Dziennik Urzędowy
urzędu patentowego rzeczypospolitej polskiej
Warszawa, dnia 30 grudnia 2011 r.

Nr 4*)

Treść:
Poz.:
z a r z ą dz e n i e p r e z e s a
u r z ę d u Pat e n t ow e g o r z e c z y p o s p o l i t e j p o l s k i e j
4–

nr 9 z dnia 9 grudnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji
wewnętrznej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   9

i n f o r m ac ja u r z ę d u Pat e n t ow e g o r z e c z y p o s p o l i t e j p o l s k i e j
5–

z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany opłat związanych z postępowaniem przed
Europejskim Urzędem Patentowym.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .     10

4
Zarządzenie Nr 9
Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 9 grudnia 2011 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji wewnętrznej
Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
Na podstawie art. 263 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119,
poz. 1117, z późn. zm.1)) oraz § 4 statutu Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącego załącznik
do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 140, poz. 1484
i z 2010 r. Nr 41, poz. 237) zarządza się, co następuje:
§ 1. W załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 2 Prezesa
Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowej organizacji wewnętrznej
Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. UPRP
z 2008 r. Nr 2, poz. 3, z 2009 r. Nr 1, poz. 1 i 2, z 2010 r. Nr 1,
poz. 1, Nr 2, poz. 2, Nr 3, poz. 3, z 2011 r. Nr 1, poz. 1, Nr 2,
poz. 2 oraz Nr 3, poz. 3) w § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Do zadań Gabinetu Prezesa należy w szczególności:
1) współpraca z organami administracji rządowej,
organizacjami rządowymi i pozarządowymi, środowiskami twórczymi, instytucjami gospodarczymi i samorządami zawodowymi;
2) wykonywanie czynności organizacyjno-administracyjnych związanych z pełnieniem przez
Prezesa Urzędu funkcji kierowniczej;
*)

Ostatni numer w 2011 r.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 286, z 2005 r. Nr 10, poz. 68, Nr 163, poz. 1362
i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 208, poz. 1539,
z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 136, poz. 958 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1113,
Nr 216, poz. 1368 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228.

1)

3) prowadzenie spraw związanych z obsługą Prezesa Urzędu i jego zastępców w zakresie przygotowania wystąpień w kraju i za granicą, organizacji spotkań oraz przygotowania niezbędnych
materiałów;
4) opracowywanie materiałów na posiedzenia Sejmu i Senatu, Rady Ministrów oraz jej organów;
5) opracowywanie analiz i dokumentów związanych z procesem dostosowania polskich regulacji z zakresu prawa Unii Europejskiej;
6) uczestniczenie w pracach organów międzynarodowych z tytułu przynależności Rzeczypospolitej Polskiej do Światowej Organizacji Własności
Intelektualnej, Europejskiej Organizacji Patentowej, Unii Europejskiej, Konwencji paryskiej
o ochronie własności przemysłowej oraz innych
umów międzynarodowych dotyczących ochrony
własności przemysłowej;
7) koordynacja i prowadzenie prac merytorycznych związanych ze współpracą międzynarodową w zakresie własności przemysłowej, w tym
wynikających z integracji europejskiej;
8) opracowywanie projektów ustaw oraz innych
aktów normatywnych z zakresu ochrony własności przemysłowej i rzeczników patentowych,
wydawanych przez Radę Ministrów i Prezesa
Rady Ministrów na podstawie upoważnień zawartych w ustawach;
9) przygotowywanie innych dokumentów w sprawach ochrony własności przemysłowej, wyma-
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gających rozpatrzenia przez Radę Ministrów lub
Prezesa Rady Ministrów;
10) opiniowanie przygotowanych przez organy administracji rządowej projektów  aktów prawnych
i innych dokumentów, a także projektów umów  
międzynarodowych, obejmujących problematykę ochrony własności przemysłowej;
11) przygotowywanie redakcyjne Dziennika Urzędowego Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej
Polskiej;
12) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem
aktów wewnętrznych Prezesa Urzędu oraz prowadzenie ewidencji i zbioru wewnętrznych aktów prawnych;
13) udzielanie informacji i wyjaśnień przepisów z zakresu ochrony własności przemysłowej;
14) wstępna analiza wyroków sądów administracyjnych dotyczących własności przemysłowej pod
kątem ich wpływu na praktykę Urzędu;
15) prowadzenie spraw związanych z wnoszeniem
skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego
z urzędu dotyczących własności przemysłowej
oraz w sprawach dotyczących rzeczników patentowych;
16) prowadzenie spraw związanych z wnioskami
o unieważnienie praw wyłącznych w interesie
publicznym;
17) wykładnia/interpretacja prawa własności przemysłowej, w tym wydawanie opinii prawnych
na rzecz komórek organizacyjnych Urzędu dla
wypracowywania jednolitej praktyki Urzędu;
18) odpowiadanie na zapytania organów ścigania,
wymiaru sprawiedliwości, służb celnych, izb
skarbowych oraz komorników;
19) prowadzenie spraw dotyczących skarg, wniosków i listów kierowanych do  Urzędu, w tym
adresowanych do Prezesa Urzędu;
20) zamieszczanie na stronie internetowej Urzędu
obowiązujących przepisów dotyczących ochrony
własności przemysłowej, a także uzgadnianych

Poz. 4 i 5
projektów aktów prawnych przygotowywanych
przez Urząd;
21) obsługa medialna Urzędu i kontakty ze społeczeństwem oraz redakcja Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej;
22) dokonywanie analizy uchwał samorządu rzeczników patentowych;
23) prowadzenie akt osobowych rzeczników patentowych i listy rzeczników patentowych;
24) organizowanie obsługi wizyt gości zagranicznych w Urzędzie;
25) współpraca przy organizacji konferencji i seminariów, w tym międzynarodowych;
26) współpraca z mediami krajowymi, także regionalnymi, polską prasą obcojęzyczną oraz mediami zagranicznymi w celu inicjowania publikacji
prasowych, programów telewizyjnych i radiowych o merytorycznej i organizacyjnej działalności Urzędu, jego dokonaniach, inicjatywach,
realizowanych zadaniach;
27) opracowywanie komunikatów urzędowych
do opublikowania w mediach;
28) współpraca z Departamentem Promocji i Wspierania Innowacyjności w zakresie strategii promocji Urzędu, jak również innych działań Departamentu;
29) redagowanie wydawnictwa pt. „Kwartalnik
Urzędu Patentowego RP”;
30) obsługa sekretariatów kierownictwa Urzędu;
31) sporządzanie planu wydatków Gabinetu;
32) sporządzanie sprawozdań, ocen, opinii i analiz
w przedmiocie działalności Gabinetu.”.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezes Urzędu Patentowego
Rzeczypospolitej Polskiej

(Alicja Adamczak)
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INFORMACJA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany opłat związanych z postępowaniem przed Europejskim Urzędem Patentowym
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej informuje,
że Rada Administracyjna Europejskiej Organizacji Patentowej
na posiedzeniu dnia 27 października 2011 r. podjęła decyzję
CA/D 6/11 o wprowadzeniu zmian w Zasadach dotyczących
opłat.
Artykuł 2 Zasad dotyczących opłat otrzymał następujące brzmienie:
„Artykuł 2
Opłaty przewidziane w Konwencji
i w Regulaminie wykonawczym
(1) Opłaty, które należy wnieść do Urzędu na podstawie
art. 1, o ile ust. 2 nie stanowi inaczej, są następujące:

EUR
1. Opłata za zgłoszenie (art. 78 ust. 2), gdy
– europejskie zgłoszenie patentowe
lub, w przypadku zgłoszenia międzynarodowego, formularz wejścia
w fazę europejską (EPO Form 1200)
jest składany online, wynosi

115

– europejskie zgłoszenie patentowe
lub, w przypadku zgłoszenia międzynarodowego, formularz wejścia
w fazę europejską (EPO Form 1200)
nie jest składany online, wynosi

200
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1a. Dodatkowa opłata za europejskie
zgłoszenie patentowe składające się
z ponad 35 stron (nie uwzględniając
stron stanowiących część wykazu sekwencji) (zasada 38 ust. 2) wynosi
dodatkowe 14 EUR
za każdą dodatkową stronę,
poczynając od 36
2. Opłata za poszukiwanie w odniesieniu do
– europejskiego lub dodatkowego
poszukiwania europejskiego dotyczącego zgłoszenia dokonanego
dnia 1 lipca 2005 r. lub po tej dacie
(art. 78 ust. 2, zasada 62, zasada 64
ust. 1, art. 153 ust. 7) wynosi

1 165

– europejskiego lub dodatkowego poszukiwania europejskiego dotyczącego
zgłoszenia dokonanego przed dniem
1 lipca 2005 r. (art. 78 ust. 2, zasada 64
ust. 1, art. 153 ust. 7) wynosi

840

– poszukiwania międzynarodowego
(zasada 16 ust. 1 PCT i zasada 158
ust. 1) wynosi

1 875

– dodatkowego poszukiwania międzynarodowego (zasada 45bis ust. 3
lit. a PCT) wynosi
3. Opłata za wyznaczenie co najmniej jednego umawiającego się państwa (art. 79
ust. 2) w odniesieniu do zgłoszenia dokonanego dnia 1 kwietnia 2009 r. lub
po tej dacie wynosi

70

9. Dopłata za dokonanie po terminie
czynności wymaganych do utrzymania patentu europejskiego w formie
poprawionej (zasada 82 ust. 3, zasada
95 ust. 3) wynosi

115

10. Opłata za sprzeciw (art. 99 ust. 1, art. 105
ust. 2) wynosi

745

– wniosku o unieważnienie

1 105
500

11. Opłata za odwołanie (art. 108) wynosi

1 240

11a.Opłata za wniosek o ponowne rozpatrzenie (art. 112a ust. 4) wynosi

2 760

12. Opłata za dalsze postępowanie (zasada
135 ust. 1) wynosi
1 875

555

– w przypadku uiszczenia opłaty
po terminie
50%
wartości danej opłaty
– w przypadku dokonania po terminie
czynności wymaganych zgodnie z zasadą 71 ust. 3

240

– w pozostałych przypadkach

240

13. Opłata za przywrócenie praw/ za wniosek o przywrócenie/za ponowne nadanie praw (zasada 136 ust. 1, zasada
26bis ust. 3 lit. d PCT, zasada 49 ter ust. 2
lit. d PCT, zasada 49 ust. 6 lit. d pkt (i)
PCT) wynosi

610

14. Opłata za zamianę (art. 135 ust. 3
i art. 140) wynosi

70

14a. Opłata za opóźnione doręczenie wykazu
sekwencji (zasada 30 ust. 3) wynosi

220

15. Opłaty za zastrzeżenia (zasada 45 ust. 1,
zasada 71 ust. 6 i zasada 162 ust. 1)
w odniesieniu do zgłoszenia dokonanego dnia 1 kwietnia 2009 r. lub po tej
dacie wynoszą
– za szesnaste i każde kolejne zastrzeżenie aż do pięćdziesiątego

225

– za pięćdziesiąte pierwsze i każde kolejne zastrzeżenie

555

1 730

16. Opłata za ustalenie wysokości kosztów
(zasada 88 ust. 3) wynosi

70

1 555

17. Opłata za zabezpieczenie dowodu (zasada 123 ust. 3) wynosi

70

18. Opłata za przekazanie zgłoszenia międzynarodowego (zasada 157 ust. 4) wynosi

125

19. Opłata za wstępne badanie zgłoszenia
międzynarodowego (zasada 58 PCT
i zasada 158 ust. 2) wynosi

1 850

6. Opłata za badanie (art. 94 ust. 1) w odniesieniu do

– międzynarodowego zgłoszenia dokonanego dnia 1 lipca 2005 r. lub po tej
dacie, dla którego nie przygotowano
dodatkowego sprawozdania z poszukiwania europejskiego (art. 153 ust. 7)
wynosi

875

8. Opłata za opublikowanie nowego opisu
patentu europejskiego (zasada 82 ust. 2,
zasada 95 ust. 3) wynosi

– wniosku o ograniczenie

5. Dodatkowa opłata za opóźnione uiszczenie opłaty
za utrzymanie patentu w mocy w odniesieniu do europejskiego zgłoszenia patentowego (zasada 51 ust. 2)
wynosi
50%
wartości opłaty
wniesionej z opóźnieniem

– zgłoszenia dokonanego dnia 1 lipca
2005 r. lub po tej dacie wynosi

7. Opłata za udzielenie patentu, w tym opłata za publikację opisu patentu europejskiego (zasada 71 ust. 3) w odniesieniu
do zgłoszenia dokonanego dnia 1 kwietnia 2009 r. lub po tej dacie wynosi

10a. Opłata za ograniczenie lub unieważnienie
(art. 105a ust. 1) wynosi w przypadku

4. Opłaty za utrzymanie patentu w mocy dotyczące europejskich zgłoszeń patentowych (art. 86 ust. 1), liczone
w każdym przypadku od daty dokonania zgłoszenia,
wynoszą
– za 3 rok
445
– za 4 rok
555
– za 5 rok
775
– za 6 rok
995
– za 7 rok
1 105
– za 8 rok
1 215
– za 9 rok
1 325
– za 10 i każdy kolejny rok
1 495

– zgłoszenia dokonanego przed dniem
1 lipca 2005 r. wynosi
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3 695

21. Opłata za sprzeciw (zasada 158 ust. 3,
zasada 40 ust. 2 lit. e PCT oraz zasada
68 ust. 3 lit. e PCT) wynosi

830

22. Opłata za ponowne rozpatrzenie (zasada 45bis ust. 6 lit. c PCT) wynosi

830

(2) W przypadku europejskich zgłoszeń patentowych dokonanych przed dniem 1 kwietnia 2009 r. oraz zgłoszeń międzynarodowych, które weszły w fazę regionalną przed
tą datą, wysokość opłat, o których mowa w art. 2 pkt 3, 3a,
7 i 15 Zasad dotyczących opłat będących w mocy od dnia
31 marca 2009 r. jest następująca:
3. Opłata za wyznaczenie każdego wyznaczonego umawiającego się państwa
(art. 79 ust. 2), przy czym uznaje się,
że opłaty za wyznaczenie zostały uiszczone dla wszystkich umawiających się
państw po wniesieniu siedmiokrotnej
wartości kwoty tej opłaty, która wynosi

95

3a. Wspólna opłata za wyznaczenie dotycząca Konfederacji Szwajcarii i Księstwa Lichtenstein wynosi

95

7. Opłata za udzielenie patentu, w tym
opłata za wydrukowanie opisu patentu
europejskiego (zasada 71 ust. 3), gdy
podlegające wydrukowi dokumenty
zgłoszenia obejmują:
7.1. nie więcej niż 35 stron wynosi

875

7.2. ponad 35 stron wynosi

875

plus 14 EUR
za każdą dodatkową stronę,
poczynając od 36
15. Opłata za zastrzeżenia, za każde dodatkowe zastrzeżenie poczynając od 16 (zasada 45 ust. 1, zasada 71 ust. 6, zasada
162 ust. 1) wynosi

225”
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Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia
2012 r.
Nowa wysokość opłat określonych powyżej obowiązuje
w odniesieniu do płatności dokonywanych dnia 1 kwietnia
2012 r. lub po tej dacie. Jednakże nowa wysokość opłat
za poszukiwanie międzynarodowe i opłat za przekazanie
zgłoszenia międzynarodowego obowiązuje w odniesieniu
do zgłoszeń dokonanych dnia 1 kwietnia 2012 r. lub po tej
dacie.
Jeżeli w terminie sześciu miesięcy od dnia 1 kwietnia 2012 r. opłata zostanie uiszczona w należytym czasie,
ale w wysokości obowiązującej przed dniem 1 kwietnia
2012 r., uznaje się, że opłatę tę wniesiono skutecznie, jeżeli różnica zostanie wpłacona w terminie dwóch miesięcy
od wystosowanego przez Europejski Urząd Patentowy wezwania do zapłaty.
Opłata za dodatkowe poszukiwanie europejskie dotyczące zgłoszenia międzynarodowego, w odniesieniu do którego
międzynarodowe sprawozdanie z poszukiwania lub dodatkowe międzynarodowe sprawozdanie z poszukiwania sporządził
Austriacki Urząd Patentowy lub, zgodnie z Protokołem w sprawie centralizacji, Krajowa Rada ds. Patentów i Rejestracji
w Finlandii, Hiszpański Urząd Patentów i Znaków Towarowych, Szwedzki Urząd Patentów i Rejestracji lub Nordycki
Instytut Patentowy ulega zmniejszeniu o 990 EUR. Jeżeli
dojdzie do takiego zmniejszenia opłaty, maksymalna wartość
redukcji opłaty za dodatkowe poszukiwanie europejskie
powinna być równa wartości redukcji udzielonej na podstawie pojedynczego międzynarodowego sprawozdania
z poszukiwania lub dodatkowego międzynarodowego sprawozdania z poszukiwania sporządzonego przez jeden z wyżej
wymienionych organów.
Powyższe postanowienie ma zastosowanie do zgłoszeń
międzynarodowych dokonanych nie później niż dnia 30 czerwca 2013 r., gdy opłatę za dodatkowe poszukiwanie europejskie
uiszczono dnia 1 kwietnia 2012 r. lub po tej dacie.
Z dniem 1 kwietnia 2012 r. uchyla się art. 2 decyzji
CA/D 19/09 z dnia 28 października 2009 r. (OJ EPO 12/2009,
587) oraz decyzję CA/D 12/09 z dnia 28 października
2009 r. (OJ EPO 12/2009, 595).
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