stemple kontrolne i gwarancyjne, jeżeli zakaz taki wynika z umów międzynarodowych, 

chyba że zgłaszający wykaże się zezwoleniem właściwego organu, które uprawnia go 

do używania takich oznaczeń w obrocie; 

4) zawierają urzędowo uznane oznaczenia przyjęte do stosowania w obrocie, w 

szczególności znaki bezpieczeństwa, znaki jakości lub cechy legalizacji, w zakresie, w 

jakim mogłoby to wprowadzić odbiorców w błąd co do charakteru takich oznaczeń, o 

ile zgłaszający nie wykaże, że jest uprawniony do ich używania; 

5) zawierają elementy będące symbolami, w szczególności o charakterze religijnym, 

patriotycznym lub kulturowym, których używanie obrażałoby uczucia religijne, 

patriotyczne lub tradycję narodową; 

6) stanowią formę bądź inną właściwość towaru lub opakowania, która jest uwarunkowana 

wyłącznie jego naturą, jest niezbędna do uzyskania efektu technicznego lub zwiększa 

znacznie wartość towaru[.] <;> 

<7) zostały zgłoszone jako nazwy odmian roślin lub ras zwierząt.> 

3. W odniesieniu do wyrobów alkoholowych, każdy znak towarowy zawierający elementy 

geograficzne niezgodne z pochodzeniem wyrobu uważa się za znak wprowadzający 

odbiorców w błąd. 

4. Nie udziela się praw ochronnych na znaki zawierające elementy geograficzne prawdziwe w 

sensie dosłownym co do terytorium, regionu lub miejsca, z którego towar pochodzi, które 

mogłyby wprowadzić odbiorców w błąd, że towar pochodzi z innego, słynącego z danych 

wyrobów terenu. W przypadku homonimicznych oznaczeń geograficznych dla wina i piwa 

ochrona może być przyznana, z tym że Urząd Patentowy wezwie osobę, która dokonała 

zgłoszenia później, do dokonania w znaku odpowiednich zmian pozwalających na 

odróżnienie go od znaku wcześniejszego. 
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5. Zgłoszenie w charakterze znaku towarowego oznaczenia, którym inna osoba posługuje się 

jako nazwą, pod którą prowadzi działalność gospodarczą, w szczególności jeżeli jest ona 

wyrazem pospolitym, nie stanowi samoistnej podstawy do odmowy udzielenia prawa 

ochronnego, jeżeli zgłaszający działał w dobrej wierze, a: 

1) nazwa ta nie jest używana jako znak towarowy powszechnie znany na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej dla towarów tego samego rodzaju lub 

2) w chwili zgłoszenia znaku nie było konfliktu interesów, w szczególności ze względu na 

różny profil działalności, lokalny jej zasięg lub odmienne formy używania obu 

oznaczeń. 

 

Art. 132. 

1. Nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy dla towarów identycznych lub 

podobnych, jeżeli znak ten jest identyczny lub podobny do: 

1) zarejestrowanego oznaczenia geograficznego, chyba że zgłaszający jest uprawniony do 

używania tego oznaczenia, a udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy nie 

ograniczy nadmiernie możliwości używania zarejestrowanego oznaczenia 

geograficznego przez innych uprawnionych; 

[1
1
) zarejestrowanego oznaczenia geograficznego lub nazwy pochodzenia produktu 

rolnego lub środka spożywczego, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 

510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw 

pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 93 z 

31.03.2006, str. 12); 

1
2
) zarejestrowanego oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego, o którym mowa w 

rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 

2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń 

geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylającym rozporządzenie Rady (EWG) 

nr 1576/89 (Dz. Urz. WE L 39 z 13.02.2008, str. 16), oraz oznaczenia geograficznego 

wpisanego na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów 

spirytusowych na podstawie ustawy z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów 

spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów 

spirytusowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 144);] 

<1
1
)  zarejestrowanego oznaczenia geograficznego lub nazwy pochodzenia produktu 

zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów 

rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 343 z 14.12.2012, str. 1); 

1
2
) zarejestrowanego oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego oraz 

oznaczenia geograficznego wpisanego na krajową listę chronionych oznaczeń 

geograficznych napojów spirytusowych zgodnie z przepisami rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w 

sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń 

geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylającego rozporządzenie Rady 

(EWG) nr 1576/89 (Dz. Urz. UE L 39 z 13.02.2008, str. 16, z późn. zm.);> 
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2) znaku, który przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa 

ochronnego, był powszechnie znany i używany jako znak towarowy dla towarów 

pochodzących od innej osoby; 

3) wcześniej zarejestrowanego w Rzeczypospolitej Polskiej znaku towarowego, którego 

ochrona wygasła, jeżeli od daty wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy do 

dnia zgłoszenia podobnego znaku przez inną osobę nie upłynął, z zastrzeżeniem art. 

133, okres 2 lat. 

2. Nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy: 

1) identyczny do znaku towarowego zarejestrowanego lub zgłoszonego do rejestracji (o ile 

znak taki zostanie zarejestrowany) z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej 

osoby dla identycznych towarów; 

2) identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego 

lub zgłoszonego w celu uzyskania prawa ochronnego (o ile na znak taki zostanie 

udzielone prawo ochronne) z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla 

towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców 

w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem 

wcześniejszym; 

3) identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego zarejestrowanego lub 

zgłoszonego z wcześniejszym pierwszeństwem do rejestracji (o ile znak taki zostanie 

zarejestrowany) na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli mogłoby to 

przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego 

charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. Przepis ten stosuje się odpowiednio do 

znaku powszechnie znanego. 

3. Ochrona znaku towarowego zawierającego oznaczenia, o których mowa w art. 131 ust. 2 

pkt 2-4, oraz symbole, o których mowa w art. 131 ust. 2 pkt 5, bądź oznaczenia odnoszące 

się do pochodzenia towaru, nie wyłącza możliwości uzyskania prawa ochronnego przez 

innego przedsiębiorcę na znak towarowy zawierający takie same elementy dla towarów 

identycznych lub podobnych, jeżeli znaki te mogą być w obrocie łatwo odróżniane. 

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do tytułów prasowych jako znaków towarowych 

zawierających wyrazy lub kombinacje wyrazów zwyczajowo powszechnie używanych na 

rynku prasowym. 

5. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy znak towarowy lub 

oznaczenie geograficzne zostało zgłoszone lub zarejestrowane w trybie, o którym mowa w 

art. 4. 

6. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio, gdy wspólnotowy znak towarowy korzysta na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z prawa z wcześniejszej rejestracji znaku 

towarowego zgodnie z przepisami art. 34 i 35 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 

20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz. Urz. WE L 11 z 

14.01.1994, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, str. 

146, z późn. zm.). 
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[Art. 133. 

Przepisu art. 132 ust. 1 pkt 3 nie stosuje się, jeżeli ochrona wygasła na podstawie art. 169 ust. 

1 pkt 1 lub uprawniony z wcześniejszego prawa wyrazi zgodę na udzielenie prawa 

ochronnego na późniejszy znak towarowy. 

 

Art. 134. 

1. Udzielenie przedsiębiorcy prawa ochronnego na znak towarowy dla określonych towarów 

nie wyklucza udzielenia mu prawa na taki sam znak również dla towarów identycznych lub 

podobnych, a także udzielenia mu prawa ochronnego na podobny znak towarowy dla 

towarów identycznych lub podobnych. 

2. Na warunkach określonych w art. 122 może być również udzielone wspólne prawo 

ochronne z udziałem przedsiębiorcy uprawnionego do znaku wcześniejszego. 

 

Art. 135. 

Udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy dla określonych towarów nie stanowi 

samoistnej podstawy do odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak dla towarów 

identycznych lub podobnych innego przedsiębiorcy tylko dlatego, że zawiera on identyczne 

lub podobne oznaczenie odnoszące się do dóbr osobistych, w szczególności nazwisko 

właściciela.] 

 

<Art. 133. 

1. Przepisów art. 131 ust. 1 pkt 1, art. 132 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2, 5 i 6 nie stosuje się, 

jeżeli zgłaszający wcześniejszy znak towarowy, uprawniony do wcześniejszego znaku 

towarowego lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego 

wyrazi pisemną zgodę na rejestrację późniejszego znaku towarowego. 

2. Przepisu art. 132 ust. 1 pkt 3 nie stosuje się, jeżeli ochrona wygasła na podstawie art. 

169 ust. 1 pkt 1 lub 4. 

 

Art. 134. 

1. Udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy dla określonych towarów nie 

wyklucza udzielenia uprawnionemu do tego znaku prawa ochronnego na taki sam 

znak również dla towarów identycznych lub podobnych, a także udzielenia mu prawa 

ochronnego na podobny znak towarowy dla towarów identycznych lub podobnych. 

2. Na warunkach określonych w art. 122 może zostać również udzielone wspólne prawo 

ochronne z udziałem uprawnionego do znaku wcześniejszego. 

 

Art. 135. 

Udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy dla określonych towarów nie stanowi 

samoistnej podstawy do odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak dla towarów 

identycznych lub podobnych innej osobie tylko dlatego, że zawiera on identyczne lub 

podobne oznaczenie odnoszące się do dóbr osobistych, w szczególności nazwisko 

właściciela. Przepisy art. 146 ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio.> 
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Art. 145. 

1. Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi brak ustawowych warunków do uzyskania prawa 

ochronnego na znak towarowy, wydaje, z zastrzeżeniem ust. 2, decyzję o odmowie jego 

udzielenia. 

[2. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 1, Urząd Patentowy wyznacza 

zgłaszającemu termin do zajęcia stanowiska co do zebranych dowodów i materiałów 

mogących świadczyć o istnieniu przeszkód do uzyskania prawa ochronnego.] 

<2. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 1, Urząd Patentowy wyznacza 

zgłaszającemu termin do zajęcia stanowiska co do zebranych dowodów i materiałów 

mogących świadczyć o istnieniu przeszkód do uzyskania prawa ochronnego. Dowody 

i materiały udostępnia się zgłaszającemu w języku ich sporządzenia.> 

3. W przypadku gdy brak ustawowych warunków wymaganych do uzyskania prawa 

ochronnego na znak towarowy dotyczy tylko niektórych towarów, Urząd Patentowy w 

pierwszej kolejności odmawia udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy dla tych 

towarów. Po uprawomocnieniu się decyzji w tej sprawie Urząd Patentowy udziela prawa 

ochronnego na znak towarowy dla towarów, dla których może być ono udzielone. 

 

Art. 153. 

1. Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku 

towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

2. Czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 10 lat od daty zgłoszenia znaku 

towarowego w Urzędzie Patentowym. 

[3. Prawo ochronne na znak towarowy może zostać, na wniosek uprawnionego, przedłużone 

dla wszystkich lub części towarów, na kolejne okresy dziesięcioletnie. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, powinien być złożony przed końcem upływającego 

okresu ochrony, jednak nie wcześniej niż na rok przed jego upływem. Wraz z wnioskiem 

należy wnieść należną opłatę za ochronę.] 

<3. Prawo ochronne na znak towarowy może zostać, na wniosek uprawnionego, 

przedłużone, w drodze decyzji, dla wszystkich lub części towarów na kolejne okresy 

dziesięcioletnie. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, składa się przed końcem upływającego okresu 

ochrony, jednak nie wcześniej niż na rok przed jego upływem. Wraz z wnioskiem 

uiszcza się opłatę za ochronę, na zasadach określonych w art. 224 ust. 2–4.> 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, może zostać złożony, za dodatkową opłatą, również w 

ciągu sześciu miesięcy po upływie okresu ochrony. Termin ten nie podlega przywróceniu. 

6. Urząd Patentowy wydaje decyzję o odmowie przedłużenia prawa ochronnego na znak 

towarowy, jeżeli wniosek wpłynął po terminie, o którym mowa w ust. 5, albo nie zostały 

wniesione należne opłaty, o których mowa w ust. 4 i 5. 
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Art. 156. 

1. [Prawo ochronne na znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania używania 

przez inne osoby w obrocie:] 

<Prawo ochronne na znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania 

używania w obrocie przez inne osoby:> 

[1) ich nazwisk lub adresu;] 

<1) ich adresów oraz nazwisk albo nazw lub innych oznaczeń indywidualizujących 

danego przedsiębiorcę lub jego przedsiębiorstwo;> 

2) oznaczeń wskazujących w szczególności na cechy i charakterystykę towarów, ich 

rodzaj, ilość, jakość, przeznaczenie, pochodzenie czy datę wytworzenia lub okres 

przydatności; 

3) zarejestrowanego oznaczenia lub oznaczenia podobnego, jeżeli jest to konieczne dla 

wskazania przeznaczenia towaru, zwłaszcza gdy chodzi o oferowane części zamienne, 

akcesoria lub usługi; 

4) zarejestrowanego oznaczenia geograficznego, jeżeli prawo do jego używania przez te 

osoby wynika z innych przepisów ustawy. 

2. Używanie oznaczeń wskazanych w ust. 1 jest dozwolone tylko wówczas, gdy odpowiada 

ono usprawiedliwionym potrzebom używającego i nabywców towarów i jednocześnie jest 

zgodne z uczciwymi praktykami w produkcji, handlu lub usługach. 

 

Art. 161. 

1. W zakresie, jaki wynika z umowy międzynarodowej, w razie zgłoszenia na swoją rzecz 

znaku towarowego albo uzyskania na znak towarowy prawa ochronnego przez agenta lub 

przedstawiciela osoby uprawnionej do wyłącznego używania tego znaku w obcym 

państwie, osoba ta, jeżeli agent lub przedstawiciel działał bez jej zezwolenia, może żądać 

umorzenia postępowania albo unieważnienia prawa ochronnego. Osoba ta może również 

żądać udzielenia jej prawa ochronnego na ten znak, a także przeniesienia na nią już 

udzielonego prawa. 

2. Z żądaniem unieważnienia lub przeniesienia prawa nie można wystąpić, jeżeli przez okres 

pięciu kolejnych lat używania zarejestrowanego znaku osoba uprawniona, o której mowa 

w ust. 1, będąc świadoma tego używania, nie sprzeciwiała się temu. 

<3. Do osoby, która nie będąc do tego uprawniona, zgłosiła na swoją rzecz znak 

towarowy lub uzyskała na niego prawo ochronne, przepis ust. 1 stosuje się 

odpowiednio.> 

 

<Art. 162
1
. 

Z uwzględnieniem art. 140 ust. 1, w toku postępowania wszczętego na skutek wniesienia 

sprzeciwu lub wniosku o unieważnienie prawo ochronne na znak towarowy może 

zostać podzielone na wniosek uprawnionego, w stosunku do wskazanych towarów, z 

zachowaniem daty pierwszeństwa. Składając wniosek uprawniony uiszcza opłatę za 

podział prawa ochronnego na znak towarowy.> 
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Art. 226. 

[1. W przypadku gdy zgłaszający wykaże, że nie jest w stanie ponieść w pełnej wysokości 

opłaty za zgłoszenie wynalazku lub wzoru użytkowego, Urząd Patentowy, na wniosek 

zgłaszającego, zwalnia go częściowo od tej opłaty. Pozostała część opłaty nie może być 

niższa niż 30% opłaty należnej.] 

<1. W przypadku gdy zgłaszający wykaże, że nie jest w stanie ponieść w pełnej 

wysokości opłaty za zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, znaku towarowego lub 

wzoru przemysłowego, Urząd Patentowy, na wniosek zgłaszającego, zwalnia go 

częściowo od tej opłaty. Pozostała część opłaty nie może być niższa niż 20% opłaty 

należnej.> 

2. W przypadku gdy wnioskodawca wykaże, że nie jest w stanie ponieść w pełnej wysokości 

opłaty od wniosku o wydanie decyzji w postępowaniu spornym oraz od wniosku o 

ponowne rozpatrzenie sprawy, Urząd Patentowy zwalnia go częściowo lub całkowicie od 

tej opłaty. 

3. Przepis ust. 2 ma zastosowanie także do opłat okresowych za ochronę wynalazku lub 

wzoru użytkowego oraz opłaty jednorazowej za ochronę wynalazku stanowiącego 

przedmiot patentu dodatkowego. Nie dotyczy to opłat za okresy przekraczające dziesięć lat 

od zgłoszenia. 

[3
1
. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, Urząd Patentowy może, pod rygorem 

pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia, wezwać zgłaszającego lub wnioskodawcę do 

złożenia oświadczenia o stanie rodzinnym i majątkowym osób pozostających ze 

zgłaszającym lub wnioskodawcą we wspólnym gospodarstwie domowym.] 

<3
1
. W przypadkach, o których mowa w ust. 1–3, Urząd Patentowy może, pod rygorem 

pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia, wezwać zgłaszającego lub wnioskodawcę do 

złożenia oświadczenia o stanie majątkowym lub stanie rodzinnym i majątkowym osób 

pozostających ze zgłaszającym lub wnioskodawcą we wspólnym gospodarstwie 

domowym.> 

4. Na uzasadniony wniosek zgłaszającego, wniesiony przed upływem wyznaczonego terminu, 

termin do uiszczenia opłat, o których mowa w art. 224 ust. 1, może być przez Urząd 

Patentowy odroczony, nie dłużej jednak niż o 6 miesięcy. Odroczony termin nie ulega 

przywróceniu. 

5. W sprawach, o których mowa w ust. 1-4, Urząd Patentowy wydaje postanowienia. W 

przypadku odmowy zwolnienia lub częściowego zwolnienia od opłaty, wyznacza się 

termin jej uiszczenia. 

6. Zwalnia się od opłaty za wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w związku z wydanym 

postanowieniem, o którym mowa w ust. 5. 

 

Art. 228. 

1. Dla dokonywania wpisów o udzielonych patentach, dodatkowych prawach ochronnych, 

prawach ochronnych i prawach z rejestracji Urząd Patentowy prowadzi: 

1) rejestr patentowy; 

<1
1
) rejestr dodatkowych praw ochronnych;> 
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2) rejestr wzorów użytkowych; 

3) rejestr wzorów przemysłowych; 

4) rejestr znaków towarowych; 

5) rejestr oznaczeń geograficznych; 

6) rejestr topografii układów scalonych. 

[1
1
. Rejestr, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, oprócz wpisów o stanie prawnym udzielonych 

patentów, zawiera również wpisy o stanie prawnym udzielonych dodatkowych praw 

ochronnych oraz wyodrębnioną część obejmującą wpisy patentów europejskich w 

rozumieniu ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń 

patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 

65, poz. 598 oraz z 2007 r. Nr 136, poz. 958).] 

<1
1
. Rejestr, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, oprócz wpisów o stanie prawnym 

udzielonych patentów, zawiera również wyodrębnioną część obejmującą wpisy 

patentów europejskich w rozumieniu ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o dokonywaniu 

europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 65, poz. 598, z 2007 r. Nr 136, poz. 958 oraz z 

2015 r. poz. …).> 

2. (uchylony). 

3. Rejestry, o których mowa w ust. 1, są jawne. 

4. Domniemywa się, że wpisy w rejestrach, o których mowa w ust. 1, są prawdziwe i że 

każdemu jest znana ich treść. 

5. Na potwierdzenie danych zawartych w rejestrach prowadzonych przez Urząd Patentowy 

wydaje się wyciągi. 

 

Art. 231. 

[1. Dokumenty stwierdzające udzielenie patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa 

ochronnego, prawa z rejestracji oraz dowody pierwszeństwa opatruje się pieczęcią 

okrągłą z wizerunkiem orła w koronie i napisem w otoku: "Urząd Patentowy 

Rzeczypospolitej Polskiej".] 

<1. Urząd Patentowy wydaje uprawnionym dokumenty patentowe, dodatkowe 

świadectwa ochronne, świadectwa ochronne na wzór użytkowy, świadectwa ochronne 

na znak towarowy, świadectwa rejestracji wzoru przemysłowego, świadectwa 

rejestracji oznaczenia geograficznego i świadectwa rejestracji topografii oraz dowody 

pierwszeństwa. Dokumenty stwierdzające udzielenie patentu, dodatkowego prawa 

ochronnego, prawa ochronnego, prawa z rejestracji oraz dowody pierwszeństwa 

opatruje się pieczęcią okrągłą z wizerunkiem orła w koronie i napisem w otoku: 

„Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej”.> 

2. Urząd Patentowy na wniosek uprawnionego wydaje duplikat dokumentu, o którym mowa 

w ust. 1. 
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<Art. 231
1
. 

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór dokumentu 

patentowego, dodatkowego świadectwa ochronnego, świadectwa ochronnego na wzór 

użytkowy, świadectwa ochronnego na znak towarowy, świadectwa rejestracji wzoru 

przemysłowego, świadectwa rejestracji oznaczenia geograficznego i świadectwa 

rejestracji topografii, uwzględniając konieczność ujednolicenia formy i treści 

dokumentów potwierdzających uzyskanie przez uprawnionego patentu, prawa 

ochronnego lub prawa z rejestracji.> 

 

Art. 232. 

[1. O udzielonych patentach, dodatkowych prawach ochronnych, prawach ochronnych, 

prawach z rejestracji, ochronie międzynarodowych znaków towarowych i złożonych 

tłumaczeniach patentów europejskich ogłasza się w "Wiadomościach Urzędu 

Patentowego".] 

<1. O udzielonych patentach, dodatkowych prawach ochronnych, prawach ochronnych, 

prawach z rejestracji, ochronie międzynarodowych znaków towarowych i wzorów 

przemysłowych, a także złożonych tłumaczeniach patentów europejskich ogłasza się 

w „Wiadomościach Urzędu Patentowego”.> 

2. Ogłoszeniu w "Wiadomościach Urzędu Patentowego" podlegają również, z zastrzeżeniem 

ust. 3, dokonywane wpisy i zmiany w rejestrach dotyczące udzielonych praw. 

3. Nie ogłasza się o wygaśnięciu patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego 

lub prawa z rejestracji, jeśli nastąpiło ono na skutek upływu okresu, na jaki prawo zostało 

udzielone. 

 

Art. 237. 

1. Pełnomocnikiem strony do jednej czynności może być tylko jedna osoba fizyczna. 

2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i dołączone do akt przy dokonywaniu 

pierwszej czynności prawnej. 

3. Jeżeli pełnomocnictwo dotyczy więcej niż jednej sprawy, powinno być ono dołączone do 

akt sprawy, w której pełnomocnik dokonuje pierwszej czynności. Dokonując czynności w 

pozostałych sprawach objętych pełnomocnictwem, pełnomocnik powinien dołączyć 

uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa. 

4. Rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa. 

[5. W razie nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, Urząd Patentowy 

wzywa pełnomocnika do jej uiszczenia, a na wypadek nieuiszczenia, wzywa również stronę 

do potwierdzenia czynności dokonanych przez pełnomocnika, wyznaczając w tym celu 

odpowiedni termin. W razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu, przepis art. 

223 ust. 4 stosuje się odpowiednio.] 

<5. W przypadku nienadesłania dokumentu pełnomocnictwa lub nieuiszczenia należnej 

opłaty od pełnomocnictwa, Urząd Patentowy, wyznaczając w tym celu odpowiedni 

termin, wzywa, w drodze postanowienia, pełnomocnika do usunięcia stwierdzonych 

braków oraz stronę do potwierdzenia czynności dokonanych przez pełnomocnika, 
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pod rygorem umorzenia postępowania lub zaniechania czynności uzależnionej od 

uiszczenia opłaty.> 

 

Art. 241
1
. 

1. W postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawie uzyskania patentu, dodatkowego 

prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, a także utrzymywania ich w 

mocy, dokonywane zgłoszenia i korespondencja wymagają zachowania formy pisemnej; 

zgłoszenia i korespondencja mogą być przesyłane również za pomocą telefaksu lub w 

postaci elektronicznej. 

2. Do korespondencji przesłanej: 

1) za pomocą telefaksu przepisy art. 13 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio; 

2) w postaci elektronicznej przepisy art. 13 ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio. 

<2
1
. W zgłoszeniach i korespondencji przesyłanych w postaci elektronicznej za podpis 

równoważny z podpisem własnoręcznym uważa się: 

1) bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o 

podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 oraz z 2014 r. poz. 1662); 

2) podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114); 

3) podpis elektroniczny spełniający wymagania określone w umowach 

międzynarodowych lub przepisach prawa Unii Europejskiej, o których mowa w 

art. 4.> 

3. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki techniczne 

dokonywania zgłoszeń oraz prowadzenia korespondencji, o których mowa w ust. 1, w 

postaci elektronicznej. Określenie warunków, jakim powinno odpowiadać zgłoszenie oraz 

korespondencja dokonane w postaci elektronicznej, nie może prowadzić do tworzenia 

nadmiernych, ponad potrzebę, utrudnień dla zgłaszających. 

 

<Art. 242
1
. 

1. Zgłaszający, który w toku postępowania przed Urzędem Patentowym wnosi o 

przetłumaczenie sporządzonych w języku obcym materiałów i dokumentów 

mogących świadczyć o istnieniu przeszkód do uzyskania patentu, dodatkowego prawa 

ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, ponosi koszty ich tłumaczenia 

na język polski. 

2. Urząd Patentowy może wezwać zgłaszającego do uiszczenia zaliczki na pokrycie 

kosztów, o których mowa w ust. 1. 

3. W przypadku nieuiszczenia przez zgłaszającego zaliczki w wysokości i terminie 

wskazanych w wezwaniu wniosek, o którym mowa w ust. 1, uważa się za wycofany. 

4. Do tłumaczenia materiałów i dokumentów na potrzeby postępowania przed sądem 

administracyjnym przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.> 
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Art. 243. 

[1. Jeżeli w toku rozpatrywania sprawy uchybiono terminowi do dokonania czynności 

warunkującej, zgodnie z ustawą, bieg postępowania, Urząd Patentowy może na wniosek 

strony, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, przywrócić termin, o ile strona uprawdopodobni, 

że uchybienie nastąpiło bez jej winy. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 4, wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się do Urzędu 

Patentowego w ciągu 2 miesięcy od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu, nie później 

jednak niż w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym termin ten upłynął. Jednocześnie 

wnioskodawca powinien dopełnić czynności, dla której termin ten został wyznaczony.] 

<1. Jeżeli w toku rozpatrywania sprawy uchybiono terminowi do dokonania czynności 

warunkującej, zgodnie z ustawą, bieg postępowania, Urząd Patentowy może na 

wniosek strony, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, przywrócić termin, o ile strona 

uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jej winy. Jednocześnie ze złożeniem 

wniosku o przywrócenie terminu wnioskodawca dokonuje czynności, dla której 

termin został wyznaczony. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się do Urzędu Patentowego w terminie: 

1) sześciu miesięcy od dnia, w którym upłynął termin do dokonania określonej 

czynności – w przypadku znaków towarowych; 

2) dwóch miesięcy od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi, nie później 

jednak niż w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym upłynął termin do 

dokonania określonej czynności – w przypadku wynalazków, wzorów użytkowych, 

wzorów przemysłowych, oznaczeń geograficznych i topografii.> 

3. Przywrócenie terminu do złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, jest niedopuszczalne. 

4. Jeżeli została wydana decyzja o umorzeniu postępowania na skutek uchybienia terminu do 

dokonania określonej czynności, może ona zostać uchylona, jeżeli strona złoży wniosek o 

ponowne rozpatrzenie sprawy, w którym uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jej 

winy, i jednocześnie dokona czynności, dla której termin został wyznaczony. 

5. Jeżeli termin dokonania zgłoszenia w celu zachowania uprzedniego pierwszeństwa lub 

termin złożenia dokumentu przypada na dzień, w którym Urząd Patentowy jest nieczynny 

dla interesantów, doręczenie zgłoszenia lub dokumentu w pierwszym dniu otwarcia 

Urzędu Patentowego traktuje się jako dokonane w terminie. 

6. Do terminów, do których nie ma zastosowania przepis ust. 1, uchybionych z powodu 

nadzwyczajnych okoliczności, stosuje się odpowiednio przepisy o zawieszeniu biegu 

przedawnienia z powodu siły wyższej. W sprawach tych Urząd Patentowy wydaje, po 

przedstawieniu przez zainteresowanego odpowiednich dowodów, postanowienia. 

7. Niezależnie od przepisu ust. 5 i 6 Urząd Patentowy zapewnia przyjmowanie w każdym 

czasie przesyłek doręczanych przez osoby zainteresowane, bez względu na porę dnia. 
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Art. 245. 

[1. W wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy Urząd Patentowy wydaje decyzję, w której 

utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję albo uchyla ją w całości lub w części i rozstrzyga co 

do istoty sprawy.] 

<1. W wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy Urząd Patentowy wydaje decyzję, w 

której: 

1) utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję albo 

2) uchyla zaskarżoną decyzję w całości lub części i rozstrzyga co do istoty sprawy, 

albo 

3) uchyla zaskarżoną decyzję w całości lub części i umarza postępowanie w sprawie.> 

2. W razie nieuwzględnienia wniosku i utrzymania decyzji w mocy termin dokonania 

czynności, wyznaczony w zaskarżonej decyzji, biegnie na nowo. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio przy rozstrzyganiu wniosku o ponowne 

rozpatrzenie sprawy dotyczącej wydanego postanowienia. 

 

Art. 251. 

1. [Urząd Patentowy udziela informacji o zgłoszeniu wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru 

przemysłowego, znaku towarowego, oznaczenia geograficznego i topografii układu 

scalonego oraz udostępnia akta zgłoszenia w każdym stadium postępowania:] <Urząd 

Patentowy udziela informacji o zgłoszeniu wynalazku, dodatkowego prawa 

ochronnego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego, 

oznaczenia geograficznego i topografii oraz udostępnia akta zgłoszenia w każdym 

stadium postępowania:> 

1) zgłaszającemu i jego pełnomocnikowi; 

2) organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości - w związku z prowadzonymi przez nie 

sprawami; 

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

[2. Po upływie terminów zastrzeżonych dla nieujawniania informacji o zgłoszeniach, o 

których mowa w ust. 1, Urząd Patentowy może na wniosek osoby, która ma w tym interes 

prawny, udostępnić jej dokumenty zawarte w aktach zgłoszenia.] 

<2. Po upływie terminów zastrzeżonych dla nieujawniania informacji o zgłoszeniach, o 

których mowa w ust. 1, Urząd Patentowy może na wniosek osoby, która ma w tym 

interes prawny, udostępnić jej dokumenty zawarte w aktach zgłoszenia, a także 

dokumenty dołączone do tych akt w toku postępowania rejestrowego.> 

<2
1
. Urząd Patentowy może odmówić udostępnienia dokumentów w trybie, o którym 

mowa w ust. 2, w przypadku gdy mogłoby to zagrozić prawnie uzasadnionym 

interesom uprawnionego, w szczególności naruszyć tajemnicę jego przedsiębiorstwa.> 

3. O udzieleniu niejawnej informacji o zgłoszeniu oraz o udostępnieniu akt zgłoszenia 

dokonuje się adnotacji w aktach zgłoszenia. 

4. Przepisy ust. 1-3 nie mają zastosowania do zgłoszeń tajnych wynalazków i tajnych wzorów 

użytkowych. 
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5. Do zgłoszeń topografii układów scalonych przepisy ust. 2 i 3 stosuje się z zachowaniem 

warunków, o których mowa w art. 207 ust. 2 i 3. 

 

Art. 253. 

1. Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego o terminach załatwiania sprawy nie 

stosuje się do rozpatrywania zgłoszeń dokonanych w celu uzyskania patentu, dodatkowego 

prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji. 

2. Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego o wznowieniu postępowania i 

stwierdzeniu nieważności decyzji nie stosuje się, jeżeli okoliczności uzasadniające 

wznowienie postępowania bądź stwierdzenie nieważności decyzji mogą być podniesione w 

sporze o unieważnienie udzielonego patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa 

ochronnego lub prawa z rejestracji. 

<3. Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego o powoływaniu biegłych na 

wniosek strony nie stosuje się.> 

 

Art. 255. 

1. Urząd Patentowy - w trybie postępowania spornego - rozstrzyga sprawy o: 

1) unieważnienie patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego albo prawa 

z rejestracji; 

1
1
) unieważnienie patentu europejskiego, udzielonego w trybie określonym w Konwencji o 

patencie europejskim; 

1
2
) unieważnienie uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony 

międzynarodowego znaku towarowego; 

2) stwierdzenie wygaśnięcia patentu na wynalazek dotyczący materiału biologicznego lub 

jego użycia, w przypadku określonym w art. 90 ust. 1 pkt 4; 

2
1
) stwierdzenie wygaśnięcia dodatkowego prawa ochronnego, w przypadkach określonych 

w art. 75
6
 ust. 3; 

3) stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy, w przypadkach 

określonych w art. 169; 

3
1
) stwierdzenie wygaśnięcia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony 

międzynarodowego znaku towarowego w przypadkach określonych w art. 169; 

<3
2
) unieważnienie uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony 

międzynarodowego wzoru przemysłowego;> 

4) stwierdzenie wygaśnięcia prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego, w przypadku 

określonym w art. 192 ust. 1; 

5) stwierdzenie wygaśnięcia prawa z rejestracji topografii, w przypadkach określonych w 

art. 221 ust. 2; 

6) udzielenie licencji przymusowej na korzystanie z wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru 

przemysłowego albo topografii; 

6
1
) udzielenie licencji przymusowej na korzystanie z wynalazku, na który udzielono 

patentu w trybie określonym w Konwencji o patencie europejskim; 

7) zmianę decyzji o udzieleniu licencji przymusowej; 
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8) stwierdzenie bezzasadności zmiany warunków korzystania z oznaczenia 

geograficznego, w przypadku określonym w art. 188 ust. 3; 

9) unieważnienie patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji na skutek złożonego 

sprzeciwu uznanego przez uprawnionego za bezzasadny. 

2. Sprawy, o których mowa w ust. 1, rozpatrują kolegia orzekające do spraw spornych. 

3. Do spraw rozpatrywanych przez Urząd Patentowy w trybie postępowania spornego nie 

stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego o terminach załatwiania 

spraw. Urząd Patentowy dąży do rozstrzygnięcia sprawy w terminie 6 miesięcy od dnia 

złożenia wniosku. 

4. Urząd Patentowy rozstrzyga sprawy w trybie postępowania spornego w granicach wniosku 

i jest związany podstawą prawną wskazaną przez wnioskodawcę. 

 

Art. 264. 

1. Do powołanych przez Prezesa Urzędu Patentowego ekspertów należy orzekanie w 

sprawach, o których mowa w art. 261 ust. 2 pkt 2 i 3, a także w sprawach dokonywania 

wpisów do rejestrów. 

<1
1
. W sprawach, o których mowa w art. 261 ust. 2 pkt 2, eksperci mogą orzekać 

również w zespołach orzekających.> 

2. Ekspert reprezentuje Urząd Patentowy w postępowaniu przed sądem administracyjnym w 

sprawach, o których mowa w art. 248 i 257. 

[3. Ekspertowi, o którym mowa w ust. 1, mogą być powierzane dodatkowe funkcje, w 

szczególności kierownicza, koordynacyjna lub kontrolna.] 

<3. Ekspertowi, o którym mowa w ust. 1, mogą być powierzone dodatkowe funkcje, w 

szczególności kierownicza, koordynacyjna lub kontrolna, lub dodatkowe zadania 

związane z prowadzeniem działalności edukacyjnej w zakresie ochrony własności 

przemysłowej.> 

4. Powierzenie dodatkowej funkcji, o której mowa w ust. 3, może nastąpić na czas 

nieokreślony lub na czas wykonywania określonej pracy. 

<5. Skład zespołu orzekającego, o którym mowa w ust. 1
1
, ustala upoważniony przez 

Prezesa Urzędu Patentowego ekspert sprawujący funkcję kierowniczą lub kontrolną, 

mając na uwadze zapewnienie szybkości i poprawności rozpatrywania spraw.> 

 

Art. 266. 

1. Uzyskanie uprawnień eksperta wymaga, z zastrzeżeniem ust. 2, posiadania wyższego 

wykształcenia odpowiadającego zadaniom eksperta, odbycia aplikacji eksperckiej, zwanej 

dalej "aplikacją", oraz asesury. 

2. Ekspertem może być osoba, która: 

1) jest obywatelem polskim i korzysta z pełni praw publicznych; 

2) nie była karana za przestępstwo umyślne; 

3) posiada znajomość języków obcych w zakresie i stopniu określonym potrzebą 

spełnienia warunków niezbędnych do wykonywania zadań eksperta, z uwzględnieniem 

umów międzynarodowych, nie mniej jednak niż jednego języka obcego; 
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4) jest nieskazitelnego charakteru; 

5) ma stan zdrowia oraz predyspozycje pozwalające na powierzenie jej zadań eksperta; 

[6) posiada odpowiednie do zakresu zadań poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające 

do dostępu do informacji niejawnych, wydane na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 

2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).] 

3. Od aplikanta eksperckiego, który powinien posiadać znajomość więcej niż jednego języka 

obcego, można nie wymagać znajomości jednego z potrzebnych języków, jeżeli brak ten 

uzupełni on w czasie przeznaczonym na aplikację. 

 

Art. 267. 

1. Prezes Urzędu Patentowego organizuje nabór na aplikację przez umieszczenie ogłoszenia 

w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu Patentowego, a także przez 

opublikowanie go w "Wiadomościach Urzędu Patentowego". 

2. Prezes Urzędu Patentowego przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne. Kandydaci 

powinni posiadać wyższe wykształcenie i spełniać wymagania, o których mowa w art. 266 

ust. 2 i 3. 

3. Aplikacja trwa 3 lata, z tym że w uzasadnionych przypadkach, na wniosek aplikanta 

eksperckiego, może być skrócona do 1 roku i 6 miesięcy. 

[4. Stosunek pracy aplikanta eksperckiego nawiązuje Prezes Urzędu Patentowego na 

podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.] 

<4. Stosunek pracy z aplikantem eksperckim nawiązuje Prezes Urzędu Patentowego na 

podstawie umowy o pracę na czas określony.> 

5. Aplikantowi eksperckiemu może być powierzane wykonywanie określonych czynności 

związanych z orzekaniem, bez prawa podejmowania decyzji. 

6. Aplikacja kończy się egzaminem. Powtórny egzamin może być złożony tylko raz, nie 

wcześniej niż po 6 miesiącach i nie później niż po roku od daty pierwszego egzaminu. 

7. Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez Prezesa Urzędu 

Patentowego. Za udział w pracach komisji przysługuje wynagrodzenie. 

[8. W przypadku nieprzystąpienia, bez usprawiedliwienia, do egzaminu lub niezdania 

powtórnego egzaminu Urząd Patentowy rozwiązuje z aplikantem eksperckim, za 

wypowiedzeniem, umowę o pracę.] 

<8. Prezes Urzędu Patentowego rozwiązuje umowę o pracę z aplikantem eksperckim w 

przypadku dwukrotnego nieprzystąpienia przez niego bez usprawiedliwienia do 

egzaminu lub w przypadku niezdania przez niego powtórnego egzaminu.> 

9. Za naruszenie obowiązków służbowych aplikant ekspercki odpowiada dyscyplinarnie. Do 

odpowiedzialności dyscyplinarnej stosuje się odpowiednio przepisy działu III. 

 

Art. 268. 

[1. Po złożeniu egzaminu pracownikowi powierza się wykonywanie zadań w charakterze 

asesora przez okres nie krótszy niż 2 lata.] 

<1. Po złożeniu egzaminu stosunek pracy z asesorem nawiązuje Prezes Urzędu 

Patentowego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.> 
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2. Asesorowi powierza się wykonywanie czynności eksperta, które podlega ocenie na 

zasadach określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 8. 

3. W przypadku pozytywnej oceny przebiegu asesury, asesor uzyskuje uprawnienia eksperta. 

<3
1
. Prezes Urzędu Patentowego powołuje eksperta na dane stanowisko eksperckie na 

czas określony albo nieokreślony.> 

4. Przy powołaniu ekspert składa ślubowanie wobec Prezesa Urzędu Patentowego według 

następującej roty: "Ślubuję uroczyście na powierzonym mi stanowisku eksperta sumiennie 

wykonywać zadania, orzekać bezstronnie i zgodnie z przepisami prawa, dochować 

tajemnicy prawnie chronionej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i 

uczciwości.". 

5. Ekspert, który przechodzi na inne stanowisko eksperckie, nie składa ponownie ślubowania. 

6. Przepisy ustawy dotyczące ekspertów stosuje się odpowiednio, o ile ustawa nie stanowi 

inaczej, do asesorów. 

[7. Prezes Urzędu Patentowego może odwołać asesora ze stanowiska, jeżeli po upływie 2 lat 

asesury nie zostanie on powołany na stanowisko eksperta. Odwołanie jest równoznaczne z 

wypowiedzeniem umowy o pracę.] 

<7. W przypadku gdy po upływie dwóch lat asesury asesor nie uzyska pozytywnej oceny 

przebiegu asesury, Prezes Urzędu Patentowego może rozwiązać z nim umowę o pracę 

za wypowiedzeniem.> 

8. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady, zakres i 

tryb odbywania aplikacji i asesury, a także składania egzaminów, z uwzględnieniem 

wynagrodzenia dla osób przeprowadzających egzamin. 

 

Art. 272. 

1. Czas pracy ekspertów nie może przekraczać 8 godzin na dobę i średnio 40 godzin 

tygodniowo. 

2. Rozkład czasu pracy w tygodniu oraz jego wymiar w poszczególnych dniach tygodnia 

ustala się odpowiednio do warunków pracy przewidzianych dla ogółu pracowników 

Urzędu Patentowego. Dni tygodnia niebędących dniami pracy w Urzędzie nie wlicza się 

do urlopu wypoczynkowego. 

3. Osobie zajmującej stanowisko eksperta co najmniej 10 lat przysługuje dodatkowy urlop 

wypoczynkowy w wymiarze 6 dni roboczych, a po 20 latach orzekania na tym stanowisku 

- 12 dni roboczych. 

[4. Osobie zajmującej stanowisko eksperta przez okres nie krótszy niż 5 lat, Prezes Urzędu 

Patentowego może udzielić, na warunkach odpowiadających przepisom ustawy o służbie 

cywilnej, płatnego urlopu dla poratowania zdrowia.] 

5. Za czas niezdolności do pracy wskutek choroby ekspertowi przysługuje przez okres roku 

wynagrodzenie i zasiłek chorobowy w wysokości i na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach. 

6. Przepisy ust. 3-5 nie mają zastosowania do asesorów. 
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Art. 273. 

1. Za naruszenie obowiązków służbowych ekspert odpowiada dyscyplinarnie. 

2. Do prowadzenia postępowania i orzekania w sprawach, o których mowa w ust. 1, Prezes 

Urzędu Patentowego powołuje, spośród ekspertów, rzecznika dyscyplinarnego oraz 

członków Komisji Dyscyplinarnej Ekspertów i Wyższej Komisji Dyscyplinarnej 

Ekspertów, w liczbie umożliwiającej tworzenie składów orzekających. 

3. W przypadkach uzasadnionych potrzebą, gdy rzecznik dyscyplinarny, o którym mowa w 

ust. 2, nie może działać w sprawie, Prezes Urzędu Patentowego może powołać doraźnie 

zastępcę rzecznika dyscyplinarnego. 

4. Karami dyscyplinarnymi są: 

1) upomnienie; 

2) nagana; 

3) zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych w Urzędzie Patentowym; 

[4) zakaz pełnienia funkcji eksperta.] 

<4) zakaz zajmowania stanowiska eksperta.> 

5. W sprawach nieunormowanych w niniejszej ustawie do odpowiedzialności dyscyplinarnej 

ekspertów stosuje się odpowiednio przepisy o odpowiedzialności dyscyplinarnej 

urzędników służby cywilnej. 

 

Art. 274. 

1. Prezes Urzędu Patentowego odwołuje eksperta ze stanowiska w razie utraty przez eksperta 

zdolności fizycznej lub psychicznej do pracy, potwierdzonej orzeczeniem lekarskim 

wydanym dla celów emerytalno-rentowych lub orzeczeniem o utracie zdolności do pracy 

na zajmowanym stanowisku, wydanym przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania 

badań lekarskich pracowników Urzędu Patentowego. 

2. Prezes Urzędu Patentowego może odwołać eksperta ze stanowiska w razie: 

1) złożenia przez eksperta oświadczenia o rezygnacji ze stanowiska; 

2) potrzeby zmniejszenia stanu zatrudnienia ekspertów w wyniku zmiany zakresu zadań 

Urzędu Patentowego bądź trwałego zmniejszenia ilości spraw do rozpatrzenia; 

3) nieprzedłożenia przez eksperta w terminie orzeczenia uprawnionego lekarza o 

zachowaniu przez niego zdolności fizycznej i psychicznej do pracy, w sytuacji, o której 

mowa w art. 270 ust. 6; 

4) (uchylony); 

5) nieobecności eksperta w pracy z powodu choroby lub odosobnienia ze względu na 

chorobę zakaźną, trwającej dłużej niż okres pobierania zasiłku, a także w razie 

usprawiedliwionej nieobecności w pracy z innych przyczyn, po upływie okresów 

przewidzianych w art. 53 Kodeksu pracy; 

[6) utraty uprawnienia, o którym mowa w art. 266 ust. 2 pkt 6.] 

3. Stosunek pracy eksperta tymczasowo aresztowanego ulega z mocy prawa zawieszeniu. 

4. Prezes Urzędu Patentowego może zawiesić eksperta w pełnieniu obowiązków, jeżeli 

zostało wszczęte przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne lub karne. 
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5. W przypadku zawieszenia, o którym mowa w ust. 3 i 4, ekspertowi przysługuje 

wynagrodzenie oraz inne uprawnienia i świadczenia odpowiednio na zasadach określonych 

w ustawie o służbie cywilnej. 

6. Stosunek pracy eksperta wygasa w przypadkach określonych w Kodeksie pracy oraz 

przepisach szczególnych, a także w razie: 

1) utraty obywatelstwa polskiego; 

[2) prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej zakazu pełnienia funkcji eksperta;] 

<2) prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej zakazu zajmowania stanowiska 

eksperta;> 

3) prawomocnego orzeczenia przez sąd pozbawienia eksperta praw publicznych bądź 

zakazu zajmowania przez niego stanowiska eksperta; 

4) odmowy złożenia ślubowania; 

5) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie. 

7. Jeżeli w odwołaniu nie określono inaczej, odwołanie eksperta ze stanowiska następuje z 

chwilą doręczenia mu zawiadomienia o odwołaniu; osobie odwołanej ze stanowiska można 

wyznaczyć na okres do rozwiązania stosunku pracy inne zadania do wykonywania, 

odpowiadające jej kwalifikacjom. 

8. Wygaśnięcie stosunku pracy z ekspertem jest równoznaczne z odwołaniem go ze 

stanowiska eksperta z chwilą wygaśnięcia stosunku pracy. 

9. Odwołanie eksperta ze stanowiska w przypadkach, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 2 pkt 

2 i 3, a także w razie złożenia przez eksperta oświadczenia o rezygnacji ze stanowiska jest 

równoznaczne, z zastrzeżeniem ust. 11, z wypowiedzeniem umowy o pracę lub jej 

rozwiązaniem za porozumieniem stron. 

10. Odwołanie eksperta ze stanowiska w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 5, jest 

równoznaczne, z zastrzeżeniem ust. 11, z rozwiązaniem umowy o pracę bez 

wypowiedzenia. 

11. Odwołanie eksperta ze stanowiska nie może naruszać przepisów dotyczących szczególnej 

ochrony pracowników w zakresie wypowiedzenia i rozwiązania stosunku pracy. 

[12. Ograniczenie w zakresie rozwiązania stosunku pracy z ekspertem nie dotyczy odwołania 

z dodatkowej funkcji, o której mowa w art. 264 ust. 3. Odwołanie z dodatkowej funkcji 

przed wykonaniem powierzonej pracy lub z funkcji powierzonej ekspertowi na czas 

nieokreślony jest równoznaczne z wypowiedzeniem warunków pracy lub płacy.] 

<12. Ograniczenie w zakresie rozwiązywania stosunku pracy z ekspertem nie dotyczy 

odwołania z dodatkowej funkcji, o której mowa w art. 264 ust. 3.> 

 

Art. 280. 

1. Przewodniczącym kolegium może być pracownik Urzędu Patentowego, który: 

1) ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw publicznych; 

2) jest nieskazitelnego charakteru; 

3) nie był karany za przestępstwo umyślne; 

4) ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł magistra 

lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej; 
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5) odbył aplikację sędziowską, radcowską, adwokacką, prokuratorską albo jest profesorem 

lub doktorem habilitowanym nauk prawnych, albo też przez dziesięć lat pozostawał w 

instytucjach publicznych na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem 

prawa administracyjnego. 

[2. Do przewodniczących kolegium stosuje się przepisy o ekspertach, z tym że są oni 

zwolnieni z odbycia aplikacji, o której mowa w art. 266 ust. 1.] 

<2. Do przewodniczących kolegiów przepisy o ekspertach stosuje się odpowiednio, jeżeli 

uzyskali oni wcześniej uprawnienia ekspertów, lub o asesorach, z tym że w takim 

przypadku przewodniczący kolegiów są zwolnieni od aplikacji i egzaminu, o których 

mowa w art. 266 ust. 1 oraz w art. 267 ust. 6.> 

3. W skład kolegium, oprócz przewodniczącego kolegium, wchodzą jako jego członkowie 

eksperci upoważnieni do orzekania w sprawach spornych przez Prezesa Urzędu 

Patentowego. 

4. (uchylony). 

5. (uchylony). 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 grudnia 1978 r. O ODZNAKACH I MUNDURACH (Dz. U. Nr 31, poz. 

130, z późn. zm.) 

 

<Art. 6a. 

Jednostki samorządu terytorialnego mogą, w drodze uchwały organu stanowiącego 

danej jednostki, wyrazić zgodę na umieszczenie w oznaczeniu będącym znakiem 

towarowym w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności 

przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 oraz z 2015 r. poz. …) herbu tej jednostki lub 

odznaki, którą ustanowiły.> 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 października 1992 r. O ORDERACH I ODZNACZENIACH (Dz. U. z 

2015 r. poz. 475)  

<Art. 8a. 

Organy uprawnione do nadawania orderów i odznaczeń mogą, w trybie określonym dla 

nadania orderu lub odznaczenia, wyrazić zgodę na umieszczenie w oznaczeniu będącym 

znakiem towarowym w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności 

przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 oraz z 2015 r. poz. …) reprodukcji tego orderu 

lub odznaczenia.> 
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USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. O DOKONYWANIU EUROPEJSKICH ZGŁOSZEŃ 

PATENTOWYCH ORAZ SKUTKACH PATENTU EUROPEJSKIEGO W 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Dz. U. Nr 65, poz. 598 oraz z 2007 r. Nr 136, poz. 958)  

 

Art. 3. 

1. Europejskie zgłoszenie patentowe, z wyjątkiem europejskich zgłoszeń wydzielonych, może 

być dokonane w Urzędzie Patentowym. 

[2. Jeżeli europejskie zgłoszenie patentowe nie było przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia w 

Urzędzie Patentowym, to obywatel polski albo zagraniczna osoba prawna lub fizyczna 

mająca odpowiednio miejsce zamieszkania lub siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej jest 

obowiązany do jego dokonania w Urzędzie Patentowym. W przypadku gdy tak dokonane 

europejskie zgłoszenie patentowe jest sporządzone w języku obcym, do zgłoszenia tego 

powinno być dołączone jego tłumaczenie na język polski. W przypadku dokonania 

europejskiego zgłoszenia w Urzędzie Patentowym przepisu art. 40 ustawy - Prawo 

własności przemysłowej nie stosuje się.] 

<2. Europejskie zgłoszenie patentowe złożone za pośrednictwem Urzędu Patentowego 

przez osoby wymienione w art. 40 Prawa własności przemysłowej sporządza się w 

języku polskim albo dołącza się do niego tłumaczenie na język polski.> 

 

Art. 6. 

1. Przez uzyskanie patentu europejskiego, w którym Rzeczpospolita Polska została 

wyznaczona jako kraj ochrony, nabywa się, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, takie same prawa, 

jakie przyznaje patent udzielony na podstawie Prawa własności przemysłowej. 

2. Uprawniony z patentu europejskiego jest obowiązany złożyć w Urzędzie Patentowym 

tłumaczenie patentu europejskiego na język polski w terminie trzech miesięcy od daty 

opublikowania przez Europejski Urząd Patentowy informacji o jego udzieleniu. Termin ten 

nie podlega przywróceniu. 

[3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio, jeżeli w wyniku rozpatrzenia sprzeciwu przez 

Europejski Urząd Patentowy patent europejski zostanie zmieniony.] 

<3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio, jeżeli w wyniku rozpatrzenia sprzeciwu przez 

Europejski Urząd Patentowy patent europejski zostanie zmieniony lub, na wniosek 

uprawnionego, zostanie ograniczony.> 

4. W przypadku niespełnienia wymogów, o których mowa w ust. 2 lub 3, patent europejski 

jest nieważny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od daty jego udzielenia. 

 

 

 

 


