Wniosek o przyspieszone badanie w UPRP w ramach pilotażowego programu PCT-PPH
pomiędzy Urzędem Patentowym RP (UPRP), a Chińskim Urzędem Patentowym (SIPO)
(Request for Accelerated Examination at the PPO under the PCT-PPH Pilot Program between
the PPO and the SIPO)
Data zgłoszenia:
(Filing date)
Numer zgłoszenia:
(PL application number)

Tytuł wynalazku:
(Title of the invention)

Zgłaszający:
(Applicant)

Pełnomocnik:
(Representative)

Powyższe zgłoszenie jest w fazie krajowej zgłoszenia międzynarodowego PCT.
Numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:
(This application is a national phase application of a PCT international application.
The publication number is:)

Załączone dokumenty:
(Attached documents)
Kopia międzynarodowego badania wstępnego wskazującego zastrzeżenia
posiadające zdolność patentową
(A copy of the latest international work product which indicated the claims to be
patentable/allowable)
Tłumaczenie w/w dokumentów na język polski lub angielski
(Polish or English translations of the above-mentioned documents)
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Kopia zastrzeżeń patentowych odpowiadającego zgłoszenia międzynarodowego
uznanych przez Międzynarodowy Organ Badawczy za posiadające zdolność patentową
(A copy of a set of claims which the latest international work product of the corresponding
international application indicated to be patentable/allowable)

Tłumaczenie w/w dokumentów na język polski lub angielski
(Polish or English translations of the above-mentioned documents)

Kopie materiałów (dokumentów) przeciwstawnych wskazanych przez
Międzynarodowy Organ Poszukiwań do odpowiadającego zgłoszenia międzynarodowego
(Copies of references cited in the latest international work product of the international
application corresponding to the application)

Tabela zgodności zastrzeżeń wskazująca, w jaki sposób wszystkie zastrzeżenia w
zgłoszeniu wystarczająco odpowiadają zastrzeżeniom wskazanym jako posiadające
zdolność patentową
(Claim correspondence table which indicates how all claims in the application sufficiently
correspond to the claims indicated to be patentable/allowable)
Tabela zgodności zastrzeżeń
(Claim correspondence table)

Zastrzeżenie w
zgłoszeniu PL
(The claim in the
PL application)

Zastrzeżenie
posiadające zdolność
patentową w fazie
międzynarodowej
(The patentable claim
in the international
phase)

Uwagi dotyczące zgodności
(Comments about the correspondence)
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(Dokumenty pominięte)
(Documents to be omitted to submit)

Data
(Date)

Podpis
(Signature)

Decyzja UP RP w sprawie wniosku:
(Decision on this request by PPO)

Data
(Date)

Podpis
(Signature)
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