
KONWENCJA

o udzielaniu patentów europejskich 
(Konwencja o patencie europejskim)

z dnia 5 paêdziernika 1973 r.,

zmieniona aktem zmieniajàcym art. 63 Konwencji
z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Admini-
stracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia
21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 paêdziernika
1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r.

Preambu∏a

Umawiajàce si´ paƒstwa,

pragnàc umocniç wspó∏prac´ mi´dzy paƒstwami
Europy w dziedzinie ochrony wynalazków,

pragnàc, aby w tych paƒstwach taka ochrona mo-
g∏a byç uzyskiwana za pomocà jednej procedury
udzielania patentów i poprzez ustanowienie pewnych
jednolitych zasad rzàdzàcych tak udzielonymi paten-
tami,
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KONWENCJA

o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim),
sporzàdzona w Monachium dnia 5 paêdziernika 1973 r.,

zmieniona aktem zmieniajàcym artyku∏ 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 paêdziernika 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r.,
wraz z Protoko∏ami stanowiàcymi jej integralnà cz´Êç

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomoÊci:

W dniu 5 paêdziernika 1973 r. zosta∏a sporzàdzona w Monachium Konwencja o udzielaniu patentów euro-
pejskich, zmieniona aktem zmieniajàcym artyku∏ 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 paêdzier-
nika 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r., wraz z Protoko∏ami stanowiàcymi jej integralnà cz´Êç,
a w dniu 29 listopada 2000 r. podpisany zosta∏ w Monachium Akt rewidujàcy*) Konwencj´ o udzielaniu paten-
tów europejskich, w nast´pujàcym brzmieniu:

Przek∏ad

———————
*) Tekst Aktu rewidujàcego konwencj´ nie jest publikowany, poniewa˝ Akt dotychczas nie wszed∏ w ˝ycie. Akt zostanie

opublikowany, a informacja o jego wejÊciu w ˝ycie zostanie zamieszczona w odr´bnym oÊwiadczeniu rzàdowym.
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pragnàc zawrzeç w tym celu konwencj´ powo∏ujà-
cà Europejskà Organizacj´ Patentowà i stanowiàcà
porozumienie szczególne w rozumieniu art. 19 Kon-
wencji o ochronie w∏asnoÊci przemys∏owej, podpisa-
nej w Pary˝u dnia 20 marca 1883 r. i po raz ostatni
zmienionej dnia 14 lipca 1967 r., oraz uk∏ad o patencie
regionalnym w rozumieniu art. 45 ust. 1 Uk∏adu
o wspó∏pracy patentowej z dnia 19 czerwca 1970 r.,

uzgodni∏y nast´pujàce postanowienia: 

CZ¢Âå I

POSTANOWIENIA OGÓLNE I ORGANIZACYJNE

Rozdzia∏ I

Postanowienia ogólne

Artyku∏ 1

Europejskie prawo o udzielaniu patentów

Niniejszym ustanawia si´ wspólny dla umawiajà-
cych si´ paƒstw system prawa o udzielaniu patentów. 

Artyku∏ 2

Patent europejski

(1) Patenty udzielone na mocy niniejszej konwencji
noszà nazw´ patentów europejskich.

(2) Patent europejski posiada w ka˝dym umawiajà-
cym si´ paƒstwie, dla którego zosta∏ udzielony,
ten sam skutek i podlega tym samym warunkom,
co patent krajowy udzielony przez to paƒstwo,
chyba ˝e niniejsza konwencja stanowi inaczej. 

Artyku∏ 3

Skutek terytorialny

Mo˝na wnosiç o udzielenie patentu europejskiego
dla jednego lub kilku umawiajàcych si´ paƒstw. 

Artyku∏ 4

Europejska Organizacja Patentowa

(1) Niniejsza konwencja ustanawia Europejskà Orga-
nizacj´ Patentowà, zwanà dalej „Organizacjà”.
Posiada ona autonomi´ administracyjnà i finan-
sowà. 

(2) Organami Organizacji sà:

(a) Europejski Urzàd Patentowy;

(b) Rada Administracyjna.

(3) Zadaniem Organizacji jest udzielanie patentów
europejskich. Zadanie to realizuje Europejski
Urzàd Patentowy nadzorowany przez Rad´ Admi-
nistracyjnà. 

Rozdzia∏ II

Europejska Organizacja Patentowa

Artyku∏ 5

Status prawny

(1) Organizacja posiada osobowoÊç prawnà.

(2) W ka˝dym umawiajàcym si´ paƒstwie Organiza-
cja korzysta ze zdolnoÊci prawnej w najszerszym
zakresie przyznawanym osobom prawnym zgod-
nie z prawem krajowym tego paƒstwa; mo˝e ona
w szczególnoÊci nabywaç lub zbywaç majàtek ru-
chomy i nieruchomy oraz mo˝e byç stronà w pro-
cesie sàdowym.

(3) Organizacj´ reprezentuje prezes Europejskiego
Urz´du Patentowego. 

Artyku∏ 6

Siedziba

(1) Organizacja ma swojà siedzib´ w Monachium.

(2) Europejski Urzàd Patentowy jest tworzony w Mo-
nachium. Posiada oddzia∏ w Hadze. 

Artyku∏ 7

Biura Europejskiego Urz´du Patentowego

W celu zapewnienia informacji i ∏àcznoÊci mo˝na
na mocy decyzji Rady Administracyjnej powo∏aç w ra-
zie potrzeby biura Europejskiego Urz´du Patentowego
w umawiajàcych si´ paƒstwach i przy organizacjach
mi´dzyrzàdowych z dziedziny w∏asnoÊci przemys∏o-
wej, pod warunkiem uzyskania zgody zainteresowane-
go umawiajàcego si´ paƒstwa lub organizacji. 

Artyku∏ 8

Przywileje i immunitety

Protokó∏ o przywilejach i immunitetach, stanowià-
cy za∏àcznik do niniejszej konwencji, okreÊla warunki,
na jakich Organizacja, cz∏onkowie Rady Administra-
cyjnej, pracownicy Europejskiego Urz´du Patentowe-
go oraz inne osoby wymienione w tym protokole jako
bioràce udzia∏ w pracach Organizacji korzystajà na te-
rytorium ka˝dego umawiajàcego si´ paƒstwa z przy-
wilejów i immunitetów niezb´dnych do wykonywania
swoich obowiàzków. 

Artyku∏ 9

OdpowiedzialnoÊç

(1) Zobowiàzanie umowne Organizacji podlega pra-
wu majàcemu zastosowanie do danej umowy. 

(2) Zobowiàzanie pozaumowne Organizacji wynika-
jàce ze szkody spowodowanej przez nià lub przez
pracowników Europejskiego Urz´du Patentowe-
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go podczas wykonywania ich obowiàzków podle-
ga przepisom prawa Republiki Federalnej Nie-
miec. Je˝eli szkoda spowodowana jest przez od-
dzia∏ w Hadze albo biuro lub pracowników tam
zatrudnionych, stosuje si´ przepisy prawa uma-
wiajàcego si´ paƒstwa, w którym znajduje si´ ten
oddzia∏ lub biuro. 

(3) OdpowiedzialnoÊç osobistà pracowników Euro-
pejskiego Urz´du Patentowego wobec Organiza-
cji ustala Regulamin pracowniczy lub warunki za-
trudnienia. 

(4) Sàdami w∏aÊciwymi do rozstrzygania sporów wy-
nikajàcych z przepisów ust. 1 i 2 sà:

(a) dla sporów z ust. 1, w∏aÊciwe dla tego rodzaju
spraw — sàdy Republiki Federalnej Niemiec,
o ile zawarta mi´dzy stronami umowa nie
wskazuje sàdów innego paƒstwa;

(b) dla sporów wynikajàcych z ust. 2, albo w∏aÊci-
we dla tego rodzaju spraw — sàdy Republiki
Federalnej Niemiec, albo w∏aÊciwe dla tego
rodzaju spraw sàdy paƒstwa, w którym znaj-
duje si´ oddzia∏ lub biuro.

Rozdzia∏ III

Europejski Urzàd Patentowy

Artyku∏ 10

Kierownictwo

(1) Europejskim Urz´dem Patentowym kieruje pre-
zes, który odpowiada za swojà dzia∏alnoÊç przed
Radà Administracyjnà.

(2) W tym celu prezes pe∏ni w szczególnoÊci nast´-
pujàce funkcje i posiada nast´pujàce uprawnie-
nia:

(a) podejmuje niezb´dne kroki w celu zapewnie-
nia funkcjonowania Europejskiego Urz´du Pa-
tentowego, w∏àcznie z zatwierdzaniem we-
wn´trznych instrukcji administracyjnych i pu-
blikowaniem informacji do publicznej wiado-
moÊci;

(b) okreÊla, o ile konwencja nie zawiera przepi-
sów w tym wzgl´dzie, które zadania majà byç
realizowane w Europejskim Urz´dzie Patento-
wym w Monachium, a które w jego oddziale
w Hadze;

(c) mo˝e przed∏o˝yç Radzie Administracyjnej pro-
jekt zmiany niniejszej konwencji oraz projekt
przepisów o charakterze ogólnym lub decyzji,
które wchodzà w zakres kompetencji Rady Ad-
ministracyjnej;

(d) przygotowuje i realizuje bud˝et oraz bud˝et
korygujàcy lub uzupe∏niajàcy;

(e) ka˝dego roku przedk∏ada Radzie Administra-
cyjnej sprawozdanie z zarzàdu; 

(f) sprawuje w∏adz´ zwierzchnià nad persone-
lem; 

(g) z zastrze˝eniem postanowieƒ art. 11 mianuje
i awansuje pracowników;

(h) sprawuje w∏adz´ dyscyplinarnà nad pracow-
nikami, z wyjàtkiem pracowników, o których
mowa w art. 11, oraz mo˝e wyst´powaç do
Rady Administracyjnej z wnioskiem o post´-
powanie dyscyplinarne w stosunku do pra-
cowników, o których mowa w art. 11 ust. 2 i 3;

(i) mo˝e delegowaç swoje obowiàzki i uprawnie-
nia.

(3) Prezes wspomagany jest przez kilku wicepreze-
sów. JeÊli prezes jest nieobecny lub niezdolny do
pe∏nienia obowiàzków, zast´puje go jeden z wice-
prezesów zgodnie z procedurà ustalonà przez Ra-
d´ Administracyjnà. 

Artyku∏ 11

Mianowanie wy˝szych rangà pracowników

(1) Prezes Europejskiego Urz´du Patentowego po-
wo∏ywany jest decyzjà Rady Administracyjnej. 

(2) Wiceprezesi powo∏ywani sà decyzjà Rady Admi-
nistracyjnej po zasi´gni´ciu opinii prezesa.

(3) Cz∏onkowie Komisji Odwo∏awczych i Rozszerzo-
nej Komisji Odwo∏awczej, w∏àcznie z przewodni-
czàcymi, powo∏ywani sà decyzjà Rady Admini-
stracyjnej na wniosek prezesa Europejskiego
Urz´du Patentowego. Mogà oni byç ponownie
powo∏ani decyzjà Rady Administracyjnej po za-
si´gni´ciu opinii prezesa Europejskiego Urz´du
Patentowego. 

(4) Rada Administracyjna sprawuje w∏adz´ dyscypli-
narnà w stosunku do pracowników, o których
mowa w ust. 1—3. 

Artyku∏ 12

Obowiàzki urz´dowe

Pracownicy Europejskiego Urz´du Patentowego,
nawet po rozwiàzaniu umowy o prac´, zobowiàzani sà
zarówno do nieujawniania, jak i do niewykorzystywa-
nia informacji, które ze wzgl´du na swój charakter sta-
nowià tajemnic´ zawodowà. 

Artyku∏ 13

Spory pomi´dzy Organizacjà
a pracownikami Europejskiego Urz´du Patentowego

(1) Pracownicy oraz byli pracownicy Europejskiego
Urz´du Patentowego lub ich nast´pcy prawni
mogà, w przypadku sporów z Europejskà Organi-
zacjà Patentowà, zwracaç si´ do Trybuna∏u Admi-
nistracyjnego Mi´dzynarodowej Organizacji Pra-
cy stosownie do Statutu Trybuna∏u oraz w grani-
cach i z zastrze˝eniem warunków ustalonych
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w Regulaminie pracowniczym dla pracowników
sta∏ych lub ustalonych w Regulaminie systemu
emerytalnego albo wynikajàcych z warunków za-
trudnienia innych pracowników. 

(2) Odwo∏anie jest dopuszczalne tylko wtedy, jeÊli za-
interesowany wykorzysta∏ wszystkie inne Êrodki
odwo∏awcze dost´pne, zale˝nie od okolicznoÊci,
na podstawie Regulaminu pracowniczego, Regu-
laminu systemu emerytalnego albo warunków
zatrudnienia. 

Artyku∏ 14

J´zyki obowiàzujàce
w Europejskim Urz´dzie Patentowym

(1) Urz´dowymi j´zykami obowiàzujàcymi w Euro-
pejskim Urz´dzie Patentowym sà: angielski, fran-
cuski i niemiecki. Europejskie zg∏oszenia patento-
we muszà byç dokonane w jednym z tych j´zy-
ków. 

(2) Jednak˝e, osoby fizyczne lub osoby prawne po-
siadajàce miejsce zamieszkania albo g∏ównà sie-
dzib´ firmy na terytorium umawiajàcego si´ paƒ-
stwa, którego j´zykiem urz´dowym jest j´zyk in-
ny ni˝ angielski, francuski lub niemiecki, oraz
obywatele tego paƒstwa zamieszkujàcy za grani-
cà, mogà dokonywaç europejskich zg∏oszeƒ pa-
tentowych w j´zyku urz´dowym tego paƒstwa.
Niemniej jednak, w terminie okreÊlonym w Regu-
laminie wykonawczym, nale˝y z∏o˝yç t∏umacze-
nie na jeden z j´zyków urz´dowych Europejskie-
go Urz´du Patentowego; t∏umaczenie to mo˝na
uzgadniaç z oryginalnym tekstem zg∏oszenia
w trakcie ca∏ego post´powania przed Europej-
skim Urz´dem Patentowym.

(3) J´zyk urz´dowy Europejskiego Urz´du Patento-
wego, w którym dokonano europejskiego zg∏o-
szenia patentowego lub w przypadku, o którym
mowa w ust. 2, j´zyki t∏umaczenia sà j´zykami
stosowanymi we wszystkich post´powaniach
przed Europejskim Urz´dem Patentowym doty-
czàcych zg∏oszenia lub udzielonego patentu, o ile
Regulamin wykonawczy nie stanowi inaczej. 

(4) Osoby, o których mowa w ust. 2, mogà równie˝
sk∏adaç w j´zyku urz´dowym danego umawiajà-
cego si´ paƒstwa te dokumenty, które nale˝y z∏o-
˝yç w okreÊlonym terminie. Jednak˝e, muszà
one, w terminie okreÊlonym w Regulaminie wy-
konawczym, z∏o˝yç ich t∏umaczenie na j´zyk sto-
sowany w post´powaniu; w przypadkach przewi-
dzianych w Regulaminie wykonawczym, mogà
one z∏o˝yç t∏umaczenie na inny j´zyk urz´dowy
Europejskiego Urz´du Patentowego. 

(5) JeÊli jakikolwiek dokument, nieb´dàcy cz´Êcià
sk∏adowà europejskiego zg∏oszenia patentowe-
go, zostanie z∏o˝ony w innym j´zyku ni˝ przewi-
duje to niniejsza konwencja lub jeÊli t∏umaczenie
wymagane na mocy niniejszej konwencji nie zo-
stanie z∏o˝one w terminie, wówczas dokument
uwa˝a si´ za nieodebrany. 

(6) Europejskie zg∏oszenia patentowe publikuje si´
w j´zyku post´powania.

(7) Opisy patentów europejskich publikuje si´ w j´-
zyku post´powania; zawierajà one t∏umaczenie
zastrze˝eƒ na dwa pozosta∏e j´zyki urz´dowe Eu-
ropejskiego Urz´du Patentowego. 

(8) W trzech j´zykach urz´dowych Europejskiego
Urz´du Patentowego publikuje si´:

(a) Europejski Biuletyn Patentowy;

(b) Dziennik Urz´dowy Europejskiego Urz´du Pa-
tentowego.

(9) Wpisy do Europejskiego Rejestru Patentowego
dokonywane sà w trzech j´zykach urz´dowych
Europejskiego Urz´du Patentowego. W przypad-
ku wàtpliwoÊci, autentyczny jest wpis w j´zyku
post´powania. 

Artyku∏ 15

Wydzia∏y, przed którymi toczy si´ post´powanie

Do prowadzenia post´powaƒ ustanowionych ni-
niejszà konwencjà w Europejskim Urz´dzie Patento-
wym utworzone zostajà:

(a) Sekcja Zg∏oszeƒ;

(b) Wydzia∏y Poszukiwaƒ;

(c) Wydzia∏y Badaƒ;

(d) Wydzia∏y ds. Sprzeciwów;

(e) Wydzia∏ Prawny;

(f) Komisje Odwo∏awcze;

(g) Rozszerzona Komisja Odwo∏awcza. 

Artyku∏ 16

Sekcja Zg∏oszeƒ

Sekcja Zg∏oszeƒ znajduje si´ w oddziale w Hadze.
Odpowiada ona za prowadzenie badania przy dokona-
niu zg∏oszenia oraz badania pod wzgl´dem formal-
nym ka˝dego europejskiego zg∏oszenia patentowego
a˝ do momentu z∏o˝enia wniosku o badanie lub
oÊwiadczenia przez zg∏aszajàcego, stosownie do
art. 96 ust. 1, ˝e pragnie on dalszego prowadzenia po-
st´powania w odniesieniu do swojego zg∏oszenia.
Jest ona równie˝ odpowiedzialna za publikacj´ euro-
pejskiego zg∏oszenia patentowego oraz sprawozdania
z poszukiwania europejskiego. 

Artyku∏ 17

Wydzia∏y Poszukiwaƒ

Wydzia∏y Poszukiwaƒ znajdujà si´ w oddziale
w Hadze. Odpowiadajà one za sporzàdzanie sprawoz-
daƒ z poszukiwania europejskiego. 
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Artyku∏ 18

Wydzia∏y Badaƒ

(1) Wydzia∏ Badaƒ odpowiada za prowadzenie bada-
nia ka˝dego europejskiego zg∏oszenia patentowe-
go od momentu, w którym koƒczà si´ zadania
Sekcji Zg∏oszeƒ. 

(2) Wydzia∏ Badaƒ sk∏ada si´ z trzech ekspertów
o specjalnoÊci technicznej. Niemniej jednak,
zgodnie z ogólnà zasadà, do chwili podj´cia osta-
tecznej decyzji prowadzenie badania powierza si´
jednemu cz∏onkowi tego Wydzia∏u. Post´powa-
nie ustne prowadzone jest przed samym Wydzia-
∏em Badaƒ. JeÊli Wydzia∏ Badaƒ uwa˝a, ˝e wyma-
ga tego charakter decyzji, rozszerza swój sk∏ad
o dodatkowego eksperta o kwalifikacjach prawni-
czych. W przypadku równego podzia∏u g∏osów,
decyduje g∏os przewodniczàcego Wydzia∏u. 

Artyku∏ 19

Wydzia∏y ds. Sprzeciwów

(1) Wydzia∏ ds. Sprzeciwów odpowiada za rozpatry-
wanie sprzeciwów wobec ka˝dego patentu euro-
pejskiego. 

(2) Wydzia∏ ds. Sprzeciwów sk∏ada si´ z trzech eksper-
tów o specjalnoÊci technicznej, z których co naj-
mniej dwóch nie bra∏o udzia∏u w post´powaniu
o udzielenie patentu, którego dotyczy sprzeciw. Eks-
pert, który bra∏ udzia∏ w post´powaniu o udzielenie
tego patentu europejskiego, nie mo˝e byç przewod-
niczàcym. Przed podj´ciem ostatecznej decyzji
w sprawie sprzeciwu Wydzia∏ ds. Sprzeciwów mo˝e
powierzyç zbadanie sprzeciwu jednemu ze swoich
cz∏onków. Post´powanie ustne prowadzone jest
przed samym Wydzia∏em ds. Sprzeciwów. JeÊli Wy-
dzia∏ ds. Sprzeciwów uwa˝a, ˝e wymaga tego cha-
rakter decyzji rozszerza swój sk∏ad o dodatkowego
eksperta o kwalifikacjach prawniczych, który nie
bra∏ udzia∏u w post´powaniu o udzielenie tego pa-
tentu. W przypadku równego podzia∏u g∏osów, de-
cyduje g∏os przewodniczàcego Wydzia∏u. 

Artyku∏ 20

Wydzia∏ Prawny

(1) Wydzia∏ Prawny odpowiada za decyzje dotyczàce
wpisów w Rejestrze Patentów Europejskich oraz
dotyczàce wpisu na list´ zawodowych pe∏nomoc-
ników i skreÊlenia z tej listy. 

(2) Decyzje Wydzia∏u Prawnego podejmowane sà
przez jednego cz∏onka Wydzia∏u posiadajàcego
kwalifikacje prawnicze. 

Artyku∏ 21

Komisje Odwo∏awcze

(1) Komisje Odwo∏awcze odpowiadajà za rozpatry-
wanie odwo∏aƒ od decyzji Sekcji Zg∏oszeƒ, Wy-

dzia∏ów Badaƒ, Wydzia∏ów ds. Sprzeciwów oraz
Wydzia∏u Prawnego. 

(2) Odwo∏ania od decyzji Sekcji Zg∏oszeƒ lub Wy-
dzia∏u Prawnego rozpatruje Komisja Odwo∏awcza
w sk∏adzie trzech cz∏onków posiadajàcych kwalifi-
kacje prawnicze. 

(3) Odwo∏ania od decyzji Wydzia∏u Badaƒ rozpatruje
Komisja Odwo∏awcza w sk∏adzie:

(a) dwóch cz∏onków posiadajàcych kwalifikacje
techniczne i jednego cz∏onka posiadajàcego
kwalifikacje prawnicze, je˝eli decyzja dotyczy
odrzucenia europejskiego zg∏oszenia patento-
wego albo odmowy udzielenia patentu euro-
pejskiego i zosta∏a podj´ta przez Wydzia∏ Ba-
daƒ w sk∏adzie mniejszym ni˝ czterech cz∏on-
ków;

(b) trzech cz∏onków posiadajàcych kwalifikacje
techniczne i dwóch cz∏onków posiadajàcych
kwalifikacje prawnicze, je˝eli decyzja zosta∏a
podj´ta przez Wydzia∏ Badaƒ w sk∏adzie czte-
rech cz∏onków albo je˝eli Komisja Odwo∏aw-
cza uwa˝a, ˝e wymaga tego charakter odwo-
∏ania;

(c) trzech cz∏onków posiadajàcych kwalifikacje
prawnicze we wszystkich pozosta∏ych przy-
padkach. 

(4) Odwo∏ania od decyzji Wydzia∏u ds. Sprzeciwów
rozpatruje Komisja Odwo∏awcza w sk∏adzie:

(a) dwóch cz∏onków posiadajàcych kwalifikacje
techniczne i jednego cz∏onka posiadajàcego
kwalifikacje prawnicze, je˝eli decyzja zosta∏a
podj´ta przez Wydzia∏ ds. Sprzeciwów w sk∏a-
dzie trzech cz∏onków;

(b) trzech cz∏onków posiadajàcych kwalifikacje
techniczne i dwóch cz∏onków posiadajàcych
kwalifikacje prawnicze, je˝eli decyzja zosta∏a
podj´ta przez Wydzia∏ ds. Sprzeciwów w sk∏a-
dzie czterech cz∏onków albo je˝eli Komisja Od-
wo∏awcza uwa˝a, ˝e wymaga tego charakter
odwo∏ania. 

Artyku∏ 22

Rozszerzona Komisja Odwo∏awcza

(1) Rozszerzona Komisja Odwo∏awcza odpowiada za:

(a) rozstrzyganie kwestii prawnych skierowanych
do niej przez Komisje Odwo∏awcze;

(b) wydawanie opinii w kwestiach prawnych skie-
rowanych do niej przez prezesa Europejskiego
Urz´du Patentowego, zgodnie z warunkami
ustalonymi w art. 112.

(2) Rozszerzona Komisja Odwo∏awcza wydaje decy-
zje lub opinie w sk∏adzie pi´ciu cz∏onków posia-
dajàcych kwalifikacje prawnicze i dwóch cz∏on-
ków posiadajàcych kwalifikacje techniczne. Prze-
wodniczàcym jest jeden z cz∏onków posiadajà-
cych kwalifikacje prawnicze. 
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Artyku∏ 23

Niezawis∏oÊç cz∏onków Komisji

(1) Cz∏onków Rozszerzonej Komisji Odwo∏awczej oraz
Komisji Odwo∏awczych powo∏uje si´ na okres pi´-
ciu lat i w ciàgu tego okresu nie mogà zostaç od-
wo∏ani ze swojego stanowiska, chyba ˝e istniejà
powa˝ne powody takiego odwo∏ania i Rada Admi-
nistracyjna na wniosek Rozszerzonej Komisji Od-
wo∏awczej podejmie decyzj´ z takim skutkiem. 

(2) Cz∏onkowie Komisji nie mogà byç cz∏onkami Sek-
cji Zg∏oszeƒ, Wydzia∏ów Badaƒ, Wydzia∏ów
ds. Sprzeciwów lub Wydzia∏u Prawnego.

(3) Cz∏onkowie Komisji w swoich decyzjach nie sà
zwiàzani ˝adnymi wytycznymi i przestrzegajà je-
dynie przepisów niniejszej konwencji. 

(4) Zasady proceduralne Komisji Odwo∏awczych
i Rozszerzonej Komisji Odwo∏awczej zostajà przy-
j´te zgodnie z przepisami Regulaminu wykonaw-
czego. Zasady podlegajà zatwierdzeniu przez Ra-
d´ Administracyjnà. 

Artyku∏ 24

Wy∏àczenie i sprzeciw

(1) Cz∏onkowie Komisji Odwo∏awczych lub Rozsze-
rzonej Komisji Odwo∏awczej nie mogà braç udzia-
∏u w post´powaniu odwo∏awczym, jeÊli majà
w nim jakikolwiek interes osobisty, jeÊli poprzed-
nio wyst´powali w charakterze przedstawicieli
jednej ze stron albo jeÊli brali udzia∏ w podejmo-
waniu decyzji b´dàcej przedmiotem odwo∏ania. 

(2) JeÊli z któregokolwiek powodu wymienionego
w ust. 1 bàdê z innej przyczyny cz∏onek Komisji Od-
wo∏awczej lub Rozszerzonej Komisji Odwo∏awczej
uwa˝a, ˝e nie powinien braç udzia∏u w post´powa-
niu odwo∏awczym, informuje o tym Komisj´.

(3) Ka˝da ze stron mo˝e z przyczyn wymienionych
w ust. 1 bàdê w przypadku podejrzenia o stronni-
czoÊç wnieÊç o wy∏àczenie cz∏onków Komisji Od-
wo∏awczej lub Rozszerzonej Komisji Odwo∏aw-
czej. Wniosek o wy∏àczenie nie jest dopuszczalny,
jeÊli strona, b´dàc Êwiadoma istnienia powodów
do wy∏àczenia, podj´∏a Êrodki procesowe. Naro-
dowoÊç cz∏onków nie mo˝e stanowiç podstawy
wniosku o wy∏àczenie. 

(4) Komisje Odwo∏awcze i Rozszerzona Komisja Od-
wo∏awcza podejmujà decyzje w sprawach okre-
Êlonych w ust. 2 i 3 bez udzia∏u cz∏onka, którego
dotyczy wy∏àczenie. W celu podj´cia takiej decy-
zji, cz∏onka, co do którego z∏o˝ono wniosek o wy-
∏àczenie, zast´puje jego zast´pca. 

Artyku∏ 25

Opinia techniczna

Europejski Urzàd Patentowy zobowiàzany jest, na
wniosek w∏aÊciwego sàdu krajowego rozpatrujàcego
spraw´ o naruszenie lub uniewa˝nienie, wydaç, po

wniesieniu odpowiedniej op∏aty, opini´ technicznà
dotyczàcà patentu europejskiego b´dàcego przedmio-
tem sprawy sàdowej. Wydawanie takich opinii le˝y
w gestii Wydzia∏u Badaƒ. 

Rozdzia∏ IV

Rada Administracyjna

Artyku∏ 26

Cz∏onkostwo

(1) Rada Administracyjna sk∏ada si´ z przedstawicie-
li umawiajàcych si´ paƒstw i ich zast´pców. Ka˝-
de umawiajàce si´ paƒstwo ma prawo do wyzna-
czenia do Rady Administracyjnej jednego przed-
stawiciela i jednego jego zast´pcy. 

(2) Cz∏onkowie Rady Administracyjnej mogà byç
wspomagani przez doradców lub ekspertów, z za-
strze˝eniem postanowieƒ zawartych w przepi-
sach proceduralnych tej Rady. 

Artyku∏ 27

Przewodnictwo

(1) Rada Administracyjna wybiera przewodniczàce-
go i wiceprzewodniczàcego spoÊród przedstawi-
cieli umawiajàcych si´ paƒstw i ich zast´pców.
W przypadku gdy przewodniczàcy nie mo˝e wy-
konywaç swoich funkcji, zast´puje go z urz´du
wiceprzewodniczàcy. 

(2) Kadencja przewodniczàcego i wiceprzewodniczà-
cego trwa trzy lata. Kadencja mo˝e zostaç prze-
d∏u˝ona. 

Artyku∏ 28

Kolegium

(1) Je˝eli jest co najmniej osiem umawiajàcych si´
paƒstw, Rada Administracyjna mo˝e utworzyç
Kolegium z∏o˝one z pi´ciu cz∏onków. 

(2) Przewodniczàcy i wiceprzewodniczàcy Rady Ad-
ministracyjnej sà z urz´du cz∏onkami Kolegium;
pozostali trzej cz∏onkowie wybierani sà przez Ra-
d´ Administracyjnà.

(3) Kadencja cz∏onków wybranych przez Rad´ Admi-
nistracyjnà wynosi trzy lata. Nie mo˝na zostaç
wybranym na kolejnà kadencj´. 

(4) Kolegium wykonuje obowiàzki powierzone mu
przez Rad´ Administracyjnà zgodnie z przepisami
proceduralnymi Rady. 

Artyku∏ 29

Posiedzenia

(1) Posiedzenia Rady Administracyjnej zwo∏uje prze-
wodniczàcy. 
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(2) W obradach Rady Administracyjnej bierze udzia∏
prezes Europejskiego Urz´du Patentowego. 

(3) Raz do roku odbywa si´ posiedzenie zwyczajne
Rady Administracyjnej. Dodatkowo Rada Admini-
stracyjna zbiera si´ z inicjatywy przewodniczàce-
go lub na wniosek jednej trzeciej umawiajàcych
si´ paƒstw. 

(4) Obrady Rady Administracyjnej przebiegajà na
podstawie porzàdku obrad i odbywajà si´ zgod-
nie z jej przepisami proceduralnymi. 

(5) Wst´pny porzàdek obrad obejmuje ka˝dà kwe-
sti´, o której w∏àczenie wnioskowa∏o którekol-
wiek z umawiajàcych si´ paƒstw zgodnie z prze-
pisami proceduralnymi. 

Artyku∏ 30

Udzia∏ obserwatorów

(1) Âwiatowa Organizacja W∏asnoÊci Intelektualnej
reprezentowana jest na posiedzeniach Rady Ad-
ministracyjnej zgodnie z postanowieniami poro-
zumienia, które zostanie zawarte pomi´dzy Euro-
pejskà Organizacjà Patentowà a Âwiatowà Orga-
nizacjà W∏asnoÊci Intelektualnej. 

(2) Ka˝da inna organizacja mi´dzyrzàdowa zobowià-
zana do wprowadzania w ˝ycie procedur mi´dzy-
narodowych w dziedzinie patentowej, z którà Or-
ganizacja zawar∏a porozumienie, jest reprezento-
wana na posiedzeniach Rady Administracyjnej
zgodnie z postanowieniami zawartymi w takim
porozumieniu. 

(3) Wszelkie inne organizacje mi´dzyrzàdowe i mi´-
dzynarodowe organizacje pozarzàdowe, prowa-
dzàce dzia∏alnoÊç mieszczàcà si´ w obszarze zain-
teresowaƒ Organizacji, mogà zostaç zaproszone
przez Rad´ Administracyjnà do wzi´cia udzia∏u
w jej posiedzeniach w trakcie dyskusji nad spra-
wami b´dàcymi przedmiotem obopólnych zainte-
resowaƒ. 

Artyku∏ 31

J´zyki obowiàzujàce w Radzie Administracyjnej

(1) Obrady Rady Administracyjnej prowadzone sà
w j´zykach: angielskim, francuskim i niemieckim.

(2) Dokumenty przedk∏adane Radzie Administracyj-
nej i protoko∏y z jej obrad sporzàdzane sà
w trzech j´zykach wymienionych w ust. 1. 

Artyku∏ 32

Personel, pomieszczenia i wyposa˝enie

Europejski Urzàd Patentowy przekazuje do dyspo-
zycji Rady Administracyjnej oraz ka˝dego organu
przez nià utworzonego personel, pomieszczenia i wy-
posa˝enie, które mogà byç im niezb´dne do wype∏nia-
nia obowiàzków.

Artyku∏ 33

Kompetencje Rady Administracyjnej
w okreÊlonych sprawach

(1) Rada Administracyjna uprawniona jest do zmia-
ny nast´pujàcych postanowieƒ niniejszej kon-
wencji:

(a) terminów ustalonych w niniejszej konwencji;
dotyczy to terminu ustalonego w art. 94 i to je-
dynie w warunkach ustalonych w art. 95;

(b) regulaminu wykonawczego. 

(2) Rada Administracyjna uprawniona jest, stosow-
nie do niniejszej konwencji, do zatwierdzania lub
zmiany nast´pujàcych postanowieƒ:

(a) regulaminu finansowego;

(b) regulaminu pracowniczego dla pracowników
sta∏ych oraz warunków zatrudnienia pozosta-
∏ych pracowników Europejskiego Urz´du Pa-
tentowego, siatki p∏ac dla pracowników sta-
∏ych i pozosta∏ych pracowników, a tak˝e cha-
rakteru i zasad przydzielania wszystkich do-
datkowych Êwiadczeƒ;

(c) regulaminu systemu emerytalnego oraz sto-
sownych podwy˝ek istniejàcych emerytur od-
powiednio do wzrostu wynagrodzeƒ;

(d) zasad dotyczàcych op∏at;

(e) zasad proceduralnych Rady.

(3) Niezale˝nie od postanowieƒ art. 18 ust. 2 Rada Ad-
ministracyjna, kierujàc si´ w∏asnym doÊwiadcze-
niem, uprawniona jest do podj´cia decyzji, ˝e przy
pewnych rodzajach spraw Wydzia∏y Badaƒ sk∏ada-
jà si´ z jednego eksperta posiadajàcego kwalifika-
cje techniczne. Decyzja taka mo˝e zostaç uchylona. 

(4) Rada Administracyjna uprawniona jest do upo-
wa˝nienia prezesa Europejskiego Urz´du Paten-
towego do prowadzenia negocjacji oraz do za-
wierania, za jej zgodà, porozumieƒ w imieniu Eu-
ropejskiej Organizacji Patentowej z paƒstwami,
organizacjami mi´dzyrzàdowymi i oÊrodkami do-
kumentacji utworzonymi na mocy porozumieƒ
z tymi organizacjami. 

Artyku∏ 34

Prawo do g∏osowania

(1) Prawo do g∏osowania w Radzie Administracyjnej
zastrze˝one jest dla umawiajàcych si´ paƒstw. 

(2) Z zastrze˝eniem stosowania postanowieƒ art. 36
ka˝de umawiajàce si´ paƒstwo posiada jeden g∏os.

Artyku∏ 35

Zasady g∏osowania

(1) Rada Administracyjna podejmuje decyzje, z wy-
jàtkiem tych, o których mowa w ust. 2, zwyk∏à
wi´kszoÊcià g∏osów umawiajàcych si´ paƒstw re-
prezentowanych i g∏osujàcych. 
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(2) Wi´kszoÊç trzech czwartych g∏osów umawiajà-
cych si´ paƒstw reprezentowanych i g∏osujàcych
wymagana jest do podejmowania tych decyzji,
do podj´cia których Rada Administracyjna zosta-
∏a upowa˝niona na podstawie art. 7, art. 11 ust. 1,
art. 33, art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 2 i 4, art. 46,
art. 87, art. 95, art. 134, art. 151 ust. 3, art. 154
ust. 2, art. 155 ust. 2, art. 156, art. 157 ust. 2—4,
art. 160 ust. 1 drugie zdanie, art. 162, art. 163,
art. 166, art. 167 i art. 172. 

(3) Wstrzymania si´ od g∏osowania nie uwa˝a si´ za
oddanie g∏osu. 

Artyku∏ 36

Wa˝enie g∏osów

(1) Dla przyj´cia lub zmiany zasad dotyczàcych op∏at
i jeÊli wk∏ad finansowy wnoszony przez umawia-
jàce si´ paƒstwa mia∏by przez to ulec zwi´ksze-
niu, dla przyj´cia bud˝etu Organizacji i bud˝etu
korygujàcego lub uzupe∏niajàcego, ka˝de uma-
wiajàce si´ paƒstwo mo˝e domagaç si´, po
pierwszym g∏osowaniu, w którym ka˝de umawia-
jàce si´ paƒstwo dysponuje jednym g∏osem,
i niezale˝nie od wyniku tego g∏osowania, nie-
zw∏ocznego przeprowadzenia drugiego g∏osowa-
nia, w którym g∏osy przydzielone b´dà paƒstwom
zgodnie z ust. 2. Decyzja zostanie podj´ta na pod-
stawie wyniku tego drugiego g∏osowania. 

(2) Liczb´ g∏osów, jakà dysponuje ka˝de umawiajàce
si´ paƒstwo w drugim g∏osowaniu, oblicza si´
nast´pujàco: 

(a) procent uzyskany dla ka˝dego umawiajàcego
si´ paƒstwa w odniesieniu do podzia∏u stoso-
wanego dla nadzwyczajnych wk∏adów finan-
sowych zgodnie z art. 40 ust. 3 i 4 mno˝y si´
przez iloÊç umawiajàcych si´ paƒstw i dzieli
przez pi´ç;

(b) uzyskanà w ten sposób liczb´ g∏osów zaokrà-
gla si´ w gór´ do nast´pnej liczby ca∏kowitej;

(c) do tej liczby dodaje si´ pi´ç dodatkowych g∏o-
sów; 

(d) niemniej jednak, ˝adne umawiajàce si´ paƒ-
stwo nie mo˝e posiadaç wi´cej ni˝ trzydzieÊci
g∏osów.

Rozdzia∏ V

Przepisy f inansowe

Artyku∏ 37

Pokrycie wydatków

Wydatki Organizacji pokrywa si´:

(a) ze Êrodków w∏asnych Organizacji;

(b) z wp∏at dokonywanych przez umawiajàce si´ paƒ-
stwa z tytu∏u op∏at za utrzymanie w mocy paten-
tów europejskich w tych paƒstwach; 

(c) gdy jest to niezb´dne, z nadzwyczajnych wk∏adów
finansowych wnoszonych przez umawiajàce si´
paƒstwa;

(d) w odpowiednich przypadkach, z dochodów, o któ-
rych mowa w art. 146. 

Artyku∏ 38

Ârodki w∏asne Organizacji

Ârodki w∏asne Organizacji to przychody z op∏at
ustalonych w niniejszej konwencji, jak równie˝ wszel-
kie wp∏ywy niezale˝nie od ich charakteru. 

Artyku∏ 39

Wp∏aty dokonywane przez umawiajàce si´ paƒstwa
z tytu∏u op∏at za utrzymanie w mocy

patentów europejskich

(1) Ka˝de umawiajàce si´ paƒstwo wp∏aca do Organiza-
cji, z tytu∏u ka˝dej op∏aty otrzymanej w tym paƒstwie
za utrzymanie w mocy patentu europejskiego, kwo-
t´ równà procentowi tej op∏aty, który ustala Rada
Administracyjna; nie przekracza on 75 % i jest jedna-
kowy dla wszystkich umawiajàcych si´ paƒstw. Jed-
nak˝e, jeÊli procent ten odpowiada kwocie mniejszej
ni˝ jednolita kwota minimalna ustalona przez Rad´
Administracyjnà, umawiajàce si´ paƒstwo wp∏aca
do Organizacji t´ minimalnà kwot´.

(2) Ka˝de umawiajàce si´ paƒstwo przekazuje do Or-
ganizacji takie informacje, jakie Rada Administra-
cyjna uwa˝a za niezb´dne do okreÊlenia wysoko-
Êci nale˝nych od niego wp∏at. 

(3) Terminy wymagalnoÊci tych wp∏at ustala Rada
Administracyjna.

(4) JeÊli wp∏ata nie zostanie przekazana w ca∏oÊci
w wymagalnym terminie, wówczas umawiajàce
si´ paƒstwo p∏aci odsetki od pozosta∏ej niezap∏a-
conej kwoty. 

Artyku∏ 40

WysokoÊç op∏at i wp∏at
— nadzwyczajne wk∏ady finansowe

(1) WysokoÊç op∏at, o których mowa w art. 38, oraz
procent, o którym mowa w art. 39, ustala si´ w ta-
kiej wysokoÊci, aby zapewniç, ˝e wp∏ywy z tego
tytu∏u b´dà wystarczajàce do zrównowa˝enia bu-
d˝etu Organizacji.

(2) Jednak˝e, jeÊli Organizacja nie mo˝e osiàgnàç
równowagi bud˝etowej zgodnie z warunkami
ustalonymi w ust. 1, umawiajàce si´ paƒstwa
przekazujà do Organizacji nadzwyczajne wk∏ady
finansowe, których wysokoÊç na dany okres rozli-
czeniowy okreÊla Rada Administracyjna. 

(3) Nadzwyczajne wk∏ady finansowe ustala si´ w sto-
sunku do ka˝dego umawiajàcego si´ paƒstwa na
podstawie liczby zg∏oszeƒ patentowych dokona-
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nych w ostatnim roku, oprócz roku poprzedzajà-
cego ten, w którym niniejsza konwencja wesz∏a
w ˝ycie, i oblicza w nast´pujàcy sposób:

(a) w po∏owie proporcjonalnie do liczby zg∏oszeƒ
patentowych dokonanych w danym umawia-
jàcym si´ paƒstwie;

(b) w po∏owie proporcjonalnie do drugiej z kolei
najwi´kszej liczby zg∏oszeƒ patentowych doko-
nanych w pozosta∏ych umawiajàcych si´ paƒ-
stwach przez osoby fizyczne lub prawne posia-
dajàce miejsce zamieszkania lub g∏ównà siedzi-
b´ firmy w danym umawiajàcym si´ paƒstwie.

Jednak˝e kwoty, które majà wnieÊç paƒstwa,
w których liczba dokonanych zg∏oszeƒ patento-
wych przekracza 25 000, traktuje si´ jako ca∏oÊç
i ustala si´ nowy podzia∏ proporcjonalnie do ca∏-
kowitej liczby zg∏oszeƒ patentowych dokonanych
w tych paƒstwach. 

(4) Je˝eli w odniesieniu do któregokolwiek umawiajà-
cego si´ paƒstwa nie mo˝na ustaliç stawki tej kwo-
ty zgodnie z ust. 3, Rada Administracyjna, za zgodà
tego paƒstwa, podejmuje decyzje o jej wymiarze. 

(5) Art. 39 ust. 3 i 4 stosuje si´ odpowiednio do nad-
zwyczajnych wk∏adów finansowych.

(6) Nadzwyczajne wk∏ady finansowe zwracane sà
wraz z odsetkami, których stopa procentowa jest
jednakowa dla wszystkich umawiajàcych si´
paƒstw. Zwroty dokonywane sà w miar´ mo˝li-
woÊci zabezpieczenia na ten cel Êrodków w bu-
d˝ecie; kwota zabezpieczona w ten sposób dzielo-
na jest mi´dzy umawiajàce si´ paƒstwa zgodnie
z podzia∏em, o którym mowa w ust. 3 i 4 powy˝ej. 

(7) Nadzwyczajne wk∏ady finansowe, przekazane
w jakimkolwiek okresie rozliczeniowym, zwracane
sà w ca∏oÊci przed dokonaniem zwrotu jakichkol-
wiek takich wk∏adów lub ich cz´Êci przekazanych
w kolejnym okresie rozliczeniowym.

Artyku∏ 41

Zaliczki

(1) Na wniosek prezesa Europejskiego Urz´du Paten-
towego umawiajàce si´ paƒstwa wp∏acajà do Or-
ganizacji zaliczki na poczet wp∏at i wk∏adów w gra-
nicach kwoty ustalonej przez Rad´ Administracyj-
nà. WysokoÊç tych zaliczek ustala si´ proporcjo-
nalnie do kwot nale˝nych od umawiajàcych si´
paƒstw w danym okresie rozliczeniowym. 

(2) Art. 39 ust. 3 i 4 stosuje si´ odpowiednio do zaliczek. 

Artyku∏ 42

Bud˝et

(1) Dochody i wydatki Organizacji sà przedmiotem sza-
cunków dla ka˝dego okresu rozliczeniowego i wy-
kazane sà w bud˝ecie. W miar´ potrzeby opracowu-
je si´ bud˝et korygujàcy i bud˝et uzupe∏niajàcy. 

(2) Bud˝et jest zrównowa˝ony co do dochodów i wy-
datków. 

(3) Bud˝et sporzàdza si´ w jednostce obrachunkowej
ustalonej w Regulaminie finansowym. 

Artyku∏ 43

Upowa˝nienie do dokonywania wydatków

(1) Upowa˝nienie do dokonywania wydatków wpisa-
nych do bud˝etu wa˝ne jest w ciàgu jednego
okresu rozliczeniowego, o ile postanowienia za-
warte w Regulaminie finansowym nie stanowià
inaczej. 

(2) Z zastrze˝eniem warunków, które ustali Regula-
min finansowy, wszystkie przydzia∏y poza wydat-
kami na personel, które nie zosta∏y wydatkowane
do koƒca okresu rozliczeniowego, mogà zostaç
przeniesione, ale jedynie do koƒca nast´pnego
okresu rozliczeniowego. 

(3) Przydzia∏y rozplanowane sà wed∏ug ró˝nych tytu-
∏ów w zale˝noÊci od rodzaju i celu wydatku
i w miar´ potrzeby dalej podzielone zgodnie z Re-
gulaminem finansowym. 

Artyku∏ 44

Przydzia∏y na nieprzewidziane wydatki

(1) Bud˝et Organizacji mo˝e zawieraç przydzia∏y na
nieprzewidziane wydatki. 

(2) Zu˝ytkowanie tych przydzia∏ów przez Organizacj´
podlega uprzedniemu zatwierdzeniu przez Rad´
Administracyjnà. 

Artyku∏ 45

Okres rozliczeniowy

Okres rozliczeniowy rozpoczyna si´ z dniem
1 stycznia i koƒczy z dniem 31 grudnia. 

Artyku∏ 46

Przygotowanie i zatwierdzenie bud˝etu

(1) Prezes Europejskiego Urz´du Patentowego przed-
k∏ada projekt bud˝etu Radzie Administracyjnej nie
póêniej ni˝ w dacie okreÊlonej w Regulaminie fi-
nansowym. 

(2) Bud˝et oraz bud˝et korygujàcy lub bud˝et uzupe∏-
niajàcy zatwierdza Rada Administracyjna.

Artyku∏ 47

Bud˝et tymczasowy

(1) JeÊli na poczàtku okresu rozliczeniowego bud˝et
nie zosta∏ zatwierdzony przez Rad´ Administracyj-
nà, wydatki mogà byç realizowane na podstawie
rozliczeƒ miesi´cznych z danego tytu∏u lub innego
dzia∏u bud˝etowego, zgodnie z postanowieniami
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Regulaminu finansowego, w wysokoÊci do jednej
dwunastej przydzia∏ów bud˝etowych z poprzed-
niego okresu rozliczeniowego, pod warunkiem ˝e
fundusze w ten sposób udost´pnione prezesowi
Europejskiego Urz´du Patentowego nie przekra-
czajà jednej dwunastej funduszów przewidzia-
nych w projekcie bud˝etu. 

(2) Rada Administracyjna mo˝e, pod warunkiem
przestrzegania innych postanowieƒ ustalonych
w ust. 1, upowa˝niç do dokonywania wydatków
przekraczajàcych jednà dwunastà funduszów. 

(3) Wp∏aty, o których mowa w art. 37 (b), wnosi si´ na
zasadach tymczasowych zgodnie z warunkami
okreÊlonymi w art. 39 na rok poprzedzajàcy rok,
którego dotyczy projekt bud˝etu.

(4) Umawiajàce si´ strony wnoszà co miesiàc, na za-
sadach tymczasowych i zgodnie z podzia∏em,
o którym mowa w art. 40 ust. 3 i 4, wszelkie nad-
zwyczajne wk∏ady finansowe niezb´dne do za-
pewnienia realizacji powy˝szych postanowieƒ
ust. 1 i 2. Art. 39 ust. 4 stosuje si´ odpowiednio do
tych wk∏adów. 

Artyku∏ 48

Wykonanie bud˝etu

(1) Za wykonanie bud˝etu oraz bud˝etu korygujàce-
go lub uzupe∏niajàcego odpowiada prezes Euro-
pejskiego Urz´du Patentowego w granicach przy-
dzielonych funduszów. 

(2) W ramach bud˝etu prezes Europejskiego Urz´du
Patentowego mo˝e, w granicach i na warunkach
ustalonych w Regulaminie finansowym, przeno-
siç fundusze pomi´dzy poszczególnymi tytu∏ami
lub dzia∏ami. 

Artyku∏ 49

Kontrola rachunków

(1) Rachunek dochodów i wydatków oraz bilans Or-
ganizacji sprawdzajà w pe∏ni niezawiÊli rewidenci,
powo∏ani przez Rad´ Administracyjnà na okres
pi´ciu lat, który to okres mo˝na odnowiç lub prze-
d∏u˝yç.

(2) Kontrola na podstawie rachunków, a w razie po-
trzeby przeprowadzana na miejscu, ustala, czy
wszystkie dochody zosta∏y uzyskane i wszystkie
wydatki dokonane w sposób w∏aÊciwy i zgodny
z prawem oraz czy zarzàdzanie finansowe jest pra-
wid∏owe. Rewidenci sporzàdzajà sprawozdanie po
zakoƒczeniu ka˝dego okresu rozliczeniowego. 

(3) Prezes Europejskiego Urz´du Patentowego ka˝de-
go roku przedk∏ada Radzie Administracyjnej, ra-
zem ze sprawozdaniem rewidentów, zestawienie
rachunkowe z poprzedniego okresu rozliczenio-
wego dotyczàce bud˝etu oraz bilans przedstawia-
jàcy aktywa i pasywa Organizacji. 

(4) Rada Administracyjna zatwierdza roczne zestawie-
nie rachunkowe razem ze sprawozdaniem rewi-
dentów i udziela prezesowi Europejskiego Urz´du
Patentowego absolutorium z wykonania bud˝etu. 

Artyku∏ 50

Regulamin finansowy

Regulamin finansowy ustanawia w szczególnoÊci:

(a) procedur´ dotyczàcà sporzàdzania i wykonania
bud˝etu oraz przedk∏adania i kontrolowania ra-
chunków;

(b) sposób i procedur´, wed∏ug których wp∏aty
i wk∏ady finansowe przewidziane w art. 37 oraz
zaliczki przewidziane w art. 41 majà byç przekazy-
wane do dyspozycji Organizacji przez umawiajàce
si´ paƒstwa;

(c) zasady dotyczàce odpowiedzialnoÊci urz´dników
rozliczajàcych i dokonujàcych p∏atnoÊci oraz dys-
pozycje dotyczàce ich nadzorowania; 

(d) odsetki przewidziane w art. 39, art. 40 i art. 47;

(e) sposób obliczania wk∏adów finansowych nale˝-
nych na mocy art. 146; 

(f) sk∏ad i obowiàzki Komisji ds. Bud˝etu i Finansów,
która powinna zostaç utworzona przez Rad´ Ad-
ministracyjnà.

Artyku∏ 51

Zasady dotyczàce op∏at

Zasady dotyczàce op∏at okreÊlajà w szczególnoÊci
wysokoÊç op∏at oraz sposoby ich wnoszenia.

CZ¢Âå II

PRAWO PATENTOWE MATERIALNE

Rozdzia∏ 1

ZdolnoÊç patentowa

Artyku∏ 52

Wynalazki posiadajàce zdolnoÊç patentowà

(1) Patenty europejskie udzielane sà na wynalazki,
które nadajà si´ do przemys∏owego stosowania,
sà nowe i posiadajà poziom wynalazczy.

(2) Nie uwa˝a si´ za wynalazki w rozumieniu ust. 1
w szczególnoÊci:

(a) odkryç, teorii naukowych i metod matema-
tycznych;

(b) wytworów o charakterze estetycznym;

(c) schematów, zasad i metod przeprowadzania
procesów myÊlowych, rozgrywania gier albo
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prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz
programów komputerowych;

(d) przedstawienia informacji.

(3) Postanowienia ust. 2 wykluczajà zdolnoÊç patento-
wà przedmiotu i dzia∏alnoÊci, o których mowa
w tym przepisie jedynie wówczas, gdy europejskie
zg∏oszenie patentowe lub patent europejski doty-
czà takiego przedmiotu lub dzia∏alnoÊci jako takich.

(4) Za wynalazki nadajàce si´ do przemys∏owego sto-
sowania w rozumieniu ust. 1 nie uwa˝a si´ sposo-
bów leczenia ludzi lub zwierzàt metodami chirur-
gicznymi lub terapeutycznymi oraz metod diagno-
stycznych stosowanych na ludziach lub zwierz´-
tach. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowa-
nia do produktów, w szczególnoÊci do substancji
lub mieszanin stosowanych przy którejkolwiek
z tych metod.

Artyku∏ 53

Wy∏àczenia ze zdolnoÊci patentowej

Nie udziela si´ patentów europejskich na:

(a) wynalazki, których publikowanie lub stosowanie
by∏oby sprzeczne z porzàdkiem publicznym lub do-
brymi obyczajami pod warunkiem, ˝e stosowanie
nie jest uwa˝ane za sprzeczne tylko dlatego, ˝e jest
zabronione przez ustaw´ lub inny akt prawny w kil-
ku lub we wszystkich umawiajàcych si´ paƒstwach;

(b) odmiany roÊlin lub rasy zwierzàt albo czysto biolo-
giczne sposoby hodowli roÊlin lub zwierzàt; przepis
ten nie ma zastosowania do sposobów mikrobiolo-
gicznych lub produktów otrzymanych w ich wyniku.

Artyku∏ 54

NowoÊç

(1) Wynalazek uwa˝a si´ za nowy, je˝eli nie jest on
cz´Êcià stanu techniki.

(2) Uwa˝a si´, ˝e stan techniki obejmuje wszystko to,
co przed datà dokonania europejskiego zg∏oszenia
patentowego zosta∏o udost´pnione do wiadomo-
Êci publicznej w formie pisemnego lub ustnego
opisu, przez stosowanie bàdê w ka˝dy inny sposób.

(3) Ponadto, za zawartà w stanie techniki uwa˝a si´
treÊç europejskich zg∏oszeƒ patentowych, które
zosta∏y dokonane wczeÊniej i których data zg∏o-
szenia jest wczeÊniejsza ni˝ data, o której mowa
w ust. 2, oraz których publikacja, zgodnie z art. 93,
nastàpi∏a w tej dacie lub po tej dacie.

(4) Postanowienia ust. 3 majà zastosowanie tylko
o tyle, o ile umawiajàce si´ paƒstwo, wyznaczone
w póêniejszym zg∏oszeniu, zosta∏o równie˝ wy-
znaczone w zg∏oszeniu wczeÊniejszym, które zo-
sta∏o opublikowane.

(5) Postanowienia ust. 1—4 nie wy∏àczajà zdolnoÊci
patentowej substancji lub mieszaniny, zawartej
w stanie techniki, przeznaczonej do zastosowania
w sposobie, o którym mowa w art. 52 ust. 4, pod

warunkiem ˝e jej zastosowanie w sposobie, o któ-
rym mowa w tym ust´pie, nie jest zawarte w sta-
nie techniki.

Artyku∏ 55

Nieszkodliwe ujawnienia

(1) Dla celów art. 54 ujawnienie wynalazku nie jest
brane pod uwag´, je˝eli nastàpi∏o nie wczeÊniej
ni˝ szeÊç miesi´cy przed dokonaniem europej-
skiego zg∏oszenia patentowego i je˝eli spowodo-
wane by∏o bezpoÊrednio lub poÊrednio:

(a) oczywistym nadu˝yciem w stosunku do zg∏a-
szajàcego lub jego poprzednika prawnego, albo

(b) faktem, ˝e zg∏aszajàcy lub jego poprzednik
prawny wystawili wynalazek na oficjalnej lub
oficjalnie uznanej wystawie mi´dzynarodowej
w rozumieniu Konwencji o wystawach mi´-
dzynarodowych, podpisanej w Pary˝u dnia
22 listopada 1928 r. i po raz ostatni zmienionej
dnia 20 listopada 1972 r.

(2) W przypadku okreÊlonym w ust. 1 (b), ust. 1 ma
zastosowanie jedynie wówczas, je˝eli przy doko-
nywaniu zg∏oszenia europejskiego zg∏aszajàcy
oÊwiadczy, ˝e wynalazek zosta∏ wystawiony na
wystawie i z∏o˝y potwierdzajàce ten fakt zaÊwiad-
czenie w terminie i na warunkach ustalonych
w Regulaminie wykonawczym.

Artyku∏ 56

Poziom wynalazczy

Wynalazek uwa˝a si´ za wykazujàcy poziom wyna-
lazczy, je˝eli dla specjalisty z danej dziedziny nie wyni-
ka on w sposób oczywisty ze stanu techniki. Je˝eli sta-
nem techniki obj´te sà dokumenty, o których mowa
w art. 54 ust. 3, nie sà one brane pod uwag´ przy oce-
nie poziomu wynalazczego.

Artyku∏ 57

Przemys∏owe stosowanie

Wynalazek uwa˝any jest za nadajàcy si´ do prze-
mys∏owego stosowania, je˝eli mo˝e byç wytwarzany
lub wykorzystywany w jakiejkolwiek ga∏´zi przemys∏u,
w∏àcznie z rolnictwem.

Rozdzia∏ II

Osoby uprawnione do wyst´powania
o patenty europejskie i do ich uzyskania

— wzmianka o twórcy

Artyku∏ 58

Uprawnienie do dokonania europejskiego
zg∏oszenia patentowego

Europejskiego zg∏oszenia patentowego mo˝e do-
konaç ka˝da osoba fizyczna lub prawna albo jakikol-
wiek organ zrównany z osobà prawnà na mocy tego
prawa, któremu podlega.
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Artyku∏ 59

Wi´ksza liczba zg∏aszajàcych

Europejskie zg∏oszenie patentowe mo˝e byç rów-
nie˝ dokonane bàdê przez wspó∏zg∏aszajàcych, bàdê
przez dwóch lub wi´kszà liczb´ zg∏aszajàcych wyzna-
czajàcych ró˝ne umawiajàce si´ paƒstwa.

Artyku∏ 60

Prawo do patentu europejskiego

(1) Prawo do patentu europejskiego przys∏uguje
twórcy lub jego nast´pcy prawnemu. Je˝eli twór-
ca jest pracownikiem, prawo do patentu europej-
skiego okreÊla si´ zgodnie z ustawodawstwem
paƒstwa, w którym pracownik ten posiada g∏ów-
ne zatrudnienie. JeÊli nie mo˝na ustaliç paƒstwa,
w którym pracownik posiada g∏ówne zatrudnie-
nie, wówczas stosuje si´ ustawodawstwo tego
paƒstwa, w którym pracodawca posiada siedzib´
firmy, z którà zwiàzany jest pracownik.

(2) JeÊli wynalazku dokona∏y dwie lub wi´cej osób
niezale˝nie od siebie, prawo do patentu europej-
skiego przys∏uguje osobie, która dokona∏a euro-
pejskiego zg∏oszenia patentowego w najwcze-
Êniejszej dacie; jednak˝e niniejszy przepis ma za-
stosowanie tylko wtedy, je˝eli pierwsze zg∏osze-
nie zosta∏o opublikowane zgodnie z art. 93 i wy-
wo∏uje skutki jedynie w stosunku do umawiajàce-
go si´ paƒstwa wyznaczonego w zg∏oszeniu, któ-
re zosta∏o opublikowane.

(3) Dla celów post´powania przed Europejskim Urz´-
dem Patentowym zg∏aszajàcy uwa˝any jest za
uprawnionego do korzystania z prawa do patentu
europejskiego.

Artyku∏ 61

Europejskie zg∏oszenie patentowe dokonane przez
osoby nieuprawnione do patentu europejskiego

(1) JeÊli prawomocnà decyzjà rozstrzygni´to, ˝e oso-
ba, o której mowa w art. 60 ust. 1, nieb´dàca zg∏a-
szajàcym, uprawniona jest do uzyskania patentu
europejskiego, mo˝e ona, w terminie trzech mie-
si´cy od uprawomocnienia si´ decyzji, pod wa-
runkiem ˝e patent europejski nie zosta∏ jeszcze
udzielony, w odniesieniu do tych wyznaczonych
w zg∏oszeniu patentowym umawiajàcych si´
paƒstw, w których decyzja zosta∏a wydana lub
uznana, lub ma zostaç uznana na podstawie Pro-
toko∏u w sprawie uznawania orzeczeƒ, stanowià-
cego za∏àcznik do niniejszej konwencji:

(a) kontynuowaç post´powanie zg∏oszeniowe we
w∏asnym imieniu w miejsce zg∏aszajàcego;

(b) dokonaç nowego europejskiego zg∏oszenia
patentowego na ten sam wynalazek albo

(c) z∏o˝yç wniosek o odrzucenie zg∏oszenia.

(2) Postanowienia art. 76 ust. 1 stosuje si´ odpowied-
nio do nowego zg∏oszenia, dokonanego zgodnie
z ust. 1.

(3) Regulamin wykonawczy ustala procedur´ stoso-
wanà przy wykonywaniu postanowieƒ ust. 1,
szczególne wymogi stosowane do nowych zg∏o-
szeƒ dokonanych zgodnie z ust. 1 oraz termin
wniesienia op∏at za to zg∏oszenie, za poszukiwa-
nie oraz za wyznaczenie.

Artyku∏ 62

Prawo twórcy do wymienienia go
przed Europejskim Urz´dem Patentowym

Twórca ma prawo wobec zg∏aszajàcego bàdê w∏a-
Êciciela patentu europejskiego do wymieniania go ja-
ko takiego przed Europejskim Urz´dem Patentowym.

Rozdzia∏ III

Skutki patentu europejskiego
i europejskiego zg∏oszenia patentowego

Artyku∏ 63

Czas trwania patentu europejskiego

(1) Czas trwania patentu europejskiego wynosi 20 lat
od daty dokonania zg∏oszenia.

(2) Postanowienia ust. 1 nie ograniczajà prawa uma-
wiajàcego si´ paƒstwa do przed∏u˝enia czasu
trwania patentu europejskiego lub udzielenia od-
powiedniej ochrony, która nast´puje bezpoÊred-
nio po up∏ywie czasu trwania patentu na tych sa-
mych warunkach, jakie majà zastosowanie do pa-
tentów krajowych:

(a) w celu uwzgl´dnienia stanu wojny lub podob-
nych sytuacji kryzysowych dotykajàcych to
paƒstwo;

(b) jeÊli przedmiotem patentu europejskiego jest
produkt lub sposób wytwarzania produktu,
który zanim mo˝e zostaç wprowadzony na ry-
nek tego paƒstwa, musi zostaç poddany wy-
maganej przez prawo administracyjnej proce-
durze uzyskania zezwolenia.

(3) Postanowienia ust. 2 stosuje si´ odpowiednio do
patentów europejskich udzielonych ∏àcznie dla
grupy umawiajàcych si´ paƒstw zgodnie z art. 142.

(4) Umawiajàce si´ paƒstwo, które zapewnia przed∏u-
˝enie czasu trwania patentu lub odpowiedniej
ochrony, o których mowa w ust. 2 (b), mo˝e zgod-
nie z porozumieniem zawartym z Organizacjà po-
wierzyç Europejskiemu Urz´dowi Patentowemu
zadania zwiàzane z wykonywaniem przepisów do-
tyczàcych takiego przed∏u˝enia. 

Artyku∏ 64

Prawa przyznane patentom europejskim

(1) Z zastrze˝eniem postanowieƒ ust. 2 patent euro-
pejski od daty publikacji wzmianki o jego udziele-
niu przyznaje jego w∏aÊcicielowi w ka˝dym uma-
wiajàcym si´ paƒstwie, w stosunku do którego zo-
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sta∏ udzielony, takie same prawa, jakie przyzna-
wa∏by patent krajowy udzielony w tym paƒstwie.

(2) Je˝eli przedmiot patentu europejskiego dotyczy
sposobu wytwarzania, ochrona przyznana paten-
tem rozciàga si´ na produkty uzyskane bezpo-
Êrednio tym sposobem.

(3) Ka˝de naruszenie patentu europejskiego rozpa-
truje si´ zgodnie z ustawodawstwem krajowym.

Artyku∏ 65

T∏umaczenie opisu patentowego patentu
europejskiego

(1) Ka˝de umawiajàce si´ paƒstwo mo˝e postanowiç,
˝e jeÊli tekst, w którym Europejski Urzàd Patento-
wy zamierza udzieliç patentu europejskiego lub
utrzymaç w mocy w tym paƒstwie patent europej-
ski w zmienionej formie, nie jest sporzàdzony
w jednym z j´zyków urz´dowych tego paƒstwa,
wówczas zg∏aszajàcy lub w∏aÊciciel patentu do-
starcza do g∏ównego urz´du w∏asnoÊci przemys∏o-
wej t∏umaczenie tego tekstu na wybrany przez sie-
bie jeden z jego j´zyków urz´dowych albo, je˝eli
paƒstwo ustali∏o u˝ywanie jednego okreÊlonego
j´zyka urz´dowego, t∏umaczenie na ten j´zyk. Ter-
min dostarczenia t∏umaczenia up∏ywa po trzech
miesiàcach od daty opublikowania w Europejskim
Biuletynie Patentowym informacji o udzieleniu pa-
tentu europejskiego lub utrzymaniu patentu euro-
pejskiego w mocy w zmienionej formie, o ile dane
paƒstwo nie ustali terminu d∏u˝szego. 

(2) Ka˝de umawiajàce si´ paƒstwo, które wprowadzi-
∏o przepisy stosownie do ust. 1, mo˝e postanowiç,
˝e zg∏aszajàcy lub w∏aÊciciel patentu europejskie-
go powinien, w terminie ustalonym przez to paƒ-
stwo, pokryç wszystkie koszty publikacji t∏uma-
czenia lub ich cz´Êç.

(3) Ka˝de umawiajàce si´ paƒstwo mo˝e postanowiç,
˝e w przypadku nieprzestrzegania przepisów
wprowadzonych stosownie do ust. 1 i 2, patent
europejski uwa˝any jest w tym paƒstwie za nie-
wa˝ny od poczàtku.

Artyku∏ 66

RównoznacznoÊç zg∏oszenia europejskiego 
ze zg∏oszeniem krajowym

Europejskie zg∏oszenie patentowe, któremu nadano
dat´ zg∏oszenia, jest w wyznaczonych umawiajàcych si´
paƒstwach równoznaczne ze zwyk∏ym zg∏oszeniem krajo-
wym i, tam gdzie ma to zastosowanie, z pierwszeƒstwem
zastrze˝onym w europejskim zg∏oszeniu patentowym.

Artyku∏ 67

Prawa przyznane przez europejskie zg∏oszenie 
patentowe po publikacji

(1) Od daty publikacji na podstawie art. 93 europej-
skie zg∏oszenie patentowe przyznaje tymczasowo
takà ochron´, jaka przyznawana jest na mocy

art. 64 w umawiajàcych si´ paƒstwach wyznaczo-
nych w zg∏oszeniu, które zosta∏o opublikowane.

(2) Ka˝de umawiajàce si´ paƒstwo mo˝e ustanowiç,
˝e europejskie zg∏oszenie patentowe nie przyzna-
je takiej ochrony, jaka przyznawana jest na mocy
art. 64. Jednak˝e ochrona zwiàzana z publikacjà
europejskiego zg∏oszenia patentowego nie mo˝e
byç mniejsza ni˝ ta, jakà ustawodawstwo danego
paƒstwa wià˝e z obowiàzkowà publikacjà nieba-
danych krajowych zg∏oszeƒ patentowych. W ka˝-
dym przypadku ka˝de umawiajàce si´ paƒstwo co
najmniej zapewni, ˝e od daty publikacji europej-
skiego zg∏oszenia patentowego zg∏aszajàcy mo˝e
domagaç si´ od ka˝dej osoby, która stosuje wyna-
lazek w danym paƒstwie, stosownego w danych
okolicznoÊciach odszkodowania, w przypadku
gdy taka osoba ponosi∏aby odpowiedzialnoÊç za
naruszenie patentu krajowego na mocy ustawo-
dawstwa krajowego.

(3) Ka˝de umawiajàce si´ paƒstwo, którego j´zyk
urz´dowy nie jest j´zykiem post´powania, mo˝e
postanowiç, ˝e ochrona tymczasowa, wynikajàca
z ust. 1 i 2 powy˝ej, nie s∏u˝y dopóty, dopóki t∏u-
maczenie zastrze˝eƒ na jeden z jego j´zyków urz´-
dowych wybrany przez zg∏aszajàcego, lub w przy-
padku gdy paƒstwo ustali∏o u˝ywanie jednego
okreÊlonego j´zyka urz´dowego, t∏umaczenie na
ten j´zyk, nie zostanie:

(a) udost´pnione do wiadomoÊci publicznej
w sposób okreÊlony ustawodawstwem krajo-
wym lub

(b) przekazane osobie stosujàcej wynalazek
w tym paƒstwie.

(4) Uwa˝a si´, ˝e europejskie zg∏oszenie patentowe
nie wywo∏a∏o ˝adnych skutków okreÊlonych
w ust. 1 i 2 powy˝ej, je˝eli zosta∏o wycofane, uzna-
ne za wycofane lub w sposób ostateczny odrzuco-
ne. To samo postanowienie stosuje si´ do skut-
ków europejskiego zg∏oszenia patentowego
w umawiajàcych si´ paƒstwach, których wyzna-
czenie zosta∏o wycofane lub uznane za wycofane.

Artyku∏ 68

Skutek uniewa˝nienia patentu europejskiego

Uznaje si´, ˝e europejskie zg∏oszenie patentowe
oraz udzielony na jego podstawie patent nie wywo∏u-
jà od poczàtku skutków okreÊlonych w art. 64 i 67 w ta-
kim zakresie, w jakim patent ten zosta∏ uniewa˝niony
w post´powaniu sprzeciwowym.

Artyku∏ 69

Zakres ochrony

(1) Zakres ochrony przyznany patentem europejskim
lub europejskim zg∏oszeniem patentowym okre-
Êla treÊç zastrze˝eƒ patentowych. Niemniej jed-
nak opis i rysunki s∏u˝à do interpretacji zastrze˝eƒ
patentowych.
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(2) W okresie a˝ do udzielenia patentu europejskiego
zakres ochrony przyznanej europejskim zg∏osze-
niem patentowym okreÊlajà najpóêniej z∏o˝one
zastrze˝enia, zamieszczone w publikacji przewi-
dzianej w art. 93. Jednak˝e patent europejski, taki
jaki zosta∏ udzielony lub jaki zosta∏ zmieniony
w post´powaniu sprzeciwowym, okreÊla z mocà
wstecznà ochron´ przyznanà europejskim zg∏o-
szeniem patentowym, o ile ochrona ta nie zosta-
nie przez to rozszerzona.

Artyku∏ 70

Autentyczny tekst europejskiego zg∏oszenia 
patentowego lub patentu europejskiego

(1) Tekst europejskiego zg∏oszenia patentowego lub
patentu europejskiego, sporzàdzony w j´zyku po-
st´powania, jest autentycznym tekstem w ka˝dym
post´powaniu przed Europejskim Urz´dem Pa-
tentowym oraz w ka˝dym z umawiajàcych si´
paƒstw.

(2) Jednak˝e w przypadku, o którym mowa w art. 14
ust. 2, w post´powaniu przed Europejskim Urz´-
dem Patentowym oryginalny tekst stanowi pod-
staw´ do ustalenia, czy przedmiot zg∏oszenia lub
patentu wykracza poza treÊç zg∏oszenia, jakie zo-
sta∏o dokonane.

(3) Ka˝de umawiajàce si´ paƒstwo mo˝e postanowiç,
˝e przewidziane w niniejszej konwencji t∏umacze-
nie na urz´dowy j´zyk tego paƒstwa uwa˝ane jest
w tym paƒstwie, z wyjàtkiem post´powania
o uniewa˝nienie, za autentyczne w przypadku,
gdy zg∏oszenie lub patent w j´zyku t∏umaczenia
przyznaje ochron´ w´˝szà ni˝ ochrona przyznana
przez zg∏oszenie lub patent w j´zyku post´powa-
nia.

(4) Ka˝de umawiajàce si´ paƒstwo, które przyjmie
przepisy zgodnie z ust. 3:

(a) musi zezwoliç zg∏aszajàcemu albo w∏aÊcicielo-
wi patentu na dostarczenie poprawionego t∏u-
maczenia europejskiego zg∏oszenia patento-
wego lub patentu europejskiego. Takie popra-
wione t∏umaczenie nie wywiera ˝adnych skut-
ków prawnych, dopóki nie zostanà odpowied-
nio spe∏nione warunki ustalone przez umawia-
jàce si´ paƒstwo stosownie do art. 65 ust. 2
oraz art. 67 ust. 3;

(b) mo˝e postanowiç, ˝e ka˝dy, kto w tym paƒ-
stwie w dobrej wierze stosuje bàdê poczyni∏
rzeczywiste i powa˝ne przygotowania do sto-
sowania wynalazku, którego stosowanie nie
spowodowa∏oby naruszenia zg∏oszenia lub
patentu rozumianego wed∏ug oryginalnego
t∏umaczenia, mo˝e po poprawieniu tego t∏u-
maczenia nadal nieodp∏atnie stosowaç wyna-
lazek w ramach swojego przedsi´biorstwa lub
dla jego potrzeb.

Rozdzia∏ IV

Europejskie zg∏oszenie patentowe
jako przedmiot w∏asnoÊci

Artyku∏ 71

Przeniesienie i powstawanie praw

Europejskie zg∏oszenie patentowe mo˝e zostaç
przeniesione lub mo˝e spowodowaç powstanie praw
w jednym lub wi´kszej liczbie wyznaczonych umawia-
jàcych si´ paƒstw.

Artyku∏ 72

Przeniesienie

Przeniesienia europejskiego zg∏oszenia patento-
wego dokonuje si´ w formie pisemnej i wymaga ono
podpisów stron umowy.

Artyku∏ 73

Licencja umowna

Europejskie zg∏oszenie patentowe mo˝e stanowiç,
w ca∏oÊci lub w cz´Êci, przedmiot licencji na ca∏oÊci
lub cz´Êci terytoriów wyznaczonych umawiajàcych si´
paƒstw.

Artyku∏ 74

Stosowane prawo

O ile niniejsza konwencja nie stanowi inaczej, eu-
ropejskie zg∏oszenie patentowe jako przedmiot w∏a-
snoÊci podlega w ka˝dym wyznaczonym umawiajà-
cym si´ paƒstwie i ze skutkiem w tym paƒstwie pra-
wu, które w tym paƒstwie ma zastosowanie do krajo-
wych zg∏oszeƒ patentowych.

CZ¢Âå III

UBIEGANIE SI¢ O PATENT EUROPEJSKI

Rozdzia∏ 1

Dokonanie i wymogi europejskiego
zg∏oszenia patentowego

Artyku∏ 75

Dokonanie europejskiego zg∏oszenia patentowego

(1) Europejskie zg∏oszenie patentowe mo˝e byç do-
konane:

(a) w Europejskim Urz´dzie Patentowym w Mona-
chium lub w jego oddziale w Hadze, albo

(b) w g∏ównym urz´dzie w∏asnoÊci przemys∏owej
lub w innym w∏aÊciwym organie umawiajàce-
go si´ paƒstwa, je˝eli ustawodawstwo tego
paƒstwa na to zezwala. Zg∏oszenie dokonane
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w taki sposób wywo∏uje taki sam skutek, jakby
zosta∏o dokonane w tej samej dacie w Euro-
pejskim Urz´dzie Patentowym.

(2) Postanowienia ust. 2 nie wykluczajà stosowania
przepisów ustawowych lub wykonawczych, które
w umawiajàcym si´ paƒstwie:

(a) dotyczà wynalazków, które ze wzgl´du na swój
charakter bàdê przedmiot nie mogà byç prze-
kazane za granic´ bez uprzedniej zgody kom-
petentnych organów danego paƒstwa lub

(b) stanowià, ˝e ka˝de zg∏oszenie musi najpierw
byç dokonane w organie krajowym lub uzale˝-
niajà bezpoÊrednie dokonanie zg∏oszenia w in-
nym organie od uzyskania na to wczeÊniejszej
zgody.

(3) ˚adne umawiajàce si´ paƒstwo nie mo˝e przewi-
dywaç ani dopuszczaç dokonania wydzielonych
zg∏oszeƒ europejskich w organie, o którym mowa
w ust. 1 (b).

Artyku∏ 76

Europejskie zg∏oszenia wydzielone

(1) Europejskie zg∏oszenie wydzielone musi byç do-
konane bezpoÊrednio w Europejskim Urz´dzie Pa-
tentowym w Monachium lub w jego oddziale
w Hadze. Mo˝e byç ono dokonane tylko w odnie-
sieniu do przedmiotu, który nie wykracza poza
treÊç wczeÊniejszego zg∏oszenia, jakie zosta∏o do-
konane; o ile wymogi niniejszego przepisu zosta-
nà spe∏nione, europejskie zg∏oszenie wydzielone
uwa˝a si´ za dokonane w dacie dokonania wcze-
Êniejszego zg∏oszenia i korzysta ono z prawa
pierwszeƒstwa.

(2) Europejskie zg∏oszenie wydzielone nie mo˝e wy-
znaczaç tych umawiajàcych si´ paƒstw, które nie
zosta∏y wyznaczone w zg∏oszeniu wczeÊniejszym.

(3) Regulamin wykonawczy ustala procedur´ stoso-
wanà przy wykonaniu postanowieƒ ust. 1, w szcze-
gólnoÊci wymogi, które ma spe∏niç zg∏oszenie wy-
dzielone, oraz termin wniesienia op∏at za dokona-
nie zg∏oszenia, za poszukiwanie i za wyznaczenie.

Artyku∏ 77

Przekazywanie europejskich zg∏oszeƒ patentowych

(1) G∏ówny urzàd w∏asnoÊci przemys∏owej umawia-
jàcego si´ paƒstwa obowiàzany jest do przekaza-
nia do Europejskiego Urz´du Patentowego, w jak
najkrótszym czasie mo˝liwym do pogodzenia ze
stosowanym ustawodawstwem krajowym, doty-
czàcym tajnoÊci wynalazków ze wzgl´du na inte-
res paƒstwa, ka˝dego europejskiego zg∏oszenia
patentowego, które zosta∏o dokonane w urz´dzie
lub innym w∏aÊciwym organie tego paƒstwa.

(2) Umawiajàce si´ paƒstwa podejmà wszelkie sto-
sowne kroki dla zapewnienia przekazywania do Eu-
ropejskiego Urz´du Patentowego, w ciàgu szeÊciu

tygodni od daty dokonania zg∏oszenia, tych euro-
pejskich zg∏oszeƒ patentowych, których przedmiot
w sposób oczywisty nie podlega utajnieniu na mo-
cy ustawodawstwa, o którym mowa w ust. 1.

(3) Europejskie zg∏oszenia patentowe wymagajàce
dalszego zbadania, czy podlegajà one utajnieniu,
przekazywane sà w taki sposób, aby mog∏y do-
trzeç do Europejskiego Urz´du Patentowego
w terminie czterech miesi´cy od daty dokonania
zg∏oszenia, albo w przypadku gdy zastrzegane jest
pierwszeƒstwo, w terminie czternastu miesi´cy
od daty pierwszeƒstwa.

(4) Europejskie zg∏oszenie patentowe, którego przed-
miot zosta∏ utajniony, nie jest przekazywane do
Europejskiego Urz´du Patentowego.

(5) Europejskie zg∏oszenia patentowe, które nie dotrà
do Europejskiego Urz´du Patentowego przed
up∏ywem czternastu miesi´cy od daty ich dokona-
nia lub gdy zastrze˝one zosta∏o pierwszeƒstwo —
od daty pierwszeƒstwa, uwa˝a si´ za wycofane.
Op∏aty za zg∏oszenie i za poszukiwanie oraz wy-
znaczenie podlegajà zwrotowi.

Artyku∏ 78

Wymogi europejskiego zg∏oszenia patentowego

(1) Europejskie zg∏oszenie patentowe powinno zawie-
raç:

(a) podanie o udzielenie patentu europejskiego;

(b) opis wynalazku;

(c) jedno lub wi´cej zastrze˝eƒ;

(d) rysunki powo∏ywane w opisie lub zastrze˝e-
niach;

(e) skrót.

(2) Europejskie zg∏oszenie patentowe podlega wnie-
sieniu op∏aty za zg∏oszenie oraz za poszukiwanie
w terminie jednego miesiàca od daty dokonania
zg∏oszenia.

(3) Europejskie zg∏oszenie patentowe musi spe∏niaç
wymogi ustalone w Regulaminie wykonawczym.

Artyku∏ 79

Wyznaczanie umawiajàcych si´ paƒstw

(1) Podanie o udzielenie patentu europejskiego za-
wiera wyznaczenie umawiajàcego si´ paƒstwa
lub umawiajàcych si´ paƒstw, w których pragnie
si´ uzyskaç ochron´ na wynalazek.

(2) Wyznaczenie umawiajàcego si´ paƒstwa podlega
op∏acie za wyznaczenie. Op∏aty za wyznaczenie
wnosi si´ w ciàgu szeÊciu miesi´cy, liczàc od daty
ukazania si´ w Europejskim Biuletynie Patento-
wym informacji o publikacji sprawozdania z po-
szukiwania europejskiego.

(3) Wyznaczenie umawiajàcego si´ paƒstwa mo˝e
zostaç wycofane w ka˝dym czasie a˝ do momen-
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tu udzielenia patentu europejskiego. Wycofanie
wskazania wszystkich umawiajàcych si´ paƒstw
uwa˝a si´ za wycofanie europejskiego zg∏oszenia
patentowego. Op∏aty za wyznaczenie nie podlega-
jà zwrotowi.

Artyku∏ 80

Data dokonania zg∏oszenia

Datà dokonania europejskiego zg∏oszenia patento-
wego jest data, w której zg∏aszajàcy z∏o˝y∏ dokumenty
zawierajàce:

(a) informacj´, ˝e chce on uzyskaç patent europejski;

(b) wyznaczenie co najmniej jednego umawiajàcego
si´ paƒstwa;

(c) informacje dotyczàce to˝samoÊci zg∏aszajàcego;

(d) opis i jedno lub wi´cej zastrze˝eƒ patentowych,
sporzàdzone w jednym z j´zyków, o których mo-
wa w art. 14 ust. 1 i 2, nawet je˝eli opis i zastrze-
˝enia nie spe∏niajà pozosta∏ych wymogów niniej-
szej konwencji.

Artyku∏ 81

Wskazanie twórcy

Europejskie zg∏oszenie patentowe wskazuje twór-
c´. Je˝eli zg∏aszajàcy nie jest twórcà lub nie jest jedy-
nym twórcà, wskazanie takie zawiera oÊwiadczenie
okreÊlajàce podstaw´ nabycia prawa do patentu euro-
pejskiego.

Artyku∏ 82

JednolitoÊç wynalazku

Europejskie zg∏oszenie patentowe dotyczy tylko jed-
nego wynalazku lub grupy wynalazków tak ze sobà po-
wiàzanych, ˝e tworzà jeden ogólny pomys∏ wynalazczy.

Artyku∏ 83

Ujawnienie wynalazku

Europejskie zg∏oszenie patentowe musi ujawniaç
wynalazek w sposób dostatecznie jasny i wyczerpujà-
cy, aby specjalista z danej dziedziny móg∏ go wykonaç.

Artyku∏ 84

Zastrze˝enia patentowe

Zastrze˝enia patentowe okreÊlajà przedmiot wnio-
skowanej ochrony. Powinny byç jasne i zwi´z∏e oraz
poparte opisem.

Artyku∏ 85

Skrót

Skrót s∏u˝y jedynie do celów informacji technicz-
nej; nie mo˝e byç on brany pod uwag´ w ˝adnym in-

nym celu, w szczególnoÊci dla ustalenia zakresu wnio-
skowanej ochrony, ani dla celów stosowania art. 54
ust. 3.

Artyku∏ 86

Op∏aty za utrzymanie w mocy
europejskich zg∏oszeƒ patentowych

(1) Op∏aty za utrzymanie w mocy europejskich zg∏o-
szeƒ patentowych wnosi si´ zgodnie z Regulami-
nem wykonawczym do Europejskiego Urz´du Pa-
tentowego. Op∏aty te stajà si´ wymagalne za trze-
ci rok i ka˝dy nast´pny rok, liczàc od daty dokona-
nia zg∏oszenia.

(2) Je˝eli op∏ata za utrzymanie w mocy nie zosta∏a
wniesiona w dacie lub przed datà jej wymagalno-
Êci, mo˝e zostaç w sposób wa˝ny wniesiona
w ciàgu szeÊciu miesi´cy od tej daty, pod warun-
kiem równoczesnego wniesienia op∏aty dodatko-
wej.

(3) Je˝eli op∏ata za utrzymanie w mocy i op∏ata do-
datkowa nie zosta∏y wniesione w terminie, euro-
pejskie zg∏oszenie patentowe uwa˝a si´ za wyco-
fane. Do podj´cia takiej decyzji w∏aÊciwy jest je-
dynie Europejski Urzàd Patentowy.

(4) Obowiàzek wniesienia op∏at za utrzymanie w mo-
cy ustaje z momentem wniesienia op∏aty za utrzy-
manie w mocy, nale˝nej za ten rok, w którym opu-
blikowana zosta∏a informacja o udzieleniu paten-
tu europejskiego.

Rozdzia∏ II

Pierwszeƒstwo

Artyku∏ 87

Prawo pierwszeƒstwa

(1) Ten, kto we w∏aÊciwy sposób dokona∏ w paƒstwie
lub na paƒstwo b´dàce stronà Konwencji pary-
skiej o ochronie w∏asnoÊci przemys∏owej zg∏osze-
nia o udzielenie patentu lub o zarejestrowanie
wzoru przemys∏owego, lub udzielenie Êwiadec-
twa u˝ytecznoÊci, lub Êwiadectwa autorskiego, al-
bo jego nast´pca prawny, korzysta, przy dokony-
waniu europejskiego zg∏oszenia patentowego na
ten sam wynalazek, z prawa pierwszeƒstwa w cià-
gu dwunastu miesi´cy od daty dokonania pierw-
szego zg∏oszenia.

(2) Ka˝de zg∏oszenie równowa˝ne z prawid∏owym
zg∏oszeniem krajowym na podstawie ustawodaw-
stwa krajowego paƒstwa, w którym zosta∏o ono
dokonane, lub na podstawie porozumieƒ dwu-
stronnych lub wielostronnych, ∏àcznie z niniejszà
konwencjà, uznaje si´ za rodzàce prawo pierw-
szeƒstwa.

(3) Przez prawid∏owe zg∏oszenie krajowe rozumie si´
ka˝de zg∏oszenie wystarczajàce do ustalenia daty,
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w której zg∏oszenie to zosta∏o dokonane, bez
wzgl´du na dalszy wynik tego zg∏oszenia.

(4) Dla celów ustalenia pierwszeƒstwa póêniejsze
zg∏oszenie posiadajàce ten sam przedmiot, co
wczeÊniejsze pierwsze zg∏oszenie i dokonane
w tym samym paƒstwie lub na to samo paƒstwo,
uwa˝a si´ za pierwsze zg∏oszenie pod warunkiem,
˝e w dacie dokonania póêniejszego zg∏oszenia
zg∏oszenie wczeÊniejsze zosta∏o wycofane, zanie-
chane lub odrzucone bez udost´pnienia go do
wglàdu publicznego i bez pozostawienia jakich-
kolwiek nieuregulowanych praw oraz ˝e nie s∏u˝y-
∏o ono za podstaw´ do zastrzegania prawa pierw-
szeƒstwa. WczeÊniejsze zg∏oszenie nie mo˝e ju˝
potem s∏u˝yç za podstaw´ do zastrzegania prawa
pierwszeƒstwa.

(5) JeÊli pierwsze zg∏oszenie zosta∏o dokonane
w paƒstwie, które nie jest stronà Konwencji pary-
skiej o ochronie w∏asnoÊci przemys∏owej, wów-
czas postanowienia ust. 1—4 stosuje si´ jedynie
o tyle, o ile paƒstwo to, zgodnie z informacjà opu-
blikowanà przez Rad´ Administracyjnà i na mocy
porozumieƒ dwustronnych i wielostronnych
udziela, na podstawie pierwszego zg∏oszenia do-
konanego w Europejskim Urz´dzie Patentowym,
jak równie˝ na podstawie pierwszego zg∏oszenia
dokonanego w którymkolwiek lub na którekol-
wiek umawiajàce si´ paƒstwo i na warunkach
równowa˝nych warunkom ustalonym w Konwen-
cji paryskiej, prawa pierwszeƒstwa posiadajàcego
równowa˝ny skutek.

Artyku∏ 88

Zastrzeganie pierwszeƒstwa

(1) Ubiegajàcy si´ o patent europejski, który pragnie
skorzystaç z pierwszeƒstwa zg∏oszenia wczeÊniej-
szego, sk∏ada oÊwiadczenie o pierwszeƒstwie, ko-
pi´ wczeÊniejszego zg∏oszenia oraz, je˝eli zg∏osze-
nie to nie jest w jednym z j´zyków urz´dowych
Europejskiego Urz´du Patentowego, t∏umaczenie
tego zg∏oszenia na jeden z j´zyków urz´dowych.
Procedur´ stosowania tych postanowieƒ ustala
Regulamin wykonawczy.

(2) Dla europejskiego zg∏oszenia patentowego mo˝-
na zastrzec kilka pierwszeƒstw pomimo faktu, ˝e
powsta∏y one w ró˝nych krajach. Odpowiednio
mo˝na zastrzec wiele pierwszeƒstw dla jakiego-
kolwiek jednego zastrze˝enia. Je˝eli zastrzega si´
wiele pierwszeƒstw, terminy biegnàce od daty
pierwszeƒstwa biegnà od najwczeÊniejszej daty
pierwszeƒstwa.

(3) Je˝eli dla europejskiego zg∏oszenia patentowego
zastrzega si´ jedno lub wi´cej pierwszeƒstw, pra-
wo pierwszeƒstwa obejmuje tylko te elementy eu-
ropejskiego zg∏oszenia patentowego, które zawar-
te sà w tym zg∏oszeniu lub zg∏oszeniach, z których
zastrzegane jest pierwszeƒstwo.

(4) Je˝eli pewne elementy wynalazku, dla którego za-
strzega si´ pierwszeƒstwo, nie znajdujà si´ wÊród

zastrze˝eƒ sformu∏owanych w zg∏oszeniu wcze-
Êniejszym, to mimo to pierwszeƒstwo mo˝e zo-
staç przyznane pod warunkiem, ˝e dokumentacja
zg∏oszenia wczeÊniejszego jako ca∏oÊç wyraênie
ujawnia takie elementy.

Artyku∏ 89

Skutek prawa pierwszeƒstwa

Prawo pierwszeƒstwa powoduje taki skutek, ˝e da-
t´ pierwszeƒstwa uznaje si´ za dat´ dokonania euro-
pejskiego zg∏oszenia patentowego dla celów art. 54
ust. 2 i 3 oraz art. 60 ust. 2.

CZ¢Âå IV

PROCEDURA DO CHWILI UDZIELENIA PATENTU

Artyku∏ 90

Badanie zg∏oszenia przy jego dokonaniu

(1) Sekcja Zg∏oszeƒ przeprowadza badanie, czy:

(a) europejskie zg∏oszenie patentowe spe∏nia wy-
mogi dla przyznania mu daty zg∏oszenia;

(b) zosta∏a wniesiona w terminie op∏ata za doko-
nanie zg∏oszenia oraz op∏ata za poszukiwanie;

(c) t∏umaczenie europejskiego zg∏oszenia paten-
towego na j´zyk post´powania w przypadku,
o którym mowa w art. 14 ust. 2, zosta∏o dostar-
czone w terminie.

(2) JeÊli nie mo˝na przyznaç daty zg∏oszenia, Sekcja
Zg∏oszeƒ daje zg∏aszajàcemu mo˝liwoÊç usuni´-
cia braków zgodnie z Regulaminem wykonaw-
czym. JeÊli braki te nie zostanà usuni´te w termi-
nie, zg∏oszenia nie rozpatruje si´ jako europejskie-
go zg∏oszenia patentowego.

(3) JeÊli op∏aty za zg∏oszenie i za poszukiwanie nie
zostanà wniesione w terminie lub, w przypadku
przewidzianym w art. 14 ust. 2, t∏umaczenie zg∏o-
szenia na j´zyk post´powania nie zostanie dostar-
czone w terminie, wówczas zg∏oszenie uznaje si´
za wycofane.

Artyku∏ 91

Badanie formalne

(1) JeÊli europejskiemu zg∏oszeniu patentowemu zo-
sta∏a przyznana data zg∏oszenia i nie zosta∏o ono
uznane za wycofane na mocy art. 90, wówczas
Sekcja Zg∏oszeƒ bada, czy:

(a) zosta∏y spe∏nione wymogi art. 133 ust. 2;

(b) zg∏oszenie odpowiada wymogom formalnym
ustalonym w Regulaminie wykonawczym dla
stosowania niniejszego przepisu;

(c) z∏o˝ony zosta∏ skrót;
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(d) podanie o udzielenie patentu europejskiego
spe∏nia wymogi obligatoryjnych postanowieƒ
Regulaminu wykonawczego, dotyczàcych tre-
Êci oraz, w przypadkach gdzie ma to zastoso-
wanie, czy zosta∏y spe∏nione wymogi niniej-
szej konwencji dotyczàce zastrze˝enia pierw-
szeƒstwa;

(e) zosta∏y wniesione op∏aty za wyznaczenie;

(f)  wskazany zosta∏ twórca zgodnie z art. 81;

(g) w dacie dokonania zg∏oszenia zosta∏y z∏o˝one
rysunki, o których mowa w art. 78 ust. 1 (6).

(2) Je˝eli Sekcja Zg∏oszeƒ stwierdzi istnienie braków,
które mogà zostaç usuni´te, wówczas daje zg∏a-
szajàcemu mo˝liwoÊç ich usuni´cia zgodnie z Re-
gulaminem wykonawczym.

(3) Je˝eli braki stwierdzone w trakcie badania prowa-
dzonego na podstawie ust. 1 (a)—(d) nie zostanà
usuni´te zgodnie z Regulaminem wykonawczym,
zg∏oszenie zostaje odrzucone; je˝eli przepisy,
o których mowa w ust. 1 (d), dotyczà prawa
pierwszeƒstwa, zg∏oszenie traci takie prawo.

(4) Je˝eli w przypadku, o którym mowa w ust. 1 (e),
op∏ata za wyznaczenie w odniesieniu do którego-
kolwiek wyznaczonego paƒstwa nie zosta∏a wnie-
siona w terminie, wyznaczenie tego paƒstwa uwa-
˝a si´ za wycofane.

(5) Je˝eli w przypadku, o którym mowa w ust. 1 (f),
brak wskazania twórcy nie zostanie, zgodnie z Re-
gulaminem wykonawczym i z zastrze˝eniem usta-
lonych w nim wyjàtków, usuni´ty w ciàgu szesna-
stu miesi´cy od daty dokonania europejskiego
zg∏oszenia patentowego albo, gdy zastrzega si´
pierwszeƒstwo, od daty pierwszeƒstwa, wówczas
zg∏oszenie takie uwa˝a si´ za wycofane.

(6) Je˝eli w przypadku, o którym mowa w ust. 1 (g),
rysunki nie zosta∏y z∏o˝one w dacie dokonania
zg∏oszenia, ani nie zosta∏y podj´te ˝adne kroki
w celu usuni´cia tego braku zgodnie z Regulami-
nem wykonawczym, wówczas albo zmienia si´
dat´ zg∏oszenia na dat´, w której z∏o˝one zosta∏y
rysunki, albo powo∏anie si´ w zg∏oszeniu na ry-
sunki uwa˝a si´ za usuni´te, zale˝nie od wyboru
dokonanego przez zg∏aszajàcego zgodnie z Regu-
laminem wykonawczym.

Artyku∏ 92

Sporzàdzenie sprawozdania
z poszukiwania europejskiego

(1) JeÊli europejskiemu zg∏oszeniu patentowemu zo-
sta∏a przyznana data dokonania zg∏oszenia i nie
uwa˝a si´ go za wycofane na mocy art. 90 ust. 3,
Wydzia∏ Poszukiwaƒ sporzàdza, na podstawie za-
strze˝eƒ i z uwzgl´dnieniem opisu i rysunków,
sprawozdanie z poszukiwania europejskiego
w formie przewidzianej w Regulaminie wykonaw-
czym.

(2) Sprawozdanie z poszukiwania europejskiego zo-
staje przekazane, niezw∏ocznie po sporzàdzeniu,
zg∏aszajàcemu wraz z kopiami wszystkich powo∏a-
nych w nim dokumentów.

Artyku∏ 93

Publikacja europejskiego zg∏oszenia patentowego

(1) Europejskie zg∏oszenie patentowe publikuje si´
mo˝liwie jak najwczeÊniej po up∏ywie osiemnastu
miesi´cy od daty zg∏oszenia lub, jeÊli zastrze˝one
zosta∏o pierwszeƒstwo, od daty pierwszeƒstwa.
Niemniej jednak, na wniosek zg∏aszajàcego, zg∏o-
szenie mo˝e zostaç opublikowane przed up∏ywem
wspomnianego wy˝ej okresu. Je˝eli patent zosta∏
udzielony przed up∏ywem wspomnianego wy˝ej
okresu, zg∏oszenie publikuje si´ równoczeÊnie
z publikacjà opisu patentu europejskiego. 

(2) Publikacja obejmuje opis, zastrze˝enia i rysunki,
które zosta∏y z∏o˝one oraz, w za∏àczniku, skrót
z poszukiwania europejskiego i streszczenie, o ile
zosta∏y sporzàdzone przed zakoƒczeniem tech-
nicznych przygotowaƒ do publikacji. JeÊli spra-
wozdanie z poszukiwania europejskiego oraz
skrót nie zosta∏y opublikowane równoczeÊnie ze
zg∏oszeniem, wówczas publikuje si´ je oddzielnie.

Artyku∏ 94

Wniosek o badanie

(1) Europejski Urzàd Patentowy bada, na pisemny
wniosek, czy europejskie zg∏oszenie patentowe
i wynalazek, którego ono dotyczy, spe∏niajà wy-
mogi niniejszej konwencji.

(2) Zg∏aszajàcy mo˝e z∏o˝yç wniosek o przeprowa-
dzenie badania a˝ do up∏ywu szeÊciu miesi´cy od
daty, w której w Europejskim Biuletynie Patento-
wym zamieszczono informacj´ o publikacji spra-
wozdania z poszukiwania europejskiego. Wniosek
uwa˝a si´ za z∏o˝ony z chwilà wniesienia op∏aty za
badanie. Wniosek nie mo˝e byç wycofany.

(3) Je˝eli wniosek o przeprowadzenie badania nie zo-
sta∏ z∏o˝ony do koƒca okresu, o którym mowa
w ust. 2, zg∏oszenie uwa˝a si´ za wycofane.

Artyku∏ 95

Przed∏u˝enie terminu na z∏o˝enie
wniosku o badanie

(1) Rada Administracyjna mo˝e przed∏u˝yç termin na
z∏o˝enie wniosku o badanie, je˝eli zostanie ustalo-
ne, ˝e europejskie zg∏oszenia patentowe nie mogà
zostaç przebadane we w∏aÊciwym terminie.

(2) JeÊli Rada Administracyjna przed∏u˝y termin, mo-
˝e podjàç decyzj´, ˝e do z∏o˝enia wniosków o ba-
danie uprawnione sà osoby trzecie. W takich przy-
padkach okreÊli w Regulaminie wykonawczym
w∏aÊciwe zasady.
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(3) Decyzj´ Rady Administracyjnej o przed∏u˝eniu
terminu stosuje si´ tylko do zg∏oszeƒ dokonanych
po publikacji takiej decyzji w Dzienniku Urz´do-
wym Europejskiego Urz´du Patentowego.

(4) JeÊli Rada Administracyjna przed∏u˝y termin,
wówczas zobowiàzana jest ustanowiç Êrodki majà-
ce na celu jak najwczeÊniejsze przywrócenie pier-
wotnego terminu.

Artyku∏ 96

Badanie europejskiego zg∏oszenia patentowego

(1) JeÊli zg∏aszajàcy ubiegajàcy si´ o patent europej-
ski z∏o˝y∏ wniosek o badanie, zanim przekazano
mu sprawozdanie z poszukiwania europejskiego,
Europejski Urzàd Patentowy wzywa go do udzie-
lenia w ustalonym terminie odpowiedzi, czy pra-
gnie on kontynuowaç post´powanie w odniesie-
niu do tego zg∏oszenia.

(2) JeÊli badanie europejskiego zg∏oszenia patento-
wego ujawni, ˝e zg∏oszenie lub wynalazek, które-
go ono dotyczy, nie spe∏nia wymogów niniejszej
konwencji, Wydzia∏ Badaƒ wzywa zg∏aszajàcego,
zgodnie z Regulaminem wykonawczym i tyle razy,
ile jest to niezb´dne, do zg∏oszenia uwag w termi-
nie ustalonym przez ten Wydzia∏.

(3) JeÊli zg∏aszajàcy nie zastosuje si´ we w∏aÊciwym
terminie do wezwania, o którym mowa 
w ust. 1 i 2, zg∏oszenie uwa˝a si´ za wycofane.

Artyku∏ 97

Odrzucenie zg∏oszenia lub udzielenie patentu

(1) Wydzia∏ Badaƒ odrzuca europejskie zg∏oszenie
patentowe, jeÊli w jego opinii zg∏oszenie lub wy-
nalazek, którego ono dotyczy, nie spe∏nia wymo-
gów niniejszej konwencji, chyba ˝e konwencja
przewiduje inne sankcje.

(2) JeÊli Wydzia∏ Badaƒ uwa˝a, ˝e zg∏oszenie oraz
wynalazek, którego ono dotyczy, spe∏niajà wymo-
gi niniejszej konwencji, wówczas podejmuje de-
cyzj´ o udzieleniu patentu europejskiego na wy-
znaczone umawiajàce si´ paƒstwa pod warun-
kiem, ˝e:

(a) zosta∏o ustalone, zgodnie z postanowieniami
Regulaminu wykonawczego, ˝e zg∏aszajàcy
wyra˝a zgod´ na tekst, w którym Wydzia∏ Ba-
daƒ zamierza udzieliç patentu;

(b) op∏aty za udzielenie patentu i za wydrukowa-
nie opisu zosta∏y wniesione w terminie prze-
widzianym w Regulaminie wykonawczym;

(c) wniesione zosta∏y op∏aty za utrzymanie w mo-
cy patentu oraz inne ju˝ wymagalne op∏aty do-
datkowe.

(3) JeÊli op∏ata za udzielenie patentu i op∏ata za wydru-
kowanie opisu nie zostanà wniesione we w∏aÊci-
wym terminie, zg∏oszenie uwa˝a si´ za wycofane.

(4) Decyzja o udzieleniu patentu europejskiego wy-
wo∏uje skutki od daty opublikowania informacji
o udzieleniu w Europejskim Biuletynie Patento-
wym. Taka informacja zostaje opublikowana co
najmniej trzy miesiàce po rozpocz´ciu biegu ter-
minu, o którym mowa w ust. 2 (b).

(5) W Regulaminie wykonawczym mo˝na postano-
wiç, ˝e zg∏aszajàcy sk∏ada t∏umaczenie zastrze˝eƒ
zawartych w tekÊcie, w którym Wydzia∏ Badaƒ za-
mierza udzieliç patentu, na dwa j´zyki urz´dowe
Europejskiego Urz´du Patentowego inne ni˝ j´zyk
post´powania. W takim przypadku termin ustalo-
ny w ust. 4 wynosi co najmniej pi´ç miesi´cy. Je-
Êli t∏umaczenie nie zostanie z∏o˝one we w∏aÊci-
wym terminie, zg∏oszenie uwa˝a si´ za wycofane.

(6) Na wniosek zg∏aszajàcego informacj´ o udziele-
niu patentu europejskiego publikuje si´ przed
up∏ywem terminu, o którym mowa w ust. 4 lub
ust. 5. Taki wniosek mo˝na z∏o˝yç jedynie wów-
czas, jeÊli spe∏nione sà wymogi stosownie do
ust. 2 i 5.

Artyku∏ 98

Publikacja opisu patentu europejskiego

RównoczeÊnie ze wzmiankà o udzieleniu patentu
europejskiego Europejski Urzàd Patentowy publikuje
opis patentu europejskiego zawierajàcy opis wynalaz-
ku, zastrze˝enia oraz rysunki.

CZ¢Âå V

PROCEDURA SPRZECIWOWA

Artyku∏ 99

Sprzeciw

(1) W ciàgu dziewi´ciu miesi´cy od publikacji infor-
macji o udzieleniu patentu europejskiego ka˝da
osoba mo˝e wnieÊç do Europejskiego Urz´du Pa-
tentowego sprzeciw dotyczàcy udzielonego pa-
tentu europejskiego. Sprzeciw wnosi si´ w formie
uzasadnionego na piÊmie oÊwiadczenia. Uwa˝a
si´ go za wniesiony dopiero z chwilà wniesienia
op∏aty za sprzeciw.

(2) Sprzeciw dotyczy patentu europejskiego we
wszystkich umawiajàcych si´ paƒstwach, w któ-
rych patent ten wywo∏uje skutki prawne.

(3) Sprzeciw mo˝e zostaç wniesiony nawet wówczas,
gdy odstàpiono od ubiegania si´ o patent lub pa-
tent ten wygas∏ w stosunku do wszystkich wyzna-
czonych paƒstw.

(4) Stronami post´powania sprzeciwowego sà za-
równo osoby wnoszàce sprzeciw, jak i w∏aÊciciel
patentu.

(5) Je˝eli jakakolwiek osoba wyka˝e, ˝e w umawiajà-
cym si´ paƒstwie w nast´pstwie prawomocnej
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decyzji zosta∏a ona wpisana do rejestru patento-
wego w miejsce poprzedniego w∏aÊciciela paten-
tu, wówczas osoba ta, na w∏asny wniosek, zast´-
puje poprzedniego w∏aÊciciela w odniesieniu do
tego paƒstwa. W drodze wyjàtku od postanowieƒ
art. 118 poprzedniego w∏aÊciciela oraz osoby wy-
st´pujàcej z wnioskiem nie uwa˝a si´ za wspó∏-
w∏aÊcicieli, chyba ˝e obydwaj wyst´pujà z takim
wnioskiem.

Artyku∏ 100

Podstawy sprzeciwu

Sprzeciw mo˝e zostaç wniesiony wy∏àcznie na tej
podstawie, ˝e:

(a) przedmiot patentu europejskiego nie posiada
zdolnoÊci patentowej w rozumieniu art. 52—57;

(b) patent europejski nie ujawnia wynalazku w spo-
sób dostatecznie jasny i pe∏ny, tak aby móg∏ byç
wykonany przez specjalist´ z danej dziedziny;

(c) przedmiot patentu europejskiego wykracza poza
treÊç zg∏oszenia, które zosta∏o dokonane lub jeÊli
patent zosta∏ udzielony na zg∏oszenie wydzielone
lub na nowe zg∏oszenie dokonane zgodnie z art. 61,
wykracza on poza treÊç wczeÊniejszego zg∏oszenia,
które zosta∏o dokonane.

Artyku∏ 101

Rozpatrywanie sprzeciwu

(1) Je˝eli sprzeciw jest dopuszczalny, Wydzia∏
ds. Sprzeciwów bada, czy podstawy sprzeciwu
okreÊlone w art. 100 stanowià przeszkod´ dla
utrzymania w mocy patentu europejskiego.

(2) W trakcie rozpatrywania sprzeciwu, które prowa-
dzone jest zgodnie z postanowieniami Regulami-
nu wykonawczego, Wydzia∏ ds. Sprzeciwów wzy-
wa strony, tyle razy, ile jest to niezb´dne, do wno-
szenia w terminie ustalonym przez Wydzia∏
ds. Sprzeciwów uwag dotyczàcych informacji
przekazywanych przez osoby trzecie lub pocho-
dzàcych z tego Wydzia∏u.

Artyku∏ 102

Uniewa˝nienie lub utrzymanie w mocy
patentu europejskiego

(1) JeÊli Wydzia∏ ds. Sprzeciwów uwa˝a, ˝e podstawy
sprzeciwu, o których mowa w art. 100, stanowià
przeszkod´ dla utrzymania w mocy patentu euro-
pejskiego, wówczas uniewa˝nia patent.

(2) Je˝eli Wydzia∏ ds. Sprzeciwów uwa˝a, ˝e podstawy
sprzeciwu, o których mowa w art. 100, nie stanowià
przeszkody dla utrzymania w mocy patentu w for-
mie niezmienionej, wówczas odrzuca sprzeciw.

(3) JeÊli Wydzia∏ ds. Sprzeciwów uwa˝a, ˝e bioràc
pod uwag´ zmiany dokonane przez w∏aÊciciela

patentu w trakcie post´powania sprzeciwowego,
patent i wynalazek, którego on dotyczy, spe∏niajà
wymogi konwencji, podejmuje decyzj´ o utrzy-
maniu w mocy patentu w formie zmienionej pod
warunkiem, ˝e:

(a) zgodnie z postanowieniami Regulaminu wy-
konawczego zosta∏o ustalone, ˝e w∏aÊciciel pa-
tentu zgadza si´ na tekst, w którym Wydzia∏
ds. Sprzeciwów zamierza utrzymaç patent
w mocy;

(b) op∏ata za wydrukowanie nowego opisu pa-
tentu europejskiego zosta∏a wniesiona w ter-
minie okreÊlonym w Regulaminie wykonaw-
czym.

(4) JeÊli op∏ata za wydrukowanie nowego opisu nie
zostanie wniesiona we w∏aÊciwym terminie, pa-
tent zostaje uniewa˝niony.

(5) W Regulaminie wykonawczym mo˝na postano-
wiç, ˝e w∏aÊciciel patentu sk∏ada t∏umaczenie
wszystkich zmienionych zastrze˝eƒ na dwa j´zyki
urz´dowe Europejskiego Urz´du Patentowego in-
ne ni˝ j´zyk post´powania. JeÊli t∏umaczenie nie
zostanie z∏o˝one we w∏aÊciwym terminie, patent
zostaje uniewa˝niony.

Artyku∏ 103

Publikacja nowego opisu patentu europejskiego

JeÊli patent europejski zostaje zmieniony na pod-
stawie art. 102 ust. 3, wówczas Europejski Urzàd Pa-
tentowy w momencie publikacji informacji o decyzji
w sprawie sprzeciwu publikuje nowy opis patentu eu-
ropejskiego zawierajàcy opis wynalazku, zastrze˝enia
i rysunki w zmienionej formie.

Artyku∏ 104

Koszty

(1) Ka˝da strona post´powania pokrywa koszty, jakie
ponios∏a, chyba ˝e decyzja Wydzia∏u ds. Sprzeci-
wów lub Komisji Odwo∏awczej nakazuje ze wzgl´-
dów s∏usznoÊci, zgodnie z Regulaminem wyko-
nawczym, inny podzia∏ kosztów poniesionych
w trakcie przeprowadzania dowodu lub post´po-
wania ustnego.

(2) Kancelaria Wydzia∏u ds. Sprzeciwów ustala, na
wniosek, wysokoÊç kosztów, które majà zostaç za-
p∏acone zgodnie z decyzjà o ich podziale. Ustalo-
na przez kancelari´ wysokoÊç kosztów mo˝e zo-
staç zweryfikowana decyzjà Wydzia∏u ds. Sprzeci-
wów, na wniosek z∏o˝ony w terminie ustalonym
w Regulaminie wykonawczym.

(3) Ka˝da ostateczna decyzja Europejskiego Urz´du
Patentowego, ustalajàca wysokoÊç kosztów, b´-
dzie traktowana, dla celów jej wykonania w uma-
wiajàcych si´ paƒstwach, w taki sam sposób, jak
decyzja ostateczna wydana przez sàd cywilny
paƒstwa, na terytorium którego ma byç wykona-
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na. Kontrola takiej decyzji ogranicza si´ do kwestii
jej autentycznoÊci.

Artyku∏ 105

Przystàpienie domniemanego naruszyciela
do sprawy

(1) W przypadku zg∏oszenia sprzeciwu w odniesieniu
do patentu europejskiego, ka˝da osoba trzecia,
która dowiedzie, ˝e zosta∏o wszcz´te przeciwko
niej post´powanie w sprawie naruszenia tego sa-
mego patentu mo˝e, po up∏ywie terminu do wnie-
sienia sprzeciwu, przystàpiç do post´powania
sprzeciwowego, jeÊli powiadomi o swoim przy-
stàpieniu w ciàgu trzech miesi´cy od daty wszcz´-
cia post´powania w sprawie naruszenia. To samo
postanowienie ma zastosowanie w odniesieniu
do ka˝dej osoby trzeciej, która dowiedzie zarów-
no, ˝e w∏aÊciciel patentu ˝àda∏ od niej zaniecha-
nia domniemanego naruszenia patentu, jak i ˝e 
wszcz´∏a ona post´powanie o sàdowe rozstrzy-
gni´cie, ˝e nie narusza ona patentu.

(2) Powiadomienie o przystàpieniu sk∏ada si´ w for-
mie umotywowanego na piÊmie oÊwiadczenia.
Powiadomienie uwa˝a si´ za z∏o˝one z chwilà
wniesienia op∏aty za sprzeciw. Po dope∏nieniu tej
formalnoÊci przystàpienie do sprawy b´dzie, z za-
strze˝eniem wyjàtków ustalonych w Regulaminie
wykonawczym, traktowane jak sprzeciw.

CZ¢Âå VI

PROCEDURA ODWO¸AWCZA

Artyku∏ 106

Decyzje, od których s∏u˝y odwo∏anie

(1) Odwo∏anie s∏u˝y od decyzji Wydzia∏u Zg∏oszeƒ,
Wydzia∏ów Badaƒ, Wydzia∏ów ds. Sprzeciwów
i Wydzia∏u Prawnego. Ma ono skutek zawiesza-
jàcy.

(2) Odwo∏anie od decyzji Wydzia∏u ds. Sprzeciwów
mo˝e byç wniesione nawet, je˝eli nastàpi∏o zrze-
czenie si´ patentu europejskiego lub jego wyga-
Êni´cie w stosunku do wszystkich wyznaczonych
paƒstw.

(3) Decyzja, która nie koƒczy post´powania w spra-
wie w odniesieniu do jednej ze stron, mo˝e byç
przedmiotem odwo∏ania jedynie razem z decyzjà
ostatecznà, chyba ˝e decyzja ta zezwala na z∏o˝e-
nie odr´bnego odwo∏ania.

(4) Podzia∏ kosztów post´powania sprzeciwowego nie
mo˝e byç wy∏àcznym przedmiotem odwo∏ania.

(5) Decyzja ustalajàca wysokoÊç kosztów post´powa-
nia sprzeciwowego nie mo˝e byç przedmiotem
odwo∏ania, chyba ˝e wysokoÊç ta przekracza kwo-
t´ ustalonà w zasadach dotyczàcych op∏at.

Artyku∏ 107

Osoby uprawnione do wnoszenia odwo∏aƒ
i wyst´powania jako strony

w post´powaniu odwo∏awczym

Ka˝da strona post´powania, pokrzywdzona decy-
zjà, mo˝e wnieÊç od niej odwo∏anie. Wszystkie pozo-
sta∏e strony post´powania sà stronami post´powania
odwo∏awczego z mocy prawa.

Artyku∏ 108

Termin i forma odwo∏ania

Zawiadomienie o odwo∏aniu musi byç z∏o˝one na
piÊmie w Europejskim Urz´dzie Patentowym w ciàgu
dwóch miesi´cy od daty powiadomienia o decyzji, od
której wnosi si´ odwo∏anie. Zawiadomienie uwa˝a si´
za z∏o˝one z chwilà wniesienia op∏aty za odwo∏anie.
W ciàgu czterech miesi´cy od powiadomienia o decy-
zji musi byç z∏o˝one pisemne oÊwiadczenie wskazujà-
ce podstawy odwo∏ania.

Artyku∏ 109

Wst´pne rozpoznanie odwo∏ania

(1) JeÊli wydzia∏, którego decyzja zostaje zaskar˝ona,
uzna odwo∏anie za dopuszczalne i dobrze umoty-
wowane, poprawia swojà decyzj´. Postanowienie
to nie ma zastosowania, kiedy przeciwko odwo∏u-
jàcemu si´ wyst´puje inna strona post´powania.

(2) Je˝eli odwo∏anie nie b´dzie uwzgl´dnione w cià-
gu jednego miesiàca od otrzymania oÊwiadczenia
wskazujàcego podstawy odwo∏ania, zostanie ono
niezw∏ocznie i bez ˝adnych uwag co do istoty
sprawy przekazane do Komisji Odwo∏awczej.

Artyku∏ 110

Rozpatrywanie odwo∏ania

(1) JeÊli odwo∏anie jest dopuszczalne, Komisja Od-
wo∏awcza bada, czy odwo∏anie jest mo˝liwe do
uwzgl´dnienia.

(2) W toku rozpatrywania odwo∏ania, które prowa-
dzone jest zgodnie z przepisami Regulaminu wy-
konawczego, Komisja Odwo∏awcza wzywa strony,
tyle razy, ile jest to niezb´dne, do zg∏oszenia,
w terminie ustalonym przez Komisj´ Odwo∏aw-
czà, uwag dotyczàcych argumentów drugiej stro-
ny lub wysuni´tych przez t´ Komisj´.

(3) Je˝eli zg∏aszajàcy nie zastosuje si´ we w∏aÊciwym
terminie do wezwania stosownie do ust. 2, euro-
pejskie zg∏oszenie patentowe uwa˝a si´ za wyco-
fane, chyba ˝e zaskar˝ona decyzja by∏a podj´ta
przez Wydzia∏ Prawny.

Artyku∏ 111

Decyzje dotyczàce odwo∏aƒ

(1) Po zbadaniu mo˝liwoÊci uwzgl´dnienia odwo∏ania
Komisja Odwo∏awcza podejmuje decyzj´ w spra-
wie odwo∏ania. Komisja Odwo∏awcza mo˝e albo
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wykonaç dowolne uprawnienia le˝àce w kompe-
tencji wydzia∏u, który by∏ odpowiedzialny za wyda-
nie zaskar˝onej decyzji, albo przekazaç spraw´ do
tego wydzia∏u do ponownego rozpoznania.

(2) Je˝eli Komisja Odwo∏awcza przeka˝e spraw´ do
ponownego rozpoznania do wydzia∏u, którego de-
cyzja zosta∏a zaskar˝ona, wydzia∏ ten b´dzie zwià-
zany motywami rozstrzygni´cia dokonanego
przez Komisj´ Odwo∏awczà o tyle, o ile fakty sà te
same. Je˝eli zaskar˝onà decyzj´ wyda∏a Sekcja
Zg∏oszeƒ, wówczas Wydzia∏ Badaƒ b´dzie rów-
nie˝ zwiàzany motywami rozstrzygni´cia Komisji
Odwo∏awczej.

Artyku∏ 112

Decyzja lub opinia
Rozszerzonej Komisji Odwo∏awczej

(1) Dla zapewnienia jednolitego stosowania prawa
lub je˝eli powstaje wa˝ny problem prawny:

(a) Komisja Odwo∏awcza w toku post´powania do-
tyczàcego sprawy, z w∏asnej inicjatywy albo na
wniosek jednej ze stron post´powania odwo-
∏awczego, przedstawia spraw´ Rozszerzonej Ko-
misji Odwo∏awczej, je˝eli uzna, ˝e z powy˝szych
powodów wymagane jest podj´cie decyzji. JeÊli
Komisja Odwo∏awcza odrzuca wniosek, podaje
powody odrzucenia w decyzji ostatecznej;

(b) prezes Europejskiego Urz´du Patentowego
mo˝e przedstawiç problem prawny Rozszerzo-
nej Komisji Odwo∏awczej, je˝eli dwie Komisje
Odwo∏awcze wyda∏y ró˝ne decyzje w tej sa-
mej sprawie.

(2) W przypadkach obj´tych postanowieniami ust. 1 (a)
strony post´powania odwo∏awczego b´dà strona-
mi post´powania przed Rozszerzonà Komisjà Od-
wo∏awczà.

(3) Decyzja Rozszerzonej Komisji Odwo∏awczej,
o której mowa w ust. 1 (a), jest dla Komisji Odwo-
∏awczej wià˝àca w odniesieniu do rozpatrywane-
go odwo∏ania.

CZ¢Âå VII

PRZEPISY WSPÓLNE

Rozdzia∏ I

Wspólne przepisy proceduralne

Artyku∏ 113

Podstawy decyzji

(1) Decyzje Europejskiego Urz´du Patentowego mo-
gà opieraç si´ jedynie na podstawach lub dowo-
dach, do których zainteresowane strony mia∏y
mo˝liwoÊç ustosunkowania si´.

(2) Europejski Urzàd Patentowy rozpatruje i wydaje
decyzje w sprawie europejskiego zg∏oszenia pa-
tentowego lub patentu europejskiego jedynie na
podstawie tekstu przed∏o˝onego lub uzgodnione-
go przez zg∏aszajàcego lub w∏aÊciciela patentu.

Artyku∏ 114

Badanie prowadzone przez Europejski Urzàd Patentowy
z w∏asnej inicjatywy

(1) W toku toczàcego si´ przed nim post´powania
Europejski Urzàd Patentowy bada z w∏asnej inicja-
tywy fakty; w tym badaniu nie jest ograniczony
faktami, dowodami i argumentami przedstawio-
nymi przez strony ani ich ˝àdaniami. 

(2) Europejski Urzàd Patentowy mo˝e nie braç pod
uwag´ faktów lub dowodów, które nie zosta∏y do-
starczone przez strony we w∏aÊciwym czasie.

Artyku∏ 115

Uwagi osób trzecich

(1) Po publikacji europejskiego zg∏oszenia patento-
wego ka˝da osoba mo˝e przedstawiç swoje uwa-
gi dotyczàce zdolnoÊci patentowej wynalazku,
w odniesieniu do którego dokonano zg∏oszenia.
Uwagi takie muszà byç z∏o˝one na piÊmie i muszà
wskazywaç podstawy, na jakich zosta∏y oparte.
Osoba taka nie jest stronà post´powania przed
Europejskim Urz´dem Patentowym.

(2) O uwagach, o których mowa w ust. 1, powiada-
mia si´ zg∏aszajàcego lub w∏aÊciciela patentu, któ-
ry mo˝e si´ do nich ustosunkowaç.

Artyku∏ 116

Post´powanie ustne

(1) Post´powanie ustne przeprowadza si´ na wnio-
sek Europejskiego Urz´du Patentowego, jeÊli
Urzàd ten uzna to za wskazane, albo na wniosek
jednej ze stron post´powania. Jednak˝e Europej-
ski Urzàd Patentowy mo˝e odrzuciç wniosek
o dalsze post´powanie ustne przed tym samym
wydzia∏em, je˝eli strony oraz przedmiot post´po-
wania sà te same.

(2) Niemniej jednak post´powanie ustne jest prowa-
dzone przed Sekcjà Zg∏oszeƒ na wniosek zg∏asza-
jàcego jedynie wówczas, je˝eli Sekcja Zg∏oszeƒ
uzna to za wskazane lub je˝eli przewiduje odrzu-
cenie europejskiego zg∏oszenia patentowego.

(3) Post´powanie ustne przed Sekcjà Zg∏oszeƒ, Wy-
dzia∏ami Badaƒ i Wydzia∏em Prawnym jest nie-
jawne.

(4) Post´powanie ustne jest jawne, w∏àcznie z og∏osze-
niem decyzji, przed Komisjami Odwo∏awczymi i Roz-
szerzonà Komisjà Odwo∏awczà po publikacji euro-
pejskiego zg∏oszenia patentowego, a tak˝e przed
Wydzia∏ami ds. Sprzeciwów, o ile wydzia∏, przed któ-
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rym prowadzone jest post´powanie, nie zarzàdzi ina-
czej w przypadkach, kiedy dopuszczenie publicznoÊci
mog∏oby spowodowaç powa˝ne i nieuzasadnione
szkody, zw∏aszcza dla strony post´powania.

Artyku∏ 117

Przeprowadzenie dowodu

(1) W ka˝dym post´powaniu przed Wydzia∏em Ba-
daƒ, Wydzia∏em ds. Sprzeciwów lub Komisjà Od-
wo∏awczà dopuszcza si´ nast´pujàce metody do-
tyczàce zbierania i dostarczania dowodów:

(a) wys∏uchanie stron;

(b) ˝àdanie dostarczenia informacji;

(c) przedstawienie dokumentów;

(d) wys∏uchanie Êwiadków;

(e) opinie ekspertów;

(f) wizja lokalna;

(g) oÊwiadczenie na piÊmie z∏o˝one pod przysi´gà.

(2) Wydzia∏ Badaƒ, Wydzia∏ ds. Sprzeciwów lub Ko-
misja Odwo∏awcza mogà zleciç jednemu ze
swych cz∏onków zbadanie przedstawionego do-
wodu.

(3) Je˝eli Europejski Urzàd Patentowy uzna za nie-
zb´dne, aby strona, Êwiadek lub ekspert z∏o˝yli
ustnie zeznania, wówczas albo:

(a) kieruje do danej osoby wezwanie do osobiste-
go stawiennictwa przed Urz´dem, albo

(b) zwraca si´, zgodnie z przepisami art. 131
ust. 2, z proÊbà do w∏aÊciwego sàdu w kraju
zamieszkania danej osoby o przeprowadzenie
takiego przes∏uchania.

(4) Strona, Êwiadek lub ekspert wezwany do osobi-
stego stawiennictwa przed Europejskim Urz´dem
Patentowym mo˝e zwróciç si´ do tego Urz´du
o zezwolenie na z∏o˝enie zeznaƒ przed w∏aÊciwym
sàdem w kraju swojego miejsca zamieszkania. Po
otrzymaniu takiego wniosku albo je˝eli do up∏ywu
terminu, ustalonego przez Europejski Urzàd Pa-
tentowy w wezwaniu do osobistego stawiennic-
twa przed nim, nie nadesz∏a odpowiedê na we-
zwanie, Europejski Urzàd Patentowy mo˝e, zgod-
nie z przepisami art. 131 ust. 2, zwróciç si´ do w∏a-
Êciwego sàdu o przes∏uchanie danej osoby.

(5) JeÊli strona, Êwiadek lub ekspert przeprowadza
dowód przed Europejskim Urz´dem Patentowym,
Urzàd ten, jeÊli uwa˝a za po˝àdane przeprowadze-
nie dowodu pod przysi´gà lub w innej równie
wià˝àcej formie, mo˝e zwróciç si´ do w∏aÊciwego
sàdu w kraju miejsca zamieszkania danej osoby,
aby ponownie przes∏ucha∏ t´ osob´ z zachowa-
niem takich warunków.

(6) Europejski Urzàd Patentowy, zwracajàc si´ do
w∏aÊciwego sàdu o przeprowadzenie dowodu,
mo˝e prosiç sàd o przeprowadzenie dowodu pod

przysi´gà lub w innej równie wià˝àcej formie oraz
o zgod´ na udzia∏ w przes∏uchaniu cz∏onka zainte-
resowanego dzia∏u i na zadawanie przez niego py-
taƒ stronie, Êwiadkowi lub ekspertowi albo za po-
Êrednictwem sàdu, albo bezpoÊrednio.

Artyku∏ 118

JednolitoÊç europejskiego zg∏oszenia patentowego
lub patentu europejskiego

Je˝eli zg∏aszajàcy lub w∏aÊciciele patentu europej-
skiego nie sà tymi samymi osobami w stosunku do
ró˝nych wyznaczonych umawiajàcych si´ paƒstw, b´-
dà oni uznawani, dla celów post´powania przed Euro-
pejskim Urz´dem Patentowym, za wspó∏zg∏aszajàcych
lub wspó∏w∏aÊcicieli. JednolitoÊç zg∏oszenia lub pa-
tentu w tych post´powaniach nie zostaje naruszona;
w szczególnoÊci tekst zg∏oszenia lub patentu powinien
byç jednakowy dla wszystkich wyznaczonych umawia-
jàcych si´ paƒstw, chyba ˝e przepisy niniejszej kon-
wencji stanowià inaczej.

Artyku∏ 119

Dor´czenia

Zwyczajowo, Europejski Urzàd Patentowy dor´cza
wszystkim zainteresowanym decyzje i wezwania, jak
równie˝ wszelkie zawiadomienia i innà korespondencj´,
od których liczone sà terminy lub o których wszyscy za-
interesowani muszà byç powiadomieni stosownie do
przepisów niniejszej konwencji, lub na polecenie preze-
sa Europejskiego Urz´du Patentowego. Je˝eli wymaga-
jà tego szczególne okolicznoÊci, powiadomienie mo˝e
nastàpiç za poÊrednictwem centralnych urz´dów w∏a-
snoÊci przemys∏owej umawiajàcych si´ paƒstw.

Artyku∏ 120

Terminy

Przepisy Regulaminu wykonawczego okreÊlajà:

(a) sposób obliczania terminów i warunki, na jakich
takie terminy mogà byç przed∏u˝ane bàdê ze
wzgl´du na to, ˝e Europejski Urzàd Patentowy lub
organy, o których mowa w art. 75 ust. 1 (b), sà nie-
czynne dla przyjmowania dokumentów, bàdê dla-
tego, ˝e przesy∏ki nie sà dor´czane w miejscowo-
Êciach, w których Europejski Urzàd Patentowy lub
takie organy majà swojà siedzib´, albo wystàpi∏y
zak∏ócenia w us∏ugach pocztowych, w wyniku któ-
rych zosta∏y one wstrzymane;

(b) minimalnà i maksymalnà d∏ugoÊç terminów usta-
lonych przez Europejski Urzàd Patentowy.

Artyku∏ 121

Dalsze rozpatrywanie europejskiego zg∏oszenia
patentowego

(1) JeÊli europejskie zg∏oszenie patentowe ma byç
odrzucone lub jest odrzucone albo jest uznane za
wycofane w zwiàzku z nieudzieleniem odpowiedzi

Dziennik Ustaw Nr 79 — 4779 — Poz. 737



w terminie wyznaczonym przez Europejski Urzàd
Patentowy, wówczas przewidziane skutki prawne
nie nastàpià, a jeÊli ju˝ nastàpi∏y, zostajà uniewa˝-
nione, jeÊli zg∏aszajàcy wniesie o dalsze rozpatry-
wanie zg∏oszenia.

(2) Wniosek w tej sprawie sk∏ada si´ na piÊmie w ter-
minie dwóch miesi´cy od daty dor´czenia decyzji
o odrzuceniu zg∏oszenia lub powiadomienia
o uznaniu zg∏oszenia za wycofane. W tym termi-
nie musi byç dokonana niedope∏niona czynnoÊç.
Podanie uwa˝a si´ za z∏o˝one z chwilà wniesienia
op∏aty za dalsze rozpatrywanie.

(3) Decyzj´ w sprawie wniosku podejmuje dzia∏ w∏a-
Êciwy do podj´cia decyzji w sprawie niedope∏nio-
nej czynnoÊci.

Artyku∏ 122

Przywrócenie do stanu poprzedniego

(1) Zg∏aszajàcemu lub w∏aÊcicielowi patentu europej-
skiego, którzy mimo do∏o˝enia wszelkich wyma-
ganych okolicznoÊciami staraƒ nie byli w stanie
dotrzymaç terminu przed Europejskim Urz´dem
Patentowym, zostanà na wniosek przywrócone
prawa, jeÊli bezpoÊrednim skutkiem niedotrzyma-
nia tego terminu jest z mocy niniejszej konwencji
odrzucenie europejskiego zg∏oszenia patentowe-
go lub wniosku albo uznanie europejskiego zg∏o-
szenia patentowego za wycofane, lub uniewa˝nie-
nie patentu europejskiego albo utrata jakiegokol-
wiek innego prawa lub Êrodka odwo∏awczego.

(2) Wniosek nale˝y z∏o˝yç na piÊmie w ciàgu dwóch
miesi´cy od ustania przyczyny niedotrzymania
terminu. W tym okresie musi zostaç dokonana
niedope∏niona czynnoÊç. Wniosek jest dopusz-
czalny jedynie w ciàgu roku, liczàc bezpoÊrednio
od daty up∏ywu niedotrzymanego terminu.
W przypadku niewniesienia op∏aty za utrzymanie
w mocy, okres przewidziany w art. 8 ust. 2 odlicza
si´ od okresu jednego roku.

(3) Wniosek musi zawieraç uzasadnienie i wskazy-
waç fakty, na których si´ opiera. Wniosek uwa˝a
si´ za z∏o˝ony z chwilà wniesienia op∏aty za przy-
wrócenie praw.

(4) Decyzj´ w sprawie wniosku podejmuje wydzia∏
w∏aÊciwy do podj´cia decyzji w sprawie niedope∏-
nionej czynnoÊci.

(5) Przepisy niniejszego artyku∏u nie majà zastosowa-
nia do terminów, o których mowa w ust. 2 niniej-
szego artyku∏u, w art. 61 ust. 3, art. 76 ust. 3, art. 78
ust. 2, art. 79 ust. 2, art. 87 ust. 1 i art. 94 ust. 2.

(6) Ka˝dy, kto w wyznaczonym umawiajàcym si´
paƒstwie w okresie pomi´dzy utratà praw, o któ-
rych mowa w ust. 1, a publikacjà informacji
o przywróceniu tych praw, w dobrej wierze stoso-
wa∏ lub poczyni∏ rzeczywiste i powa˝ne przygoto-
wania do stosowania wynalazku, który jest przed-
miotem opublikowanego europejskiego zg∏osze-
nia patentowego lub patentu europejskiego, mo-

˝e bezp∏atnie kontynuowaç takie stosowanie
w swoim przedsi´biorstwie lub dla jego potrzeb.

(7) ˚adne z postanowieƒ niniejszego artyku∏u nie
ogranicza prawa umawiajàcego si´ paƒstwa do
wyra˝enia zgody na przywrócenie praw w odnie-
sieniu do terminów przewidzianych w niniejszej
konwencji, które majà byç dotrzymywane przed
organami tego paƒstwa.

Artyku∏ 123

Zmiany

(1) Warunki, na jakich europejskie zg∏oszenie paten-
towe lub patent europejski mogà byç zmieniane
w toku post´powania przed Europejskim Urz´-
dem Patentowym, okreÊlone sà w Regulaminie
wykonawczym. W ka˝dym przypadku zg∏aszajàcy
b´dzie mia∏ przynajmniej jednà mo˝liwoÊç doko-
nania z w∏asnej woli zmiany w opisie wynalazku,
zastrze˝eniach i rysunkach.

(2) Europejskie zg∏oszenie patentowe lub patent eu-
ropejski nie mogà byç zmienione w taki sposób,
aby zawiera∏y przedmiot wykraczajàcy poza treÊç
zg∏oszenia, które zosta∏o dokonane.

(3) W toku post´powania sprzeciwowego zastrze˝e-
nia patentu europejskiego nie mogà zostaç zmie-
nione w sposób powodujàcy rozszerzenie udzielo-
nej ochrony.

Artyku∏ 124

Informacje dotyczàce krajowych zg∏oszeƒ
patentowych

(1) Wydzia∏ Badaƒ lub Komisja Odwo∏awcza mogà
wezwaç zg∏aszajàcego, w terminie okreÊlonym
przez ten Wydzia∏ lub Komisj´, do wskazania
paƒstw, w których dokona∏ on zg∏oszeƒ na patenty
krajowe dla ca∏ego lub cz´Êci wynalazku, którego
dotyczy europejskie zg∏oszenie patentowe, oraz do
podania numerów wspomnianych zg∏oszeƒ.

(2) JeÊli zg∏aszajàcy nie zastosuje si´ w wyznaczo-
nym terminie do wezwania na podstawie ust. 1,
wówczas europejskie zg∏oszenie patentowe uzna-
je si´ za wycofane.

Artyku∏ 125

Odes∏anie do zasad ogólnych

Wobec braku przepisów proceduralnych w niniej-
szej konwencji Europejski Urzàd Patentowy bierze pod
uwag´ zasady procedury ogólnie przyj´te w umawia-
jàcych si´ paƒstwach.

Artyku∏ 126

Ustanie zobowiàzaƒ finansowych

(1) Prawa Organizacji do pobierania op∏at na rzecz
Europejskiego Urz´du Patentowego wygasajà po
up∏ywie czterech lat od koƒca roku kalendarzowe-
go, w którym op∏ata sta∏a si´ wymagalna.
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(2) Prawa w stosunku do Organizacji, dotyczàce
zwrotu przez Europejski Urzàd Patentowy op∏at
lub kwot nadp∏aconych ponad wymaganà op∏at´,
wygasajà po up∏ywie czterech lat od koƒca roku
kalendarzowego, w którym prawo to powsta∏o.

(3) Okres ustalony w ust. 1 i 2 zostaje przerwany
w przypadku przewidzianym w ust. 1 przez we-
zwanie do wniesienia op∏aty, a w przypadku obj´-
tym przepisem ust. 2 przez pisemne uzasadnione
roszczenie. Z chwilà przerwania okres ten zaczyna
biec od nowa i koƒczy si´ najpóêniej po up∏ywie
szeÊciu lat od koƒca roku, w którym pierwotnie si´
rozpoczà∏, chyba ˝e w mi´dzyczasie rozpocz´∏o
si´ post´powanie sàdowe w sprawie egzekucji te-
go prawa; w tym przypadku okres ten skoƒczy si´
najwczeÊniej po up∏ywie roku od uprawomocnie-
nia si´ orzeczenia.

Rozdzia∏ II

Informacje do wglàdu publicznego
i dla w∏adz urz´dowych

Artyku∏ 127

Europejski Rejestr Patentowy

Europejski Urzàd Patentowy prowadzi rejestr, zwa-
ny Europejskim Rejestrem Patentowym, zawierajàcy
dane, których rejestracja przewidziana jest niniejszà
konwencjà. ˚aden wpis do rejestru nie zostanie doko-
nany przed publikacjà europejskiego zg∏oszenia pa-
tentowego. Rejestr dost´pny jest do wglàdu publicz-
nego.

Artyku∏ 128

Wglàd do akt

(1) Akta dotyczàce europejskich zg∏oszeƒ patento-
wych, które nie zosta∏y jeszcze opublikowane, nie
b´dà udost´pniane do wglàdu bez zgody zg∏asza-
jàcego.

(2) Ka˝da osoba, która mo˝e dowieÊç, ˝e wnioskujà-
cy o patent europejski przeciwstawia w stosunku
do niej swoje prawa na podstawie tego zg∏osze-
nia, mo˝e uzyskaç dost´p do akt przed publikacjà
tego zg∏oszenia i bez zgody zg∏aszajàcego.

(3) Je˝eli europejskie zg∏oszenia wydzielone lub no-
we europejskie zg∏oszenie patentowe, dokonane
zgodnie z art. 61 ust. 1, zostajà opublikowane, ka˝-
dy mo˝e uzyskaç dost´p do akt wczeÊniejszego
zg∏oszenia przed publikacjà tego zg∏oszenia i bez
zgody zg∏aszajàcego.

(4) Po publikacji europejskiego zg∏oszenia patento-
wego akta dotyczàce takiego zg∏oszenia oraz
udzielonego na jego podstawie patentu europej-
skiego mogà byç na wniosek udost´pnione do
wglàdu, z zastrze˝eniem ograniczeƒ ustalonych
w Regulaminie wykonawczym.

(5) Jeszcze przed publikacjà europejskiego zg∏osze-
nia patentowego Europejski Urzàd Patentowy
mo˝e podaç do wiadomoÊci osobom trzecim lub
opublikowaç nast´pujàce dane bibliograficzne:

(a) numer europejskiego zg∏oszenia patentowego;

(b) dat´ dokonania europejskiego zg∏oszenia pa-
tentowego i, je˝eli zastrzegane jest pierwszeƒ-
stwo z uprzedniego zg∏oszenia, dat´, paƒstwo
i numer uprzedniego zg∏oszenia;

(c) nazwisko zg∏aszajàcego;

(d) tytu∏ wynalazku;

(e) wyznaczone umawiajàce si´ paƒstwa.

Artyku∏ 129

Publikacje periodyczne

Europejski Urzàd Patentowy publikuje okresowo:

(a) Europejski Biuletyn Patentowy zawierajàcy
wpisy dokonane w Europejskim Rejestrze Pa-
tentowym oraz inne dane, których publikacja
przewidziana jest niniejszà konwencjà;

(b) Dziennik Urz´dowy Europejskiego Urz´du Pa-
tentowego zawierajàcy komunikaty i informa-
cje o charakterze ogólnym podawane do wia-
domoÊci przez prezesa Europejskiego Urz´du
Patentowego, jak równie˝ wszelkie inne infor-
macje dotyczàce niniejszej konwencji i jej
wprowadzenia w ˝ycie.

Artyku∏ 130

Wymiana informacji

(1) Europejski Urzàd Patentowy i, z zastrze˝eniem
stosowania przepisów ustawowych oraz wyko-
nawczych, o których mowa w art. 75 ust. 2, cen-
tralny urzàd w∏asnoÊci przemys∏owej ka˝dego
umawiajàcego si´ paƒstwa przekazujà sobie wza-
jemnie na wniosek wszelkie u˝yteczne informacje
dotyczàce dokonywania europejskich i krajowych
zg∏oszeƒ patentowych oraz odnoszàce si´ do po-
st´powania dotyczàcego takich zg∏oszeƒ i paten-
tów udzielonych na ich podstawie.

(2) Przepisy ust. 1 stosuje si´ do przekazywania infor-
macji na mocy porozumieƒ roboczych pomi´dzy
Europejskim Urz´dem Patentowym a:

(a) centralnym urz´dem w∏asnoÊci przemys∏owej
paƒstwa, które nie jest stronà niniejszej kon-
wencji;

(b) organizacjà mi´dzyrzàdowà, której powierzono
zadanie udzielania patentów;

(c) ka˝dà innà organizacjà.

(3) Przekazywanie informacji na podstawie ust. 1 
i 2 (a) i b) nie podlega ograniczeniom ustalonym
w art. 128. Rada Administracyjna mo˝e postano-
wiç, ˝e przekazywanie informacji na podstawie
ust. 2 (c) nie b´dzie podlega∏o takim ogranicze-
niom pod warunkiem, ˝e zainteresowana organi-
zacja b´dzie traktowa∏a przekazanà informacj´ ja-
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ko poufnà do momentu publikacji europejskiego
zg∏oszenia patentowego.

Artyku∏ 131

Wspó∏praca w sprawach administracyjnych
i prawnych

(1) O ile przepisy niniejszej konwencji lub prawa kra-
jowego nie przewidujà inaczej, Europejski Urzàd
Patentowy i sàdy lub organy umawiajàcych si´
paƒstw udzielajà sobie wzajemnie na wniosek po-
mocy poprzez przekazywanie informacji lub udo-
st´pnianie akt do wglàdu. Je˝eli Europejski Urzàd
Patentowy udost´pnia akta do wglàdu sàdom,
prokuraturze lub centralnym urz´dom w∏asnoÊci
przemys∏owej, wglàd do akt nie podlega ograni-
czeniom ustalonym w art. 128.

(2) Na proÊb´ Europejskiego Urz´du Patentowego
o udzielenie pomocy sàdowej sàdy lub inne w∏a-
Êciwe organy umawiajàcych si´ paƒstw podejmu-
jà na rzecz tego Urz´du, oraz w ramach swej w∏a-
ÊciwoÊci, niezb´dne dochodzenie lub inne Êrodki
prawne.

Artyku∏ 132

Wymiana publikacji

(1) Europejski Urzàd Patentowy i centralne urz´dy
w∏asnoÊci przemys∏owej umawiajàcych si´
paƒstw przesy∏ajà sobie wzajemnie bezp∏atnie, na
wniosek i do w∏asnego u˝ytku, jeden lub wi´cej
egzemplarzy swoich publikacji.

(2) Europejski Urzàd Patentowy mo˝e zawieraç poro-
zumienia dotyczàce wymiany lub dostarczania pu-
blikacji.

Rozdzia∏ III

Reprezentacja

Artyku∏ 133

Ogólne zasady dotyczàce reprezentacji

(1) W zastrze˝eniem przepisów ust. 2 ˝adna osoba
nie b´dzie zmuszona do korzystania z us∏ug zawo-
dowego pe∏nomocnika w post´powaniach usta-
nowionych niniejszà konwencjà.

(2) Osoby fizyczne i prawne niemajàce miejsca za-
mieszkania lub g∏ównej siedziby przedsi´biorstwa
na terytorium jednego z umawiajàcych si´ paƒstw
muszà byç reprezentowane przez zawodowego
pe∏nomocnika i dzia∏aç za jego poÊrednictwem we
wszystkich post´powaniach ustanowionych ni-
niejszà konwencjà, z wyjàtkiem dokonywania eu-
ropejskich zg∏oszeƒ patentowych; Regulamin wy-
konawczy mo˝e dopuÊciç inne wyjàtki.

(3) Osoby fizyczne i prawne majàce miejsce zamiesz-
kania lub g∏ównà siedzib´ przedsi´biorstwa na te-
rytorium jednego z umawiajàcych si´ paƒstw mo-
gà byç reprezentowane w post´powaniu ustano-
wionym niniejszà konwencjà przez pracownika,
który nie musi byç zawodowym pe∏nomocnikiem,

ale musi byç upowa˝niony zgodnie z przepisami
Regulaminu wykonawczego. Regulamin wyko-
nawczy mo˝e okreÊliç, czy i na jakich warunkach
pracownik takiej osoby prawnej mo˝e reprezento-
waç równie˝ inne osoby prawne, które majà swe
g∏ówne siedziby przedsi´biorstwa na terytorium
jednego z umawiajàcych si´ paƒstw i pozostajà
w zwiàzku o charakterze gospodarczym z pierw-
szà osobà prawnà.

(4) Regulamin wykonawczy mo˝e ustanowiç szcze-
gólne przepisy dotyczàce wspólnej reprezentacji
stron dzia∏ajàcych ∏àcznie.

Artyku∏ 134

Zawodowi pe∏nomocnicy

(1) Zawodowa reprezentacja osób fizycznych i praw-
nych w post´powaniu ustanowionym niniejszà
konwencjà mo˝e byç podejmowana jedynie przez
zawodowych pe∏nomocników, których nazwiska
figurujà na liÊcie prowadzonej w tym celu przez
Europejski Urzàd Patentowy.

(2) Na list´ zawodowych pe∏nomocników mo˝e byç
wpisana ka˝da osoba fizyczna, która spe∏nia na-
st´pujàce warunki:

(a) jest obywatelem jednego z umawiajàcych si´
paƒstw;

(b) ma siedzib´ przedsi´biorstwa lub miejsce za-
trudnienia na terytorium jednego z umawiajà-
cych si´ paƒstw;

(c) zda∏a europejski egzamin kwalifikacyjny.

(3) Wpisu dokonuje si´ na wniosek, do którego po-
winny byç za∏àczone zaÊwiadczenia potwierdzajà-
ce, ˝e spe∏nione sà warunki okreÊlone w ust. 2.

(4) Osoby wpisane na list´ zawodowych pe∏nomoc-
ników uprawnione sà do dzia∏ania we wszystkich
post´powaniach ustanowionych niniejszà kon-
wencjà.

(5) Dla celów dzia∏ania w charakterze zawodowego
pe∏nomocnika ka˝da osoba wpisana na list´,
o której mowa w ust. 1, uprawniona jest do utwo-
rzenia siedziby firmy w ka˝dym umawiajàcym si´
paƒstwie, w którym mo˝e byç prowadzone post´-
powanie ustanowione niniejszà konwencjà,
z uwzgl´dnieniem Protoko∏u w sprawie centrali-
zacji, stanowiàcego za∏àcznik do niniejszej kon-
wencji. W∏adze takiego paƒstwa mogà pozbawiç
jà tego uprawnienia w szczególnych przypadkach
jedynie na mocy przepisów prawnych przyj´tych
w celu ochrony bezpieczeƒstwa publicznego, pra-
wa i porzàdku. Przed podj´ciem takiego dzia∏ania
powinno byç ono skonsultowane z prezesem Eu-
ropejskiego Urz´du Patentowego.

(6) W szczególnych okolicznoÊciach prezes Europej-
skiego Urz´du Patentowego mo˝e zezwoliç na
odstàpienie od wymogu okreÊlonego w ust. 2 (a).

(7) Zawodowa reprezentacja w post´powaniach
ustanowionych niniejszà konwencjà mo˝e na ta-
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kich samych zasadach, na jakich jest ona podej-
mowana przez zawodowego pe∏nomocnika, byç
równie˝ podejmowana przez ka˝dego prawnika
uprawnionego do prowadzenia praktyki w jed-
nym z umawiajàcych si´ paƒstw i majàcego sie-
dzib´ firmy w takim paƒstwie, w takim zakresie,
w jakim jest on uprawniony we wspomnianym
paƒstwie do dzia∏ania jako zawodowy pe∏nomoc-
nik w sprawach patentowych. Przepisy ust. 5 sto-
suje si´ odpowiednio.

(8) Rada Administracyjna mo˝e wydaç przepisy do-
tyczàce:

(a) kwalifikacji i szkolenia, wymaganych dla do-
puszczenia kandydata do europejskiego egza-
minu kwalifikacyjnego oraz przeprowadzenia
takiego egzaminu;

(b) utworzenia lub uznania instytutu za∏o˝onego
przez osoby uprawnione do dzia∏ania jako za-
wodowi pe∏nomocnicy na podstawie europej-
skiego egzaminu kwalifikacyjnego lub przepi-
sów art. 163 ust. 7;

(c) uprawnieƒ dyscyplinarnych wykonywanych
przez instytut lub Europejski Urzàd Patentowy
w stosunku do takich osób.

CZ¢Âå VIII

WP¸YW NA PRAWO KRAJOWE

Rozdzia∏ I

Zamiana na krajowe zg∏oszenie patentowe

Artyku∏ 135

Wniosek o stosowanie procedury krajowej

(1) Centralny urzàd w∏asnoÊci przemys∏owej wyzna-
czonego umawiajàcego si´ paƒstwa stosuje pro-
cedur´ dla udzielania patentu krajowego jedynie
na wniosek zg∏aszajàcego lub w∏aÊciciela patentu
europejskiego i w nast´pujàcych okolicznoÊciach: 

(a) je˝eli europejskie zg∏oszenie patentowe uzna-
ne jest za wycofane stosownie do art. 77 ust. 5
lub art. 162 ust. 4;

(b) w innych przypadkach przewidzianych pra-
wem krajowym, w których na podstawie ni-
niejszej konwencji europejskie zg∏oszenie pa-
tentowe zostaje odrzucone lub wycofane bàdê
uznane za wycofane lub patent europejski zo-
staje uniewa˝niony.

(2) Wniosek o zamian´ sk∏ada si´ w ciàgu trzech mie-
si´cy od wycofania europejskiego zg∏oszenia pa-
tentowego lub od powiadomienia o uznaniu zg∏o-
szenia za wycofane albo od powiadomienia o de-
cyzji o odrzuceniu zg∏oszenia bàdê o uniewa˝nie-
niu patentu europejskiego. Skutek, o którym mo-
wa w art. 66, nastàpi, jeÊli wniosek zostanie z∏o-
˝ony we w∏aÊciwym terminie.

Artyku∏ 136

Z∏o˝enie i przekazanie wniosku

(1) Wniosek o zamian´ sk∏ada si´ w Europejskim
Urz´dzie Patentowym ze wskazaniem umawiajà-
cych si´ paƒstw, w których wnioskodawca pra-
gnie zastosowania procedury dla udzielenia pa-
tentu krajowego. Wniosek uwa˝a si´ za z∏o˝ony
z chwilà wniesienia op∏aty za zamian´. Europejski
Urzàd Patentowy przekazuje wniosek do central-
nych urz´dów w∏asnoÊci przemys∏owej wskaza-
nych w nim umawiajàcych si´ paƒstw, wraz z ko-
pià akt dotyczàcych europejskiego zg∏oszenia pa-
tentowego lub patentu europejskiego.

(2) Jednak˝e, jeÊli zg∏aszajàcy zostaje powiadomiony,
˝e europejskie zg∏oszenie patentowe uwa˝a si´ za
wycofane stosownie do postanowieƒ art. 77 ust. 5,
wniosek sk∏ada si´ w centralnym urz´dzie w∏asno-
Êci przemys∏owej, w którym dokonano zg∏oszenia.
Urzàd ten, z zastrze˝eniem przepisów o bezpie-
czeƒstwie narodowym, przekazuje wniosek wraz
z kopià europejskiego zg∏oszenia patentowego
bezpoÊrednio do centralnych urz´dów w∏asnoÊci
przemys∏owej umawiajàcych si´ paƒstw wskaza-
nych przez zg∏aszajàcego we wniosku. Skutek,
o którym mowa w art. 66, nastàpi, je˝eli takie prze-
kazanie zostanie dokonane w ciàgu 20 miesi´cy od
daty zg∏oszenia lub je˝eli zosta∏o zastrze˝one
pierwszeƒstwo, od daty pierwszeƒstwa.

Artyku∏ 137

Formalne wymogi dla dokonania zamiany

(1) Europejskie zg∏oszenie patentowe przekazane
zgodnie z art. 136 nie podlega tym formalnym
wymogom prawa krajowego, które ró˝nià si´ od
wymogów przewidzianych niniejszà konwencjà
lub sà wymogami dodatkowymi.

(2) Centralny urzàd w∏asnoÊci przemys∏owej, które-
mu zg∏oszenie zostaje przekazane, mo˝e wyma-
gaç od zg∏aszajàcego, aby w terminie nie krót-
szym ni˝ dwa miesiàce:

(a) wniós∏ krajowà op∏at´ za zg∏oszenie;

(b) dostarczy∏ t∏umaczenie oryginalnego tekstu eu-
ropejskiego zg∏oszenia patentowego na jeden
z j´zyków urz´dowych danego paƒstwa oraz,
tam gdzie ma to zastosowanie, tekstu zmienio-
nego w toku post´powania przed Europejskim
Urz´dem Patentowym, który zg∏aszajàcy pra-
gnie poddaç procedurze krajowej.

Rozdzia∏ II

Uniewa˝nienie i prawo pierwszeƒstwa

Artyku∏ 138

Podstawy uniewa˝nienia

(1) Z zastrze˝eniem przepisów art. 139 patent euro-
pejski mo˝e zostaç uniewa˝niony na podstawie
prawa umawiajàcego si´ paƒstwa, ze skutkiem
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na jego terytorium, jedynie z nast´pujàcych po-
wodów:

(a) przedmiot patentu europejskiego nie posiada
zdolnoÊci patentowej zgodnie z warunkami
okreÊlonymi w art. 52—57;

(b) patent europejski nie ujawnia wynalazku
w sposób wystarczajàco jasny i pe∏ny dla wy-
konania go przez specjalist´ z danej dziedziny;

(c) przedmiot patentu europejskiego wykracza
poza treÊç zg∏oszenia, które zosta∏o dokonane
lub, jeÊli patent zosta∏ udzielony na zg∏oszenie
wydzielone lub na nowe zg∏oszenie dokonane
zgodnie z art. 61, poza treÊç wczeÊniejszego
zg∏oszenia, które zosta∏o dokonane;

(d) ochrona przyznana patentem europejskim zo-
sta∏a rozszerzona;

(e) w∏aÊciciel patentu europejskiego nie jest
uprawniony stosownie do postanowieƒ art. 60
ust. 1.

(2) JeÊli podstawy uniewa˝nienia dotyczà tylko cz´-
Êci patentu europejskiego, wówczas uniewa˝nie-
nia dokonuje si´ w formie odpowiedniego ogra-
niczenia wspomnianego patentu. JeÊli prawo kra-
jowe na to zezwala, ograniczenie mo˝e byç doko-
nane w formie zmiany zastrze˝eƒ, opisu wynalaz-
ku lub rysunków.

Artyku∏ 139

Prawa powsta∏e wczeÊniej lub w tej samej dacie

(1) W ka˝dym wyznaczonym umawiajàcym si´ paƒ-
stwie europejskie zg∏oszenie patentowe i patent
europejski majà w odniesieniu do krajowego zg∏o-
szenia patentowego i patentu krajowego taki sam
skutek zwiàzany z prawem pierwszeƒstwa, jaki ma-
jà krajowe zg∏oszenie patentowe i patent krajowy.

(2) Krajowe zg∏oszenie patentowe i patent krajowy
w umawiajàcym si´ paƒstwie majà w odniesieniu
do patentu europejskiego, w którym to umawia-
jàce si´ paƒstwo jest wyznaczone, taki sam sku-
tek zwiàzany z prawem pierwszeƒstwa, jaki majà
w odniesieniu do patentu krajowego.

(3) Ka˝de umawiajàce si´ paƒstwo mo˝e postanowiç,
czy i na jakich warunkach wynalazek ujawniony za-
równo w europejskim zg∏oszeniu patentowym lub
patencie, jak i w krajowym zg∏oszeniu patento-
wym lub patencie, majàcymi t´ samà dat´ zg∏osze-
nia lub, je˝eli zastrzegane jest pierwszeƒstwo, t´
samà dat´ pierwszeƒstwa, mo˝e byç chroniony
jednoczeÊnie oboma zg∏oszeniami lub patentami.

Rozdzia∏ III

Inne skutki

Artyku∏ 140

Krajowe wzory u˝ytkowe i Êwiadectwa u˝ytecznoÊci

Przepisy art. 66, art. 124, art. 135—137 i art. 139
majà zastosowanie do wzorów u˝ytkowych i Êwia-
dectw u˝ytecznoÊci oraz do zg∏oszeƒ wzorów u˝ytko-

wych i Êwiadectw u˝ytecznoÊci zarejestrowanych lub
zdeponowanych w umawiajàcych si´ paƒstwach, któ-
rych ustawodawstwa przewidujà takie wzory lub Êwia-
dectwa.

Artyku∏ 141

Op∏aty za utrzymanie patentów europejskich
w mocy

(1) Op∏aty za utrzymanie patentu europejskiego
w mocy mogà byç pobierane jedynie za lata nast´-
pujàce po roku, o którym mowa w art. 86 ust. 4.

(2) Wszystkie op∏aty za utrzymanie patentu w mocy,
które sà wymagalne w ciàgu dwóch miesi´cy od
publikacji informacji o udzieleniu patentu euro-
pejskiego, uwa˝a si´ za wa˝nie wniesione, jeÊli
zosta∏y wniesione w tym terminie. Nie pobiera
si´ ˝adnych op∏at przewidzianych w ustawodaw-
stwie krajowym.

CZ¢Âå IX

POROZUMIENIA SZCZEGÓLNE

Artyku∏ 142

Patenty jednolite

(1) Grupa umawiajàcych si´ paƒstw, która w porozu-
mieniu szczególnym postanowi∏a, ˝e patent euro-
pejski udzielony na te paƒstwa ma jednolity cha-
rakter na ca∏ych ich terytoriach, mo˝e postanowiç,
˝e patent europejski mo˝e byç udzielony jedynie
w stosunku do wszystkich tych paƒstw ∏àcznie.

(2) Je˝eli jakakolwiek grupa umawiajàcych si´
paƒstw skorzysta z upowa˝nienia zawartego
w ust. 1, wówczas majà zastosowanie przepisy ni-
niejszej cz´Êci.

Artyku∏ 143

Wydzia∏y specjalne Europejskiego Urz´du 
Patentowego

(1) Grupa umawiajàcych si´ paƒstw mo˝e powierzyç
Europejskiemu Urz´dowi Patentowemu dodatko-
we zadania.

(2) Dla realizacji dodatkowych zadaƒ w ramach Euro-
pejskiego Urz´du Patentowego mogà zostaç utwo-
rzone specjalne wydzia∏y, wspólne dla grupy uma-
wiajàcych si´ paƒstw. Wydzia∏ami specjalnymi kie-
ruje prezes Europejskiego Urz´du Patentowego;
przepisy art. 10 ust. 2 i 3 stosuje si´ odpowiednio.

Artyku∏ 144

Reprezentacja przed wydzia∏ami specjalnymi

Grupa umawiajàcych si´ paƒstw mo˝e ustanowiç
przepisy szczególne regulujàce kwesti´ reprezentowa-
nia stron przed wydzia∏ami, o których mowa w art. 143
ust. 2.
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Artyku∏ 145

Komisja specjalna Rady Administracyjnej

(1) Grupa umawiajàcych si´ paƒstw mo˝e utworzyç
komisj´ specjalnà Rady Administracyjnej dla ce-
lów nadzorowania dzia∏alnoÊci wydzia∏ów spe-
cjalnych utworzonych na podstawie art. 143
ust. 2; Europejski Urzàd Patentowy oddaje do jej
dyspozycji taki personel, pomieszczenia i wypo-
sa˝enie, jakie mogà byç niezb´dne dla wykony-
wania jej obowiàzków. Prezes Europejskiego
Urz´du Patentowego odpowiada za dzia∏alnoÊç
wydzia∏ów specjalnych przed komisjà specjalnà
Rady Administracyjnej.

(2) Sk∏ad, kompetencje i funkcje komisji specjalnej
okreÊla grupa umawiajàcych si´ paƒstw.

Artyku∏ 146

Pokrywanie wydatków
na wykonywanie zadaƒ specjalnych

Je˝eli Europejskiemu Urz´dowi Patentowemu po-
wierzone zosta∏y na mocy art. 143 zadania dodatkowe,
grupa umawiajàcych si´ paƒstw pokrywa wydatki po-
niesione przez Organizacj´ przy wykonywaniu tych za-
daƒ. Je˝eli dla wykonywania tych dodatkowych zadaƒ
utworzone zosta∏y w Europejskim Urz´dzie Patento-
wym specjalne wydzia∏y, grupa pokrywa wydatki na
personel, pomieszczenia i wyposa˝enie powierzone
tym wydzia∏om. Przepisy art. 39 ust. 3 i 4, art. 41
i art. 47 stosuje si´ odpowiednio.

Artyku∏ 147

Wp∏aty z tytu∏u op∏at za utrzymanie w mocy
patentów europejskich

JeÊli grupa umawiajàcych si´ paƒstw ustali∏a
wspólnà taryf´ op∏at za utrzymanie w mocy patentów
europejskich, wówczas procentowy udzia∏, o którym
mowa w art. 39 ust. 1, oblicza si´ na podstawie
wspólnej taryfy op∏at; kwota minimalna, o której mo-
wa w art. 39 ust. 1, ma zastosowanie do patentów
jednolitych. Przepisy art. 39 ust. 3 i 4 stosuje si´ od-
powiednio.

Artyku∏ 148

Europejskie zg∏oszenie patentowe 
jako przedmiot w∏asnoÊci

(1) O ile grupa umawiajàcych si´ paƒstw nie posta-
nowi inaczej, stosuje si´ przepisy art. 74.

(2) Grupa umawiajàcych si´ paƒstw mo˝e postano-
wiç, ˝e europejskie zg∏oszenie patentowe, w któ-
rym takie umawiajàce si´ paƒstwa zosta∏y wyzna-
czone, mo˝e zostaç przeniesione, oddane w za-
staw lub poddane jakiemukolwiek Êrodkowi egze-
kucji jedynie w stosunku do wszystkich umawia-
jàcych si´ paƒstw grupy i zgodnie z przepisami
porozumienia szczególnego.

Artyku∏ 149

Wskazanie ∏àczne

(1) Grupa umawiajàcych si´ paƒstw mo˝e postano-
wiç, ˝e paƒstwa te mogà byç wyznaczone jedynie
∏àcznie oraz ˝e wyznaczenie jednego lub tylko
niektórych z tych paƒstw b´dzie uwa˝ane za wy-
znaczenie wszystkich paƒstw z grupy.

(2) Je˝eli Europejski Urzàd Patentowy dzia∏a jako
urzàd wyznaczony zgodnie z art. 153 ust. 1, wów-
czas przepis ust. 1 ma zastosowanie, jeÊli zg∏asza-
jàcy wskaza∏ w zg∏oszeniu mi´dzynarodowym, ˝e
pragnie uzyskaç patent europejski dla jednego
lub wi´kszej liczby wyznaczonych paƒstw takiej
grupy. Ten sam przepis ma zastosowanie, jeÊli
zg∏aszajàcy wskazuje w zg∏oszeniu mi´dzynaro-
dowym jedno umawiajàce si´ paƒstwo z grupy,
którego ustawodawstwo krajowe stanowi, ˝e wy-
znaczenie tego paƒstwa wywo∏uje skutek zg∏o-
szenia o patent europejski.

CZ¢Âå X

ZG¸OSZENIE MI¢DZYNARODOWE
NA PODSTAWIE UK¸ADU

O WSPÓ¸PRACY PATENTOWEJ

Artyku∏ 150

Stosowanie Uk∏adu o wspó∏pracy patentowej

(1) Uk∏ad o wspó∏pracy patentowej z dnia 19 czerw-
ca 1970 r., zwany dalej „Uk∏adem o wspó∏pracy”,
stosuje si´ zgodnie z przepisami niniejszej cz´Êci.

(2) Zg∏oszenia mi´dzynarodowe dokonane na pod-
stawie Uk∏adu o wspó∏pracy mogà byç przedmio-
tem post´powania przed Europejskim Urz´dem
Patentowym. W post´powaniu tym stosuje si´
przepisy tego Uk∏adu i uzupe∏niajàco przepisy ni-
niejszej konwencji. W przypadku rozbie˝noÊci,
stosuje si´ przepisy Uk∏adu o wspó∏pracy.
W szczególnoÊci termin z∏o˝enia wniosku o prze-
prowadzenie badania zg∏oszenia mi´dzynarodo-
wego na podstawie art. 94 ust. 2 niniejszej kon-
wencji nie up∏ywa przed terminem przewidzia-
nym, zale˝nie od przypadku, w art. 22 lub
w art. 39 Uk∏adu o wspó∏pracy.

(3) Zg∏oszenie mi´dzynarodowe, dla którego Euro-
pejski Urzàd Patentowy dzia∏a jako urzàd wyzna-
czony lub wybrany, uwa˝a si´ za europejskie
zg∏oszenie patentowe.

(4) Je˝eli niniejsza konwencja powo∏uje si´ na Uk∏ad
o wspó∏pracy, odnosi si´ to równie˝ do Regula-
minu tego Uk∏adu.

Artyku∏ 151

Europejski Urzàd Patentowy jako urzàd przyjmujàcy

(1) Europejski Urzàd Patentowy mo˝e dzia∏aç jako
urzàd przyjmujàcy w rozumieniu art. 2 (XV) Uk∏a-
du o wspó∏pracy, jeÊli zg∏aszajàcy zamieszkuje
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w umawiajàcym si´ paƒstwie niniejszej konwen-
cji, w stosunku do którego Uk∏ad o wspó∏pracy
wszed∏ w ˝ycie, albo jest jego obywatelem.

(2) Europejski Urzàd Patentowy mo˝e równie˝ dzia∏aç
jako urzàd przyjmujàcy, jeÊli zg∏aszajàcy zamiesz-
kuje w paƒstwie lub jest obywatelem paƒstwa,
które nie jest umawiajàcym si´ paƒstwem niniej-
szej konwencji, ale które jest umawiajàcym si´
paƒstwem Uk∏adu o wspó∏pracy i które zawar∏o
porozumienie z Organizacjà, na mocy którego Eu-
ropejski Urzàd Patentowy zgodnie z przepisami
Uk∏adu o wspó∏pracy dzia∏a jako urzàd przyjmujà-
cy w miejsce krajowego urz´du tego paƒstwa.

(3) Europejski Urzàd Patentowy zgodnie z porozu-
mieniem zawartym pomi´dzy Organizacjà a Biu-
rem Mi´dzynarodowym Âwiatowej Organizacji
W∏asnoÊci Intelektualnej mo˝e równie˝ dzia∏aç,
pod warunkiem wczeÊniejszego wyra˝enia zgody
przez Rad´ Administracyjnà, jako urzàd przyjmu-
jàcy dla ka˝dego innego zg∏aszajàcego.

Artyku∏ 152

Dokonanie i przekazanie zg∏oszenia
mi´dzynarodowego

(1) JeÊli zg∏aszajàcy dla swojego zg∏oszenia mi´dzy-
narodowego wybiera Europejski Urzàd Patento-
wy jako urzàd przyjmujàcy, wówczas dokonuje
zg∏oszenia bezpoÊrednio w Europejskim Urz´dzie
Patentowym. Niemniej jednak przepis art. 75
ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.

(2) W przypadku dokonania zg∏oszenia mi´dzynaro-
dowego w Europejskim Urz´dzie Patentowym za
poÊrednictwem w∏aÊciwego centralnego urz´du
w∏asnoÊci przemys∏owej, zainteresowane uma-
wiajàce si´ paƒstwo podejmuje wszelkie niezb´d-
ne Êrodki dla zagwarantowania, ˝e zg∏oszenie zo-
stanie przekazane do Europejskiego Urz´du Pa-
tentowego w terminie, który umo˝liwi spe∏nienie
przez ten Urzàd, we w∏aÊciwym czasie, wymogów
dotyczàcych przekazania zgodnie z Uk∏adem
o wspó∏pracy.

(3) Ka˝de zg∏oszenie mi´dzynarodowe podlega obo-
wiàzkowi wniesienia op∏aty za przekazanie, którà
wnosi si´ w ciàgu jednego miesiàca od otrzyma-
nia zg∏oszenia.

Artyku∏ 153

Europejski Urzàd Patentowy jako urzàd wyznaczony

(1) Europejski Urzàd Patentowy dzia∏a jako urzàd wy-
znaczony w rozumieniu art. 2 (XIII) Uk∏adu
o wspó∏pracy dla tych umawiajàcych si´ paƒstw
niniejszej konwencji, w stosunku do których
Uk∏ad o wspó∏pracy wszed∏ w ˝ycie i które zosta-
∏y wyznaczone w zg∏oszeniu mi´dzynarodowym,
jeÊli zg∏aszajàcy informuje urzàd przyjmujàcy
w zg∏oszeniu mi´dzynarodowym, ˝e pragnie uzy-
skaç patent europejski na te paƒstwa. Ten sam
przepis ma zastosowanie, jeÊli w zg∏oszeniu mi´-
dzynarodowym zg∏aszajàcy wyznacza umawiajà-

ce si´ paƒstwo, którego prawo krajowe stanowi,
˝e wyznaczenie tego paƒstwa wywiera skutek eu-
ropejskiego zg∏oszenia patentowego.

(2) Je˝eli Europejski Urzàd Patentowy dzia∏a jako
urzàd wyznaczony, wówczas Wydzia∏ Badaƒ jest
w∏aÊciwy dla podejmowania decyzji wymaga-
nych na podstawie art. 25 ust. 2 (a) Uk∏adu
o wspó∏pracy.

Artyku∏ 154

Europejski Urzàd Patentowy
jako Mi´dzynarodowy Organ Poszukiwaƒ

(1) Europejski Urzàd Patentowy dzia∏a jako Mi´dzy-
narodowy Organ Poszukiwaƒ w rozumieniu roz-
dzia∏u I Uk∏adu o wspó∏pracy dla zg∏aszajàcych,
którzy zamieszkujà w umawiajàcym si´ paƒstwie,
w stosunku do którego Uk∏ad o wspó∏pracy
wszed∏ w ˝ycie, lub sà jego obywatelami, pod wa-
runkiem zawarcia porozumienia mi´dzy Organi-
zacjà a Biurem Mi´dzynarodowym Âwiatowej Or-
ganizacji W∏asnoÊci Intelektualnej.

(2) Europejski Urzàd Patentowy dzia∏a równie˝, pod
warunkiem wczeÊniejszego udzielenia zgody przez
Rad´ Administracyjnà, jako Mi´dzynarodowy Or-
gan Poszukiwaƒ dla ka˝dego innego zg∏aszajàce-
go, zgodnie z porozumieniem zawartym pomi´dzy
Organizacjà a Biurem Mi´dzynarodowym Âwiato-
wej Organizacji W∏asnoÊci Intelektualnej.

(3) Komisje Odwo∏awcze w∏aÊciwe sà do rozstrzyga-
nia za˝aleƒ zg∏aszajàcych dotyczàcych op∏aty do-
datkowej na∏o˝onej przez Europejski Urzàd Paten-
towy na podstawie przepisów art. 17 ust. 3 (a)
Uk∏adu o wspó∏pracy.

Artyku∏ 155

Europejski Urzàd Patentowy
jako Mi´dzynarodowy Organ Badaƒ Wst´pnych

(1) Europejski Urzàd Patentowy dzia∏a jako Mi´dzy-
narodowy Organ Badaƒ Wst´pnych w rozumie-
niu rozdzia∏u II Uk∏adu o wspó∏pracy dla zg∏asza-
jàcych zamieszkujàcych w umawiajàcym si´ paƒ-
stwie zwiàzanym tym rozdzia∏em lub b´dàcych
jego obywatelami, pod warunkiem zawarcia po-
rozumienia mi´dzy Organizacjà a Biurem Mi´dzy-
narodowym Âwiatowej Organizacji W∏asnoÊci In-
telektualnej.

(2) Europejski Urzàd Patentowy dzia∏a równie˝, pod
warunkiem wczeÊniejszego udzielenia zgody przez
Rad´ Administracyjnà, jako Mi´dzynarodowy Or-
gan Badaƒ Wst´pnych dla ka˝dego innego zg∏asza-
jàcego, zgodnie z porozumieniem zawartym po-
mi´dzy Organizacjà a Biurem Mi´dzynarodowym
Âwiatowej Organizacji W∏asnoÊci Intelektualnej.

(3) Komisje Odwo∏awcze w∏aÊciwe sà do rozstrzyga-
nia za˝aleƒ zg∏aszajàcych dotyczàcych op∏aty do-
datkowej na∏o˝onej przez Europejski Urzàd Paten-
towy na podstawie art. 34 ust. 3 (a) Uk∏adu
o wspó∏pracy.
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Artyku∏ 156

Europejski Urzàd Patentowy jako urzàd wybrany

Europejski Urzàd Patentowy dzia∏a jako urzàd wy-
brany w rozumieniu art. 2 (XIV) Uk∏adu o wspó∏pracy,
je˝eli zg∏aszajàcy wybra∏ którekolwiek z wyznaczonych
paƒstw, o których mowa w art. 153 ust. 1 lub art. 149
ust. 2, dla których rozdzia∏ II tego Uk∏adu sta∏ si´ wià-
˝àcy. Przepis ten stosuje si´, z zastrze˝eniem wcze-
Êniejszego wyra˝enia zgody przez Rad´ Administra-
cyjnà, je˝eli zg∏aszajàcy zamieszkuje w paƒstwie lub
jest obywatelem paƒstwa, które nie jest stronà tego
Uk∏adu lub nie jest zwiàzane postanowieniami roz-
dzia∏u II tego Uk∏adu, pod warunkiem ˝e jest on jednà
z osób, której Zgromadzenie Mi´dzynarodowego
Zwiàzku Wspó∏pracy Patentowej zezwoli∏o, decyzjà
podj´tà stosownie do art. 31 ust. 2 (b) Uk∏adu o wspó∏-
pracy, na z∏o˝enie wniosku o przeprowadzenie mi´-
dzynarodowego badania wst´pnego.

Artyku∏ 157

Sprawozdanie z poszukiwania mi´dzynarodowego

(1) Bez wp∏ywu na zastosowanie przepisów ust. 2—4
sprawozdanie z poszukiwania mi´dzynarodowe-
go, o którym mowa w art. 18 Uk∏adu o wspó∏pra-
cy, lub jakiekolwiek oÊwiadczenie z∏o˝one na mo-
cy art. 17 ust. 2 (a) tego Uk∏adu oraz ich publika-
cja zgodnie z art. 21 Uk∏adu zast´pujà sprawozda-
nie z poszukiwania europejskiego i informacj´
o jego publikacji w Europejskim Biuletynie Paten-
towym.

(2) Z zastrze˝eniem decyzji Rady Administracyjnej,
o których mowa w ust. 3:

(a) dla wszystkich zg∏oszeƒ mi´dzynarodowych
sporzàdza si´ dodatkowe sprawozdanie z po-
szukiwania europejskiego;

(b) równoczeÊnie z op∏atà krajowà przewidzianà
w art. 22 ust. 1 lub art. 39 ust. 1 Uk∏adu
o wspó∏pracy zg∏aszajàcy wnosi op∏at´ za po-
szukiwanie. JeÊli op∏ata za poszukiwanie nie
zostanie wniesiona w terminie, zg∏oszenie
uwa˝a si´ za wycofane.

(3) Rada Administracyjna mo˝e podjàç decyzj´, na
jakich warunkach i w jakim zakresie:
(a) rezygnuje si´ z dodatkowego sprawozdania

z poszukiwania europejskiego;
(b) ma byç obni˝ona op∏ata za poszukiwanie.

(4) Rada Administracyjna mo˝e w ka˝dej chwili
uchyliç decyzje podj´te na mocy ust. 3.

Artyku∏ 158

Publikacja zg∏oszenia mi´dzynarodowego
i jego dostarczenie

do Europejskiego Urz´du Patentowego

(1) Publikacja zg∏oszenia mi´dzynarodowego, na
podstawie art. 21 Uk∏adu o wspó∏pracy, dla które-
go Europejski Urzàd Patentowy jest urz´dem wy-

znaczonym, zast´puje, z zastrze˝eniem postano-
wieƒ ust. 3, publikacj´ europejskiego zg∏oszenia
patentowego i informacj´ o niej zamieszcza si´
w Europejskim Biuletynie Patentowym. Jednak˝e
takiego zg∏oszenia nie uwa˝a si´ za obj´te sta-
nem techniki zgodnie z art. 54 ust. 3, jeÊli nie zo-
sta∏y spe∏nione warunki ustalone w ust. 2.

(2) Zg∏oszenie mi´dzynarodowe dostarcza si´ do Eu-
ropejskiego Urz´du Patentowego w jednym z je-
go j´zyków urz´dowych. Zg∏aszajàcy wnosi do
Europejskiego Urz´du Patentowego op∏at´ krajo-
wà przewidzianà w art. 22 ust. 1 lub art. 39 ust. 1
Uk∏adu o wspó∏pracy.

(3) JeÊli zg∏oszenie mi´dzynarodowe opublikowane
jest w j´zyku innym ni˝ jeden z j´zyków urz´do-
wych Europejskiego Urz´du Patentowego, Urzàd
ten publikuje zg∏oszenie mi´dzynarodowe dostar-
czone zgodnie z ust. 2. Z zastrze˝eniem przepisów
art. 67 ust. 3 ochrona tymczasowa przewidziana
w art. 67 ust. 1 i 2 rozpoczyna si´ od daty tej pu-
blikacji.

CZ¢Âå XI

PRZEPISY PRZEJÂCIOWE

Artyku∏ 159

Rada Administracyjna w okresie przejÊciowym

(1) Paƒstwa, o których mowa w art. 169 ust. 1, wyzna-
czajà swoich przedstawicieli do Rady Administra-
cyjnej; na zaproszenie Rzàdu Republiki Federalnej
Niemiec Rada Administracyjna zbiera si´ nie póê-
niej ni˝ dwa miesiàce po wejÊciu w ˝ycie niniejszej
konwencji, w szczególnoÊci w celu powo∏ania pre-
zesa Europejskiego Urz´du Patentowego.

(2) Kadencja pierwszego przewodniczàcego Rady
Administracyjnej, powo∏anego po wejÊciu w ˝y-
cie niniejszej konwencji, trwa cztery lata.

(3) Kadencja dwóch wybranych cz∏onków pierwsze-
go Prezydium Rady Administracyjnej, utworzone-
go po wejÊciu w ˝ycie niniejszej konwencji, trwa,
odpowiednio, pi´ç i cztery lata.

Artyku∏ 160

Mianowanie pracowników w okresie przejÊciowym

(1) Do czasu przyj´cia Regulaminu pracowniczego dla
pracowników sta∏ych i warunków zatrudnienia in-
nych pracowników Europejskiego Urz´du Patento-
wego Rada Administracyjna oraz prezes Europej-
skiego Urz´du Patentowego, ka˝dy w ramach
swych kompetencji, przyjmuje niezb´dny personel
i zawiera w tym celu krótkoterminowe umowy. Ra-
da Administracyjna mo˝e ustaliç ogólne zasady
dotyczàce przyjmowania pracowników.

(2) W okresie przejÊciowym, którego zakoƒczenie okre-
Êla Rada Administracyjna, Rada Administracyjna
mo˝e, po zasi´gni´ciu opinii prezesa Europejskiego
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Urz´du Patentowego, mianowaç na cz∏onków Roz-
szerzonej Komisji Odwo∏awczej lub Komisji Odwo-
∏awczych cz∏onków sàdów krajowych i organów
umawiajàcych si´ paƒstw posiadajàcych wykszta∏-
cenie techniczne lub prawnicze, którzy mogà konty-
nuowaç swojà dzia∏alnoÊç w sàdach krajowych lub
organach. Mogà oni zostaç mianowani na okres
krótszy ni˝ pi´ç lat, ale nie krótszy ni˝ rok, oraz mo-
gà zostaç mianowani ponownie.

Artyku∏ 161

Pierwszy okres rozrachunkowy

(1) Pierwszy okres rozrachunkowy Organizacji trwa od
daty wejÊcia w ˝ycie niniejszej konwencji do dnia
31 grudnia tego samego roku. Je˝eli data ta przy-
pada w drugiej po∏owie roku, okres rozrachunkowy
trwa do dnia 31 grudnia roku nast´pnego.

(2) Bud˝et na pierwszy okres rozrachunkowy sporzà-
dza si´ niezw∏ocznie po wejÊciu w ˝ycie niniejszej
konwencji. Do czasu wniesienia na rzecz Organi-
zacji wk∏adów finansowych przewidzianych
w art. 40, nale˝nych w ramach pierwszego bu-
d˝etu, umawiajàce si´ paƒstwa wnoszà na proÊ-
b´ Rady Administracyjnej i w wysokoÊci przez nià
ustalonej, zaliczki, które zostanà zaliczone na po-
czet ich wk∏adów do bud˝etu. WysokoÊç zaliczek
okreÊla si´ zgodnie z podzia∏em ustalonym
w art. 40. Do zaliczek stosuje si´ odpowiednio
przepisy art. 39 ust. 3 i 4.

Artyku∏ 162

Stopniowe rozszerzanie zakresu dzia∏alnoÊci
Europejskiego Urz´du Patentowego

(1) Europejskie zg∏oszenia patentowe mogà byç do-
konywane w Europejskim Urz´dzie Patentowym
od daty ustalonej przez Rad´ Administracyjnà na
zalecenie prezesa Europejskiego Urz´du Patento-
wego.

(2) Na zalecenie prezesa Europejskiego Urz´du Pa-
tentowego Rada Administracyjna mo˝e postano-
wiç, ˝e od daty, o której mowa w ust. 1, rozpatry-
wanie europejskich zg∏oszeƒ patentowych mo˝e
byç ograniczone. Takie ograniczenie mo˝e doty-
czyç pewnych dziedzin techniki. Jednak˝e w ka˝-
dym przypadku przeprowadza si´ badanie w celu
stwierdzenia, czy europejskiemu zg∏oszeniu pa-
tentowemu mo˝na przyznaç dat´ zg∏oszenia.

(3) JeÊli na podstawie ust. 2 podj´ta zosta∏a decyzja,
Rada Administracyjna nie mo˝e póêniej dalej
ograniczyç rozpatrywania europejskich zg∏oszeƒ
patentowych.

(4) JeÊli w wyniku wprowadzenia ograniczeƒ w post´-
powaniu na podstawie ust. 2 europejskie zg∏osze-
nie patentowe nie mo˝e byç dalej rozpatrywane,
wówczas Europejski Urzàd Patentowy powiada-
mia o tym zg∏aszajàcego i informuje go, ˝e mo˝e
on z∏o˝yç wniosek o zamian´ na zg∏oszenie krajo-
we. Po przyj´ciu takiego powiadomienia europej-
skie zg∏oszenie patentowe uwa˝a si´ za wycofane.

Artyku∏ 163

Zawodowi pe∏nomocnicy w okresie przejÊciowym

(1) Niezale˝nie od przepisów art. 134 ust. 2 w okresie
przejÊciowym, którego zakoƒczenie okreÊla Rada
Administracyjna, na list´ zawodowych pe∏no-
mocników mo˝e zostaç wpisana ka˝da osoba fi-
zyczna, która spe∏nia nast´pujàce warunki:

(a) musi byç obywatelem umawiajàcego si´ paƒ-
stwa;

(b) musi mieç siedzib´ firmy lub miejsce zatrud-
nienia na terytorium jednego z umawiajàcych
si´ paƒstw;

(c) musi byç uprawniona do reprezentowania
osób fizycznych i prawnych w sprawach pa-
tentowych przed centralnym urz´dem w∏asno-
Êci przemys∏owej umawiajàcego si´ paƒstwa,
w którym ma siedzib´ firmy lub miejsce za-
trudnienia.

(2) Wpisu dokonuje si´ na wniosek, do którego za∏à-
cza si´ zaÊwiadczenie wydane przez centralny
urzàd w∏asnoÊci przemys∏owej potwierdzajàce,
˝e spe∏nione zosta∏y warunki ustalone w ust. 1.

(3) Je˝eli w umawiajàcym si´ paƒstwie uprawnienie,
o którym mowa w ust. 1 (c), nie jest uzale˝nione
od wymogu posiadania szczególnych kwalifikacji
zawodowych, osoby ubiegajàce si´ o wpis na li-
st´, które prowadzà dzia∏alnoÊç w sprawach pa-
tentowych przed centralnym urz´dem w∏asnoÊci
przemys∏owej tego paƒstwa, muszà wykazaç si´
co najmniej pi´cioletnià praktykà w tej dzia∏alno-
Êci. Jednak˝e osoby, których kwalifikacje zawodo-
we do reprezentowania osób fizycznych lub
prawnych w sprawach patentowych przed cen-
tralnym urz´dem w∏asnoÊci przemys∏owej jedne-
go z umawiajàcych si´ paƒstw sà oficjalnie uzna-
ne, zgodnie z przepisami ustanowionymi w takim
paƒstwie, nie podlegajà wymogowi spe∏nienia te-
go warunku. ZaÊwiadczenie wydane przez cen-
tralny urzàd w∏asnoÊci przemys∏owej musi wska-
zywaç, ˝e sk∏adajàcy wniosek o wpis spe∏nia je-
den z warunków, o których mowa w niniejszym
ust´pie.

(4) Prezes Europejskiego Urz´du Patentowego mo˝e
odstàpiç:

(a) od wymogu okreÊlonego w ust. 3, pierwsze
zdanie, jeÊli sk∏adajàcy wniosek wyka˝e, ˝e
zdoby∏ wymagane kwalifikacje w inny sposób;

(b) w szczególnych przypadkach, od wymogu
okreÊlonego w ust. 1 (a).

(5) Prezes Europejskiego Urz´du Patentowego od-
stàpi od wymogu okreÊlonego w ust. 1 (a), jeÊli
sk∏adajàcy wniosek spe∏nia∏ wymogi okreÊlone
w ust. 1 (b) i (c) w dniu 5 paêdziernika 1973 r.

(6) Osoby posiadajàce siedzib´ firmy lub miejsce za-
trudnienia w paƒstwie, które przystàpi∏o do ni-
niejszej konwencji w okresie krótszym ni˝ rok od
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wygaÊni´cia okresu przejÊciowego, mogà byç
wpisane na list´ zawodowych pe∏nomocników na
warunkach ustalonych w ust. 1—5, w okresie ro-
ku, liczàc od daty, w której przystàpienie tego
paƒstwa nabra∏o mocy obowiàzujàcej.

(7) Po up∏ywie okresu przejÊciowego ka˝da osoba,
która zosta∏a wpisana na list´ zawodowych pe∏no-
mocników w tym okresie, bez wp∏ywu na Êrodki
dyscyplinarne podj´te na mocy art. 134 ust. 8 (c),
pozostaje na niej lub na wniosek zostaje na nià
ponownie wpisana pod warunkiem, ˝e nast´pnie
spe∏ni ona wymóg ustalony w ust. 1 (b).

CZ¢Âå XII

POSTANOWIENIA KO¡COWE

Artyku∏ 164

Regulamin wykonawczy i Protoko∏y

(1) Regulamin wykonawczy, Protokó∏ w sprawie
uznawania, Protokó∏ w sprawie przywilejów i im-
munitetów, Protokó∏ w sprawie centralizacji oraz
Protokó∏ w sprawie interpretacji art. 69 stanowià
integralnà cz´Êç niniejszej konwencji.

(2) W przypadku rozbie˝noÊci pomi´dzy przepisami
niniejszej konwencji a przepisami Regulaminu
wykonawczego, decydujà przepisy niniejszej kon-
wencji.

Artyku∏ 165

Podpisanie — Ratyfikacja

(1) Do dnia 5 kwietnia 1974 r. niniejsza konwencja
jest otwarta do podpisu przez paƒstwa, które bra-
∏y udzia∏ w mi´dzyrzàdowej konferencji w spra-
wie ustanowienia europejskiego systemu udzie-
lania patentów lub by∏y poinformowane o zwo∏a-
niu tej konferencji i którym oferowano mo˝liwoÊç
wzi´cia w niej udzia∏u.

(2) Niniejsza konwencja podlega ratyfikacji; doku-
menty ratyfikacyjne sk∏ada si´ Rzàdowi Republiki
Federalnej Niemiec.

Artyku∏ 166

Przystàpienie

(1) Niniejsza konwencja otwarta jest do przystàpie-
nia dla:

(a) paƒstw, o których mowa w art. 165 ust. 1;

(b) ka˝dego innego paƒstwa europejskiego na za-
proszenie Rady Administracyjnej.

(2) Ka˝de paƒstwo, które by∏o stronà konwencji
i przesta∏o nià byç w wyniku zastosowania
art. 172 ust. 4, mo˝e ponownie staç si´ stronà
konwencji przez przystàpienie do niej.

(3) Dokumenty przystàpienia sk∏ada si´ Rzàdowi Re-
publiki Federalnej Niemiec.

Artyku∏ 167

Zastrze˝enia

(1) Ka˝de umawiajàce si´ paƒstwo mo˝e w chwili
podpisania lub sk∏adania dokumentów ratyfikacji
lub przystàpienia dokonaç jedynie zastrze˝eƒ wy-
mienionych w ust. 2.

(2) Ka˝de umawiajàce si´ paƒstwo mo˝e zastrzec so-
bie prawo do postanowienia, ˝e:

(a) patenty europejskie, o tyle, o ile przyznajà
ochron´ na produkty chemiczne, farmaceu-
tyczne lub ˝ywnoÊciowe, jako takie sà, zgodnie
z przepisami majàcymi zastosowanie do pa-
tentów krajowych, nieskuteczne lub mogà
podlegaç uniewa˝nieniu: zastrze˝enie to nie
dotyczy ochrony przyznanej patentem o tyle,
o ile obejmuje ona sposób wytwarzania lub
u˝ycia produktu chemicznego bàdê sposób
wytwarzania produktu farmaceutycznego lub
˝ywnoÊciowego;

(b) patenty europejskie, o tyle, o ile przyznajà
ochron´ na sposoby stosowane w rolnictwie
lub ogrodnictwie, poza tymi, do których ma
zastosowanie art. 53 (b), sà zgodnie z przepi-
sami majàcymi zastosowanie do patentów
krajowych, nieskuteczne lub mogà byç unie-
wa˝nione;

(c) patenty europejskie, zgodnie z przepisami ma-
jàcymi zastosowanie do patentów krajowych,
trwajà krócej ni˝ 20 lat;

(d) nie b´dzie zwiàzane Protoko∏em o uznawaniu.

(3) Ka˝de zastrze˝enie dokonane przez umawiajàce
si´ paƒstwo jest skuteczne przez okres nie d∏u˝-
szy ni˝ dziesi´ç lat od wejÊcia w ˝ycie niniejszej
konwencji. Jednak˝e, je˝eli umawiajàce si´ paƒ-
stwo dokona∏o któregokolwiek z zastrze˝eƒ, o któ-
rych mowa w ust. 2 (a) i (b), wówczas Rada Admi-
nistracyjna mo˝e przed∏u˝yç ten okres w stosun-
ku do takiego paƒstwa o nie wi´cej ni˝ pi´ç lat dla
ca∏oÊci lub cz´Êci dokonanego zastrze˝enia, je˝eli
paƒstwo to przed∏o˝y, najpóêniej na rok przed
koƒcem dziesi´cioletniego okresu, umotywowa-
ny wniosek, który przekona Rad´ Administracyj-
nà, ˝e nie jest ono w stanie wycofaç zastrze˝enia
do czasu wygaÊni´cia dziesi´cioletniego okresu.

(4) Ka˝de umawiajàce si´ paƒstwo, które dokona∏o
zastrze˝enia, wycofa to zastrze˝enie niezw∏ocznie,
kiedy tylko okolicznoÊci na to pozwolà. Wycofa-
nia dokonuje si´ przez skierowanie do Rzàdu Re-
publiki Federalnej Niemiec zawiadomienia i staje
si´ ono skuteczne po up∏ywie miesiàca od daty
otrzymania tego zawiadomienia przez ten Rzàd.

(5) Ka˝de zastrze˝enie dokonane zgodnie z ust. 2 (a),
(b) lub (c) ma zastosowanie do patentów europej-
skich udzielonych na europejskie zg∏oszenia pa-
tentowe dokonane w ciàgu okresu, w którym za-
strze˝enie jest skuteczne. Skutki zastrze˝enia
trwajà przez czas trwania patentu.
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(6) Bez wp∏ywu na zastosowanie przepisów ust. 4 i 5
ka˝de zastrze˝enie traci skutki z up∏ywem okresu,
o którym mowa w ust. 3, pierwsze zdanie lub, je-
˝eli okres ten zosta∏ przed∏u˝ony, z up∏ywem
okresu przed∏u˝enia.

Artyku∏ 168

Terytorialny zakres stosowania

(1) Ka˝de umawiajàce si´ paƒstwo mo˝e oÊwiadczyç
w dokumentach ratyfikacji albo przystàpienia lub
mo˝e póêniej w dowolnym innym czasie poinfor-
mowaç Rzàd Republiki Federalnej Niemiec w dro-
dze pisemnego powiadomienia, ˝e niniejsza kon-
wencja b´dzie mia∏a zastosowanie do jednego
lub wi´cej obszarów, za które jest ono odpowie-
dzialne w stosunkach zewn´trznych. Patenty eu-
ropejskie udzielone dla tego umawiajàcego si´
paƒstwa sà równie˝ skuteczne na obszarach, dla
których takie oÊwiadczenie sta∏o si´ skuteczne.

(2) JeÊli oÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 1, za-
warte jest w dokumencie ratyfikacji lub przystà-
pienia, wywo∏uje ono skutki od tej samej daty co
ratyfikacja lub przystàpienie; jeÊli oÊwiadczenie
jest zawarte w powiadomieniu dokonanym po
z∏o˝eniu dokumentu ratyfikacji bàdê przystàpie-
nia, powiadomienie takie wywo∏uje skutki po sze-
Êciu miesiàcach od daty jego otrzymania przez
Rzàd Republiki Federalnej Niemiec.

(3) Ka˝de umawiajàce si´ paƒstwo mo˝e w dowol-
nym czasie oÊwiadczyç, ˝e stosowanie konwencji
ustaje w stosunku do niektórych lub wszystkich
obszarów, których dotyczy∏o powiadomienie do-
konane na podstawie ust. 1. OÊwiadczenie takie
wywo∏uje skutek po up∏ywie roku od daty otrzy-
mania go przez Rzàd Republiki Federalnej Nie-
miec.

Artyku∏ 169

WejÊcie w ˝ycie

(1) Niniejsza konwencja wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
trzech miesi´cy od daty z∏o˝enia ostatniego doku-
mentu ratyfikacji lub przystàpienia przez szeÊç
paƒstw, na terytorium których ca∏kowita liczba
zg∏oszeƒ patentowych dokonanych w 1970 r. wy-
nios∏a przynajmniej 180 000 dla wszystkich tych
paƒstw.

(2) Ratyfikacja lub przystàpienie po wejÊciu w ˝ycie
niniejszej konwencji stajà si´ skuteczne pierwsze-
go dnia trzeciego miesiàca po z∏o˝eniu dokumen-
tu ratyfikacji lub przystàpienia.

Artyku∏ 170

Wk∏ad poczàtkowy

(1) Ka˝de paƒstwo, które ratyfikuje niniejszà kon-
wencj´ lub do niej przyst´puje po jej wejÊciu
w ˝ycie, wnosi na rzecz Organizacji wk∏ad poczàt-
kowy, który nie podlega zwrotowi.

(2) Wk∏ad poczàtkowy wynosi 5 % kwoty obliczonej
na dzieƒ, w którym ratyfikacja lub przystàpienie
stajà si´ skuteczne, przez zastosowanie procentu
uzyskanego dla danego paƒstwa wed∏ug podzia-
∏u przewidzianego w art. 40 ust. 3 i 4, do sumy
nadzwyczajnych wk∏adów finansowych nale˝-
nych od innych umawiajàcych si´ paƒstw za
okresy obrachunkowe poprzedzajàce dat´, o któ-
rej mowa powy˝ej.

(3) W przypadku, je˝eli za okres obrachunkowy bez-
poÊrednio poprzedzajàcy dat´, o której mowa
w ust. 2, wk∏ady finansowe nie by∏y wymagane,
wówczas podzia∏em, o którym mowa w tym ust´-
pie, b´dzie podzia∏, który mia∏by zastosowanie do
danego paƒstwa za ostatni rok, za który nadzwy-
czajne wk∏ady finansowe by∏y wymagane.

Artyku∏ 171

Okres obowiàzywania konwencji

Niniejsza konwencja zawarta jest na czas nieokre-
Êlony.

Artyku∏ 172

Rewizja

(1) Niniejsza konwencja mo˝e byç poddana rewizji
na konferencji umawiajàcych si´ paƒstw.

(2) Konferencj´ przygotowuje i zwo∏uje Rada Admi-
nistracyjna. Obrady konferencji uwa˝a si´ za wa˝-
nie ukonstytuowane, je˝eli reprezentowanych
jest na niej przynajmniej trzy czwarte umawiajà-
cych si´ paƒstw. Dla przyj´cia zrewidowanego
tekstu niezb´dna jest wi´kszoÊç trzech czwartych
umawiajàcych si´ paƒstw reprezentowanych
i g∏osujàcych na konferencji. Wstrzymanie si´ od
g∏osowania nie uwa˝a si´ za oddanie g∏osu.

(3) Zrewidowany tekst wchodzi w ˝ycie po jego raty-
fikowaniu lub przystàpieniu do niego przez liczb´
umawiajàcych si´ paƒstw okreÊlonà przez konfe-
rencj´ i w terminie przez nià okreÊlonym.

(4) Paƒstwa, które do chwili wejÊcia w ˝ycie zrewido-
wanego tekstu nie ratyfikowa∏y go lub nie przy-
stàpi∏y do niego, przestajà byç od tej chwili stro-
nami niniejszej konwencji.

Artyku∏ 173

Spory pomi´dzy umawiajàcymi si´ paƒstwami

(1) Ka˝dy spór pomi´dzy umawiajàcymi si´ paƒ-
stwami, który dotyczy interpretacji lub stosowa-
nia niniejszej konwencji i nie zosta∏ rozstrzygni´-
ty w drodze negocjacji, przedk∏ada si´ na wniosek
jednego z zainteresowanych paƒstw Radzie Ad-
ministracyjnej, która dok∏ada wszelkich staraƒ,
aby doprowadziç do porozumienia mi´dzy zainte-
resowanymi paƒstwami.

(2) JeÊli w ciàgu szeÊciu miesi´cy od daty zg∏oszenia
Radzie Administracyjnej sporu porozumienie nie
zostanie osiàgni´te, ka˝de z zainteresowanych
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paƒstw mo˝e wnieÊç spór przed Mi´dzynarodo-
wy Trybuna∏ SprawiedliwoÊci w celu uzyskania
wià˝àcej decyzji.

Artyku∏ 174

Wypowiedzenie

Ka˝de umawiajàce si´ paƒstwo mo˝e w dowol-
nym czasie wypowiedzieç niniejszà konwencj´. Po-
wiadomienie o wypowiedzeniu przekazuje si´ Rzàdo-
wi Republiki Federalnej Niemiec. Wypowiedzenie sta-
je si´ skuteczne po up∏ywie jednego roku od daty
otrzymania takiego powiadomienia.

Artyku∏ 175

Zachowanie nabytych praw

(1) W przypadku paƒstwa, które przestaje byç stronà
niniejszej konwencji na podstawie art. 172 ust. 4
lub art. 174, prawa wczeÊniej nabyte na podstawie
niniejszej konwencji nie ulegajà ograniczeniu.

(2) Europejskie zg∏oszenie patentowe b´dàce w trak-
cie rozpatrywania w chwili, kiedy wyznaczone
paƒstwo przestaje byç stronà konwencji, rozpa-
trywane jest przez Europejski Urzàd Patentowy
w odniesieniu do tego paƒstwa tak, jak gdyby
obowiàzujàcy póêniejszy tekst konwencji mia∏ do
niego zastosowanie.

(3) Przepis ust. 2 stosuje si´ do patentu europejskie-
go, w stosunku do którego w dacie wspomnianej
w tym ust´pie rozpatrywany jest sprzeciw lub nie
up∏ynà∏ jeszcze termin do wniesienia sprzeciwu.

(4) ˚adne z postanowieƒ niniejszego artyku∏u nie na-
rusza prawa ˝adnego paƒstwa, które przesta∏o
byç stronà niniejszej konwencji, do traktowania
patentu europejskiego zgodnie z tekstem kon-
wencji, którego by∏o ono stronà.

Artyku∏ 176

Uprawnienia i zobowiàzania finansowe
by∏ego umawiajàcego si´ paƒstwa

(1) Ka˝demu paƒstwu, które przesta∏o byç stronà ni-
niejszej konwencji na podstawie art. 172 ust. 4
lub art. 174, Organizacja zwraca nadzwyczajne
wk∏ady finansowe wniesione stosownie do po-
stanowieƒ art. 40 ust. 2 jedynie w chwili i na ta-
kich warunkach, na jakich Organizacja zwraca
nadzwyczajne wk∏ady finansowe wniesione przez
inne paƒstwa w tym samym okresie rozrachunko-
wym.

(2) Paƒstwo, o którym mowa w ust. 1, tak˝e wów-
czas, gdy przesta∏o byç stronà niniejszej konwen-
cji, nadal dokonuje, stosownie do art. 39, wp∏at
kwot stanowiàcych okreÊlony procent od op∏at za
utrzymanie w mocy patentów europejskich pozo-
stajàcych w mocy w tym paƒstwie, w wysokoÊci
obowiàzujàcej w dacie, kiedy przesta∏o byç ono
jej stronà.

Artyku∏ 177

J´zyki konwencji

(1) Niniejsza konwencja, sporzàdzona w pojedyn-
czych egzemplarzach w j´zykach angielskim,
francuskim i niemieckim, zostanie z∏o˝ona do ar-
chiwum Rzàdu Republiki Federalnej Niemiec,
przy czym wszystkie trzy teksty sà jednakowo au-
tentyczne.

(2) Teksty niniejszej konwencji, sporzàdzone w j´zy-
kach urz´dowych umawiajàcych si´ paƒstw in-
nych ni˝ te, o których mowa w ust. 1, uwa˝a si´,
po zatwierdzeniu przez Rad´ Administracyjnà, za
teksty urz´dowe. W przypadku rozbie˝noÊci w in-
terpretacji ró˝nych tekstów, rozstrzygajà teksty
autentyczne, o których mowa w ust. 1.

Artyku∏ 178

Przekazanie i powiadomienia

(1) Rzàd Republiki Federalnej Niemiec sporzàdza po-
Êwiadczone za zgodnoÊç z orygina∏em kopie ni-
niejszej konwencji i przekazuje je rzàdom wszyst-
kich paƒstw, które podpisa∏y lub przystàpi∏y do
konwencji.

(2) Rzàd Republiki Federalnej Niemiec powiadamia
rzàdy paƒstw, o których mowa w ust. 1, o:

(a) ka˝dym podpisaniu konwencji;

(b) z∏o˝eniu dokumentu ratyfikacji lub przystàpie-
nia;

(c) ka˝dym zastrze˝eniu lub wycofaniu zastrze˝e-
nia, dokonanych stosownie do przepisów
art. 167;

(d) ka˝dym oÊwiadczeniu lub zawiadomieniu
otrzymanym stosownie do przepisów art. 168;

(e) dacie wejÊcia w ˝ycie niniejszej konwencji;

(f) ka˝dym wypowiedzeniu otrzymanym stosow-
nie do przepisów art. 174 i dacie, od której
obowiàzuje wypowiedzenie.

(3) Rzàd Republiki Federalnej Niemiec zarejestruje
niniejszà konwencj´ w Sekretariacie Organizacji
Narodów Zjednoczonych.

Na dowód czego, upowa˝nieni do tego przedsta-
wiciele, po przedstawieniu swoich pe∏nomocnictw,
sporzàdzonych we w∏aÊciwej i nale˝ytej formie, podpi-
sujà niniejszà konwencj´.

Sporzàdzono w Monachium dnia piàtego paêdzier-
nika tysiàc dziewi´çset siedemdziesiàtego trzeciego
roku.
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CZ¢Âå I

PRZEPISY WYKONAWCZE DO CZ¢ÂCI I KONWENCJI

Rozdzia∏ I

J´zyki Europejskiego Urz´du Patentowego

Zasada 1

Odst´pstwa od przepisów dotyczàcych j´zyka
post´powania w post´powaniu pisemnym

(1) W post´powaniu pisemnym przed Europejskim
Urz´dem Patentowym ka˝da strona mo˝e pos∏u-
giwaç si´ ka˝dym z j´zyków urz´dowych Europej-
skiego Urz´du Patentowego. T∏umaczenie, o któ-
rym mowa w art. 14 ust. 4, mo˝na sk∏adaç w ka˝-
dym z j´zyków urz´dowych Europejskiego Urz´-
du Patentowego.

(2) Zmiany do europejskiego zg∏oszenia patentowe-
go lub patentu europejskiego muszà byç dokony-
wane w j´zyku post´powania.

(3) Dokumenty s∏u˝àce do celów dowodowych przed
Europejskim Urz´dem Patentowym, a zw∏aszcza
publikacje, mo˝na sk∏adaç w ka˝dym j´zyku. Jed-
nak˝e, Europejski Urzàd Patentowy mo˝e wyma-
gaç z∏o˝enia t∏umaczenia na jeden ze swoich j´zy-
ków urz´dowych, w wyznaczonym terminie, nie
krótszym ni˝ jeden miesiàc.

Zasada 2

Odst´pstwa od przepisów dotyczàcych j´zyka
post´powania w post´powaniu ustnym

(1) Ka˝da strona w post´powaniu ustnym przed Eu-
ropejskim Urz´dem Patentowym mo˝e zamiast
j´zykiem post´powania pos∏ugiwaç si´ jednym
z pozosta∏ych j´zyków urz´dowych Europejskie-
go Urz´du Patentowego pod warunkiem, ˝e albo
powiadomi o tym Europejski Urzàd Patentowy na
co najmniej jeden miesiàc przed datà wyznaczo-
nà dla takiego post´powania ustnego, albo za-
pewni t∏umaczenie na j´zyk post´powania. Po-
dobnie ka˝da strona mo˝e pos∏ugiwaç si´ jed-
nym z j´zyków urz´dowych umawiajàcych si´
paƒstw pod warunkiem, ˝e zapewni t∏umaczenie
na j´zyk post´powania. Europejski Urzàd Paten-
towy mo˝e dopuÊciç odst´pstwo od postanowieƒ
niniejszego ust´pu.

(2) W trakcie post´powania ustnego pracownicy Eu-
ropejskiego Urz´du Patentowego mogà pos∏ugi-
waç si´ zamiast j´zykiem post´powania jednym
z pozosta∏ych j´zyków urz´dowych Europejskie-
go Urz´du Patentowego.

(3) W przypadku przeprowadzania dowodu, ka˝da
przes∏uchiwana strona, Êwiadek lub ekspert, któ-
rzy nie sà w stanie wypowiedzieç si´ w dostatecz-
ny sposób w jednym z j´zyków urz´dowych Euro-
pejskiego Urz´du Patentowego lub umawiajà-
cych si´ paƒstw, mogà pos∏ugiwaç si´ innym j´-
zykiem. JeÊli przeprowadzenie dowodu zosta∏o
zarzàdzone na wniosek strony post´powania,
strony, które majà zostaç przes∏uchane, Êwiadko-
wie i eksperci, którzy wypowiadajà si´ w innych
j´zykach ni˝ j´zyki urz´dowe Europejskiego Urz´-
du Patentowego, mogà zostaç przes∏uchani jedy-
nie wówczas, gdy strona, która wystàpi∏a z takim
wnioskiem, zapewni t∏umaczenie na j´zyk post´-
powania; jednak˝e Europejski Urzàd Patentowy
mo˝e zezwoliç na t∏umaczenie na jeden ze swoich
pozosta∏ych j´zyków urz´dowych.

(4) JeÊli strony i Europejski Urzàd Patentowy wyra˝à
na to zgod´, w post´powaniu ustnym mo˝na po-
s∏ugiwaç si´ ka˝dym j´zykiem.

(5) JeÊli jest to niezb´dne, Europejski Urzàd Patento-
wy zapewni na w∏asny koszt t∏umaczenie na j´zyk
post´powania, albo je˝eli uzna to za stosowne, na
inny ze swoich j´zyków urz´dowych, o ile obo-
wiàzek zapewnienia t∏umaczenia nie spoczywa na
jednej ze stron post´powania.

(6) Zeznania pracowników Europejskiego Urz´du Pa-
tentowego, stron post´powania oraz Êwiadków
i ekspertów, z∏o˝one podczas post´powania ust-
nego w jednym z j´zyków urz´dowych Europej-
skiego Urz´du Patentowego, wpisane zostajà do
protoko∏u w tym j´zyku. Zeznania z∏o˝one w in-
nym j´zyku wpisane zostajà w j´zyku urz´do-
wym, na który by∏y t∏umaczone. Zmiany do tekstu
opisu lub zastrze˝eƒ europejskiego zg∏oszenia pa-
tentowego albo patentu europejskiego zostajà
wpisane do protoko∏u w j´zyku post´powania.

Zasada 3
(skreÊlona)

Zasada 4

J´zyk europejskiego zg∏oszenia wydzielonego

Europejskie zg∏oszenia wydzielone lub w przypad-
ku, o którym mowa w art. 14 ust. 2, ich t∏umaczenia,
nale˝y z∏o˝yç w j´zyku post´powania dla wczeÊniej-
szego europejskiego zg∏oszenia patentowego.

Zasada 5

Potwierdzenie wiarygodnoÊci t∏umaczeƒ

Je˝eli wymagane jest z∏o˝enie t∏umaczenia jakie-
gokolwiek dokumentu, Europejski Urzàd Patentowy
mo˝e za˝àdaç, w terminie przez siebie okreÊlonym,
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z∏o˝enia potwierdzenia, ˝e t∏umaczenie jest zgodne
z orygina∏em. Niez∏o˝enie potwierdzenia w wymaga-
nym terminie powoduje, ˝e dokument uznaje si´ za
nieotrzymany, o ile konwencja nie stanowi inaczej.

Zasada 6

Terminy i obni˝enie op∏at

(1) T∏umaczenie, o którym mowa w art. 14 ust. 2, na-
le˝y z∏o˝yç w ciàgu trzech miesi´cy od dokonania
europejskiego zg∏oszenia patentowego, nie póê-
niej jednak ni˝ trzynaÊcie miesi´cy od daty pierw-
szeƒstwa. Niemniej jednak, jeÊli zg∏oszenie doty-
czy europejskiego zg∏oszenia wydzielonego albo
nowego europejskiego zg∏oszenia patentowego
na podstawie art. 61 ust. 1 (b), t∏umaczenie mo˝-
na z∏o˝yç w ka˝dym czasie w ciàgu jednego mie-
siàca od dokonania tego zg∏oszenia.

(2) T∏umaczenie, o którym mowa w art. 14 ust. 4, na-
le˝y z∏o˝yç w ciàgu jednego miesiàca od z∏o˝enia
dokumentu. Je˝eli dokument ten jest zawiadomie-
niem o sprzeciwie lub odwo∏aniu, okres ten prze-
d∏u˝a si´ odpowiednio do koƒca okresu przewi-
dzianego dla wniesienia sprzeciwu lub odwo∏ania.

(3) Obni˝enie op∏aty za zg∏oszenie, badanie, sprzeciw
lub odwo∏anie przys∏uguje zale˝nie od przypadku
zg∏aszajàcemu, w∏aÊcicielowi albo stronie prze-
ciwnej, którzy korzystajà z mo˝liwoÊci przewidzia-
nych w art. 14 ust. 2 i 4. Obni˝enie op∏aty ustalone
jest w zasadach dotyczàcych op∏at w postaci pro-
centu od op∏at ca∏kowitych.

Zasada 7

WiarygodnoÊç prawna t∏umaczenia
europejskiego zg∏oszenia patentowego

Europejski Urzàd Patentowy mo˝e, w braku dowo-
dów przeciwnych, przyjàç dla celów okreÊlenia, czy
przedmiot europejskiego zg∏oszenia patentowego lub
patentu europejskiego nie wykracza poza treÊç euro-
pejskiego zg∏oszenia patentowego, jakie zosta∏o doko-
nane, ˝e t∏umaczenie, o którym mowa w art. 14 ust. 2,
jest zgodne z oryginalnym tekstem zg∏oszenia.

Rozdzia∏ II

Organizacja Europejskiego Urz´du Patentowego

Zasada 8

Klasyfikacja patentowa

(1) Europejski Urzàd Patentowy stosuje:

(a) klasyfikacj´, o której mowa w art. 1 Konwencji
europejskiej o mi´dzynarodowej klasyfikacji
patentów na wynalazki z dnia 19 grudnia
1954 r., do czasu wejÊcia w ˝ycie Porozumienia
strasburskiego dotyczàcego mi´dzynarodowej
klasyfikacji patentowej z dnia 24 marca 1971 r.;

(b) klasyfikacj´, o której mowa w art. 1 wspomnia-
nego powy˝ej Porozumienia strasburskiego,
po wejÊciu w ˝ycie tego porozumienia.

(2) Klasyfikacja, o której mowa w ust. 1, zwana jest
dalej „klasyfikacjà mi´dzynarodowà”.

Zasada 9

Przydzia∏ obowiàzków dla departamentów
pierwszej instancji

(1) Prezes Europejskiego Urz´du Patentowego okre-
Êla liczb´ Wydzia∏ów Poszukiwaƒ, Wydzia∏ów Ba-
daƒ i Wydzia∏ów ds. Sprzeciwów. Przydziela obo-
wiàzki dla tych departamentów wed∏ug mi´dzy-
narodowej klasyfikacji, a w razie potrzeby podej-
muje decyzj´ co do zaklasyfikowania europejskie-
go zg∏oszenia patentowego lub patentu europej-
skiego stosownie do tej klasyfikacji.

(2) Prezes Europejskiego Urz´du Patentowego mo˝e
przydzieliç Sekcji Zg∏oszeƒ, Wydzia∏om Poszuki-
waƒ, Wydzia∏om Badaƒ, Wydzia∏om ds. Sprzeci-
wów oraz Wydzia∏owi Prawnemu dodatkowe
obowiàzki, oprócz obowiàzków na∏o˝onych na
nie przez konwencj´.

(3) Prezes Europejskiego Urz´du Patentowego mo˝e
powierzyç pracownikom, którzy nie sà badaczami
posiadajàcymi kwalifikacje prawnicze albo tech-
niczne, wykonanie niektórych obowiàzków przy-
padajàcych Wydzia∏om Badaƒ albo Wydzia∏om
ds. Sprzeciwów, a nieobejmujàcych trudnych za-
gadnieƒ technicznych lub prawnych.

(4) Prezes Europejskiego Urz´du Patentowego mo˝e
nadaç jednej z kancelarii Wydzia∏ów ds. Sprzeci-
wów wy∏àcznà kompetencj´ do ustalania wyso-
koÊci kosztów stosownie do postanowieƒ art. 104
ust. 2.

Zasada 10

Przydzia∏ obowiàzków dla departamentów
drugiej instancji oraz wyznaczanie ich cz∏onków

(1) Przed rozpocz´ciem ka˝dego roku obrachunko-
wego przydziela si´ obowiàzki Komisjom Odwo-
∏awczym oraz wyznacza si´ cz∏onków zwyczaj-
nych i ich zast´pców do ró˝nych Komisji Odwo-
∏awczych oraz do Rozszerzonej Komisji Odwo-
∏awczej. Ka˝dy cz∏onek Komisji Odwo∏awczej mo-
˝e zostaç wyznaczony na cz∏onka wi´cej ni˝ jed-
nej Komisji Odwo∏awczej. Je˝eli zajdzie taka ko-
niecznoÊç, dzia∏ania te mogà zostaç zmienione
w trakcie trwania danego roku obrachunkowego.

(2) Dzia∏ania, o których mowa w ust´pie 1, podejmo-
wane sà przez organ, w którego sk∏ad wchodzà
prezes Europejskiego Urz´du Patentowego, pe∏-
niàcy funkcj´ przewodniczàcego, wiceprezes od-
powiedzialny za instancj´ odwo∏awczà, przewod-
niczàcy Komisji Odwo∏awczych oraz trzech in-
nych cz∏onków Komisji Odwo∏awczych wybra-
nych przez wszystkich cz∏onków tych komisji na
dany rok obrachunkowy. Organ ten mo˝e podej-
mowaç decyzje jedynie wówczas, gdy obecnych
jest co najmniej pi´ciu cz∏onków; muszà byç
obecni prezes albo wiceprezes Europejskiego
Urz´du Patentowego oraz przewodniczàcy
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dwóch Komisji Odwo∏awczych. Decyzje zapadajà
wi´kszoÊcià g∏osów; w przypadku równego po-
dzia∏u g∏osów, decyduje g∏os przewodniczàcego.

(3) Spory pomi´dzy dwoma lub kilkoma Komisjami
Odwo∏awczymi dotyczàce przydzia∏u obowiàz-
ków rozstrzyga organ, o którym mowa w ust. 2.

(4) Rada Administracyjna mo˝e przydzieliç Komi-
sjom Odwo∏awczym obowiàzki, o których mowa
w art. 134 ust. 8 (c). 

Zasada 11

Zasady proceduralne
departamentów drugiej instancji

Organ, o którym mowa w zasadzie 10 ust. 2, za-
twierdza przepisy proceduralne Komisji Odwo∏aw-
czych. Rozszerzona Komisja Odwo∏awcza sama za-
twierdza swoje przepisy proceduralne.

Zasada 12

Struktura administracyjna
Europejskiego Urz´du Patentowego

(1) Wydzia∏y Badaƒ oraz Wydzia∏y ds. Sprzeciwów sà
zgrupowane administracyjnie, tworzàc Dyrekcje,
których liczb´ ustala prezes Europejskiego Urz´-
du Patentowego.

(2) Dyrekcje, Wydzia∏ Prawny, Komisje Odwo∏awcze
i Rozszerzona Komisja Odwo∏awcza oraz s∏u˝by
administracyjne Europejskiego Urz´du Patento-
wego sà zgrupowane administracyjnie, tworzàc
Dyrekcje Generalne. Sekcja Zg∏oszeƒ i Wydzia∏y
Poszukiwaƒ sà zgrupowane administracyjnie,
tworzàc Dyrekcj´ Generalnà.

(3) Ka˝da Dyrekcja Generalna kierowana jest przez
wiceprezesa. Rada Administracyjna przydziela
wiceprezesa do Dyrekcji Generalnej, po zasi´-
gni´ciu opinii prezesa Europejskiego Urz´du Pa-
tentowego.

CZ¢Âå II

PRZEPISY WYKONAWCZE DO CZ¢ÂCI II KONWENCJI

Rozdzia∏ I

Procedura obowiàzujàca w przypadku, gdy zg∏aszajàcy
albo w∏aÊciciel jest osobà nieuprawnionà

Zasada 13

Zawieszanie post´powania

(1) JeÊli osoba trzecia dostarczy do Europejskiego
Urz´du Patentowego dowód, ˝e wszcz´∏a post´-
powanie przeciwko zg∏aszajàcemu w celu uzyska-
nia orzeczenia, ˝e jest uprawniona do udzielenia
jej patentu europejskiego, Europejski Urzàd Pa-
tentowy zawiesza post´powanie w sprawie

udzielenia patentu, chyba ˝e osoba trzecia wyrazi
zgod´ na kontynuowanie tego post´powania.
Zgoda taka musi byç przekazana do Europejskie-
go Urz´du Patentowego na piÊmie; jest ona nie-
odwo∏alna. Jednak˝e post´powanie w sprawie
udzielenia patentu nie mo˝e zostaç zawieszone
przed publikacjà europejskiego zg∏oszenia paten-
towego.

(2) Je˝eli do Europejskiego Urz´du Patentowego do-
starczony zostanie dowód, ˝e w post´powaniu do-
tyczàcym uprawnienia do uzyskania patentu euro-
pejskiego wydana zosta∏a decyzja, która sta∏a si´
decyzjà ostatecznà, Europejski Urzàd Patentowy
powiadamia zg∏aszajàcego oraz ka˝dà innà stron´,
˝e post´powanie w sprawie udzielenia patentu zo-
staje wznowione od daty ustalonej w powiado-
mieniu, chyba ˝e stosownie do art. 61 ust. 1 (b) do-
konane zosta∏o nowe europejskie zg∏oszenie pa-
tentowe na wszystkie wyznaczone umawiajàce si´
paƒstwa. JeÊli decyzja jest na korzyÊç osoby trze-
ciej, post´powanie mo˝e zostaç wznowione jedy-
nie po okresie trzech miesi´cy od daty uprawo-
mocnienia si´ tej decyzji, chyba ˝e osoba trzecia
wystàpi o wznowienie post´powania w sprawie
udzielenia patentu.

(3) Europejski Urzàd Patentowy, wydajàc decyzj´
o zawieszeniu post´powania lub póêniej, mo˝e
ustaliç dat´, od której zamierza dalej prowadziç
toczàce si´ przed nim post´powanie, niezale˝nie
od stanu, w jakim znajduje si´ wszcz´te przeciw-
ko zg∏aszajàcemu post´powanie, o którym mowa
w ust. 1. Dat´ t´ podaje si´ do wiadomoÊci oso-
bie trzeciej, zg∏aszajàcemu i ka˝dej innej stronie.
JeÊli do tej daty nie zostanie dostarczony dowód,
˝e wydana zosta∏a decyzja, która sta∏a si´ prawo-
mocna, Europejski Urzàd Patentowy mo˝e konty-
nuowaç post´powanie.

(4) Je˝eli podczas post´powania sprzeciwowego
lub podczas okresu przeznaczonego do wniesie-
nia sprzeciwu osoba trzecia dostarczy do Euro-
pejskiego Urz´du Patentowego dowód, ˝e
wszcz´∏a post´powanie przeciwko w∏aÊcicielowi
patentu europejskiego w celu uzyskania roz-
strzygni´cia, ˝e jest ona uprawniona do patentu
europejskiego, Europejski Urzàd Patentowy za-
wiesza post´powanie sprzeciwowe, chyba ˝e
osoba trzecia wyrazi zgod´ na kontynuacj´ tego
post´powania. Zgoda taka musi byç przekazana
do Europejskiego Urz´du Patentowego na pi-
Êmie; jest ona nieodwo∏alna. Jednak˝e zawie-
szenie post´powania nie mo˝e zostaç zarzàdzo-
ne, zanim Wydzia∏ ds. Sprzeciwów nie uzna do-
puszczalnoÊci sprzeciwu. Ust´py 2 i 3 stosuje si´
odpowiednio.

(5) Zawieszenie powoduje przerwanie terminów
obowiàzujàcych w dacie zawieszenia, z wyjàt-
kiem terminów do wniesienia op∏at za utrzyma-
nie patentu w mocy. Termin, który jeszcze nie
up∏ynà∏, zaczyna biec od daty wznowienia post´-
powania; jednak˝e termin, który jeszcze biegnie
po wznowieniu post´powania, nie mo˝e byç krót-
szy ni˝ dwa miesiàce.
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Zasada 14

Ograniczenie mo˝liwoÊci wycofania
europejskiego zg∏oszenia patentowego

Od chwili, gdy osoba trzecia udowodni przed Eu-
ropejskim Urz´dem Patentowym, ˝e wszcz´∏a post´-
powanie dotyczàce uprawnienia, a˝ do daty wznowie-
nia przez Europejski Urzàd Patentowy post´powania
w sprawie udzielania patentu, nie mo˝na wycofaç ani
europejskiego zg∏oszenia patentowego, ani wyznacze-
nia któregokolwiek z umawiajàcych si´ paƒstw.

Zasada 15

Dokonanie nowego europejskiego
zg∏oszenia patentowego przez osob´

uprawnionà do dokonania takiego zg∏oszenia

(1) Je˝eli osoba, która na mocy decyzji ostatecznej
uznana zosta∏a za uprawnionà do udzielania jej
patentu europejskiego, dokona nowego europej-
skiego zg∏oszenia patentowego stosownie do
art. 61 ust. 1 (b), wówczas pierwotne europejskie
zg∏oszenie patentowe uznaje si´ za wycofane
z datà dokonania nowego zg∏oszenia w stosunku
do wyznaczonych w nim umawiajàcych si´
paƒstw, w których taka decyzja zosta∏a podj´ta
lub przez które zosta∏a uznana.

(2) Op∏at´ za zg∏oszenie i op∏at´ za poszukiwanie
w odniesieniu do nowego europejskiego zg∏osze-
nia patentowego wnosi si´ w ciàgu jednego mie-
siàca od dokonania tego zg∏oszenia. Op∏aty za wy-
znaczenie wnosi si´ w ciàgu szeÊciu miesi´cy od
daty ukazania si´ w Europejskim Biuletynie Paten-
towym informacji o publikacji sprawozdania z eu-
ropejskiego poszukiwania w odniesieniu do no-
wego europejskiego zg∏oszenia patentowego.

(3) Terminy przekazania europejskich zg∏oszeƒ pa-
tentowych przewidziane w art. 77 ust. 3 i 5 wyno-
szà dla nowego europejskiego zg∏oszenia paten-
towego cztery miesiàce od faktycznej daty doko-
nania tego zg∏oszenia.

Zasada 16

Cz´Êciowe przekazanie praw
na mocy decyzji ostatecznej

(1) Je˝eli decyzjà ostatecznà zostanie rozstrzygni´te,
˝e osoba trzecia uprawniona jest do udzielenia jej
patentu europejskiego jedynie w odniesieniu do
cz´Êci przedmiotu ujawnionego w europejskim
zg∏oszeniu patentowym, wówczas postanowienia
art. 61 oraz zasady 15 stosuje si´ odpowiednio do
tej cz´Êci.

(2) W odpowiednich przypadkach pierwotne euro-
pejskie zg∏oszenie patentowe na wyznaczone
umawiajàce si´ paƒstwa, w których decyzja zo-
sta∏a podj´ta lub przez które zasta∏a uznana, za-
wiera zastrze˝enia, opis oraz rysunki, które sà od-
mienne od zastrze˝eƒ, opisu i rysunków na pozo-
sta∏e wyznaczone umawiajàce si´ paƒstwa.

(3) Je˝eli osoba trzecia zgodnie z art. 99 ust. 5 zastà-
pi∏a poprzedniego w∏aÊciciela na jedno lub na
niektóre z wyznaczonych umawiajàcych si´
paƒstw, wówczas patent utrzymany w mocy
w post´powaniu sprzeciwowym mo˝e zawieraç
na te paƒstwa zastrze˝enia, opis i rysunki od-
mienne od zastrze˝eƒ, opisu i rysunków na pozo-
sta∏e wyznaczone umawiajàce si´ paƒstwa.

Rozdzia∏ II

Wzmianka o twórcy

Zasada 17

Wskazanie twórcy

(1) Twórc´ wskazuje si´ w podaniu o udzielenie pa-
tentu europejskiego. Jednak˝e, jeÊli zg∏aszajàcy
nie jest twórcà lub nie jest jedynym twórcà, wska-
zania dokonuje si´ w oddzielnym dokumencie;
wskazanie musi podawaç nazwisko, imiona i pe∏-
ny adres twórcy oraz oÊwiadczenie, o którym mo-
wa w art. 81, i opatrzone jest podpisem zg∏aszajà-
cego albo jego pe∏nomocnika.

(2) Europejski Urzàd Patentowy nie sprawdza prawi-
d∏owoÊci informacji zawartej we wskazaniu twórcy.

(3) JeÊli zg∏aszajàcy nie jest twórcà lub nie jest jedy-
nym twórcà, Europejski Urzàd Patentowy infor-
muje wskazanego twórc´ o danych zawartych we
wskazujàcym go dokumencie oraz o dodatko-
wych danych wymienionych w art. 128 ust. 5.

(4) Zg∏aszajàcy i twórca nie mogà podnosiç kwestii
niepowiadomienia ich stosownie do ust. 3 ani za-
wartych w powiadomieniu b∏´dów.

Zasada 18

Publikacja wzmianki o twórcy

(1) Osoba wskazana jako twórca zostaje wymieniona
jako twórca w opublikowanym europejskim zg∏o-
szeniu patentowym oraz europejskim opisie pa-
tentowym, chyba ˝e poinformuje pisemnie Euro-
pejski Urzàd Patentowy o rezygnacji ze swojego
prawa do wymienienia jej w ten sposób. 

(2) W przypadku z∏o˝enia przez osob´ trzecià w Euro-
pejskim Urz´dzie Patentowym decyzji ostatecz-
nej, która wymaga od zg∏aszajàcego lub w∏aÊci-
ciela patentu, aby wskazali t´ osob´ jako twórc´,
majà zastosowanie postanowienia ust. 1.

Zasada 19

Sprostowanie wskazania twórcy

(1) B∏´dne wskazanie twórcy nie mo˝e zostaç spro-
stowane inaczej, jak jedynie na wniosek, do któ-
rego do∏àczona jest zgoda niew∏aÊciwie wskaza-
nej osoby, a w przypadku gdy taki wniosek nie
jest z∏o˝ony przez zg∏aszajàcego lub w∏aÊciciela
patentu europejskiego, do∏àczona jest zgoda tej
strony. Postanowienia zasady 17 stosuje si´ od-
powiednio.

Dziennik Ustaw Nr 79 — 4795 — Poz. 737



(2) W przypadku wpisania b∏´dnej wzmianki o wyna-
lazcy do Rejestru Patentów Europejskich lub jej
opublikowania w Europejskim Biuletynie Paten-
towym, wpis taki lub publikacja zostajà popra-
wione.

(3) Ust. 2 stosuje si´ odpowiednio do anulowania
b∏´dnego wskazania twórcy.

Rozdzia∏ III

Rejestrowanie cesji, licencji i innych praw

Zasada 20

Rejestrowanie cesji

(1) Cesj´ europejskiego zg∏oszenia patentowego wpi-
suje si´ do Rejestru Patentów Europejskich na
wniosek zainteresowanej strony i po przedstawie-
niu w Europejskim Urz´dzie Patentowym dokumen-
tów potwierdzajàcych, ˝e cesja taka mia∏a miejsce.

(2) Wniosek uwa˝a si´ za z∏o˝ony z chwilà wniesienia
op∏aty administracyjnej. Mo˝e on zostaç odrzuco-
ny jedynie w przypadku niespe∏nienia warunków
ustalonych w ust. 1. 

(3) Cesja jest skuteczna w odniesieniu do Europej-
skiego Urz´du Patentowego jedynie wówczas,
gdy i o ile przed∏o˝one zosta∏y dokumenty, o któ-
rych mowa w ust. 1.

Zasada 21

Rejestrowanie licencji i innych praw

(1) Zasad´ 20 ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio do
rejestracji udzielenia lub cesji licencji, ustanowie-
nia albo cesji prawa rzeczowego w odniesieniu
do europejskiego zg∏oszenia patentowego oraz
do wszystkich prawnych Êrodków egzekucyjnych
w stosunku do tego zg∏oszenia.

(2) Rejestracja, o której mowa w ust. 1, zostaje anu-
lowana na wniosek, który uznaje si´ za z∏o˝ony
z chwilà wniesienia op∏aty administracyjnej.
Wniosek taki musi byç poparty albo dokumenta-
mi stanowiàcymi, ˝e prawo wygas∏o, albo
oÊwiadczeniem, w którym w∏aÊciciel prawa wyra-
˝a zgod´ na anulowanie rejestracji; mo˝e on zo-
staç odrzucony jedynie wówczas, jeÊli nie zostanà
spe∏nione niniejsze warunki.

Zasada 22

Dodatkowe dane przy rejestracji licencji

(1) Licencj´ w odniesieniu do zg∏oszenia patentowe-
go wpisuje si´ do Europejskiego Rejestru Paten-
towego jako licencj´ wy∏àcznà, jeÊli ˝àdajà tego
zg∏aszajàcy i licencjobiorca.

(2) Licencj´ w odniesieniu do europejskiego zg∏osze-
nia patentowego wpisuje si´ do Europejskiego
Rejestru Patentowego jako sublicencj´, je˝eli zo-
staje udzielona przez licencjobiorc´, którego li-
cencja jest wpisana do tego Rejestru.

Rozdzia∏ IV

ZaÊwiadczenie z wystawy

Zasada 23

ZaÊwiadczenie z wystawy

Zg∏aszajàcy musi w ciàgu czterech miesi´cy od do-
konania europejskiego zg∏oszenia patentowego z∏o˝yç
zaÊwiadczenie, o którym mowa w art. 55 ust. 2, wyda-
ne na wystawie przez w∏adze odpowiedzialne za
ochron´ w∏asnoÊci przemys∏owej na tej wystawie
i stwierdzajàce, ˝e wynalazek zosta∏ tam faktycznie
wystawiony. Niniejsze zaÊwiadczenie podaje równie˝
dat´ otwarcia wystawy oraz dat´ pierwszego ujawnie-
nia wynalazku, je˝eli pierwsze ujawnienie nie pokrywa
si´ z datà otwarcia wystawy. Do zaÊwiadczenia musi
byç do∏àczony dokument identyfikacyjny wynalazku,
nale˝ycie urz´dowo poÊwiadczony przez wspomniane
wy˝ej w∏adze.

Rozdzia∏ V

WczeÊniejsze europejskie zg∏oszenie patentowe

Zasada 23a

WczeÊniejsze zg∏oszenie jako stan techniki

Europejskie zg∏oszenie patentowe uwa˝a si´ za ob-
j´te stanem techniki zgodnie z art. 54 ust. 3 i 4 jedynie
wówczas, jeÊli op∏aty za wyznaczone na podstawie
art. 79 ust. 2 zosta∏y wa˝nie wniesione.

Rozdzia∏ VI

Wynalazki biotechnologiczne

Zasada 23b

Postanowienia ogólne i definicje

(1) Odpowiednie postanowienia konwencji dotyczà-
ce europejskich zg∏oszeƒ patentowych i paten-
tów, których przedmiotem sà wynalazki biotech-
nologiczne, stosuje si´ i interpretuje zgodnie
z postanowieniami niniejszego rozdzia∏u. Dyrek-
tyw´ 98/44/EC z dnia 6 lipca 1998 r. o ochronie
prawnej wynalazków biotechnologicznych stosu-
je si´ jako uzupe∏niajàcy Êrodek interpretacji. 

(2) „Wynalazki biotechnologiczne” to wynalazki, któ-
re dotyczà produktu sk∏adajàcego si´ lub zawiera-
jàcego materia∏ biologiczny bàdê sposobu, za po-
mocà którego produkuje si´, przetwarza lub wy-
korzystuje materia∏ biologiczny. 

(3) „Materia∏ biologiczny” oznacza ka˝dy materia∏
zawierajàcy informacj´ genetycznà i zdolny do
samodzielnej reprodukcji albo reprodukcji w sys-
temie biologicznym.

(4) „Odmiana roÊlin” oznacza ka˝dà grup´ roÊlin
w ramach pojedynczego taksonu botanicznego
najni˝szego znanego uszeregowania, która to
grupa niezale˝nie od tego, czy ca∏kowicie spe∏nio-
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ne zosta∏y warunki do udzielenia prawa na od-
mian´ roÊlin, mo˝e byç: 

(a) zdefiniowana przez okreÊlenie cech charakte-
rystycznych wynikajàcych z danego genotypu
bàdê kombinacji genotypów;

(b) wyodr´bniona z ka˝dej innej grupy roÊlin po-
przez okreÊlenie co najmniej jednej ze wspo-
mnianych cech charakterystycznych oraz

(c) uwa˝ana, ze wzgl´du na swojà w∏aÊciwoÊç, za
jednostk´ do namna˝ania w stanie niezmie-
nionym.

(5) Sposób produkcji roÊlin lub zwierzàt jest czysto
biologicznym sposobem, jeÊli w ca∏oÊci sk∏ada
si´ ze zjawiska naturalnego, takiego jak krzy˝owa-
nie lub selekcjonowanie.

(6) „Sposób mikrobiologiczny” oznacza ka˝dy spo-
sób, który obejmuje, w którym bierze udzia∏
bàdê którego wynikiem jest materia∏ mikrobiolo-
giczny. 

Zasada 23c

Wynalazki biotechnologiczne
posiadajàce zdolnoÊç patentowà

Wynalazki biotechnologiczne posiadajà tak˝e zdol-
noÊç patentowà, jeÊli dotyczà:

(a) materia∏u biologicznego, który jest wyizolowany
ze swojego naturalnego Êrodowiska lub wypro-
dukowany za pomocà sposobu technicznego, na-
wet jeÊli poprzednio wyst´powa∏ w naturze;

(b) roÊlin lub zwierzàt, je˝eli mo˝liwoÊç technicznego
wykonania wynalazku nie ogranicza si´ do szcze-
gólnej odmiany roÊlin lub zwierzàt;

(c) sposobu mikrobiologicznego lub innego tech-
nicznego sposobu albo produktu otrzymanego za
pomocà takiego sposobu, a nieb´dàcego odmia-
nà roÊlin lub zwierzàt. 

Zasada 23d

Wy∏àczenia dotyczàce zdolnoÊci patentowej

Na podstawie art. 53 (a) nie udziela si´ patentów
europejskich na wynalazki biotechnologiczne dotyczà-
ce w szczególnoÊci:

(a) procesów klonowania ludzi; 

(b) procesów modyfikacji to˝samoÊci genetycznej li-
nii zarodkowej cz∏owieka;

(c) wykorzystywania embrionów ludzkich dla celów
przemys∏owych lub handlowych; 

(d) procesów modyfikacji to˝samoÊci genetycznej
zwierzàt, które mogà powodowaç u nich cierpie-
nie, nie przynoszàc ˝adnych zasadniczych korzy-
Êci medycznych dla cz∏owieka lub zwierz´cia,
a tak˝e zwierzàt b´dàcych wynikiem zastosowa-
nia takich procesów.

Zasada 23e

Cia∏o ludzkie i jego elementy

(1) Cia∏o ludzkie, w ró˝nych stadiach formowania si´
i rozwoju, oraz zwyk∏e odkrycie jednego z jego
elementów, w∏àcznie z sekwencjà lub cz´Êciowà
sekwencjà genu, nie mogà stanowiç wynalazków
posiadajàcych zdolnoÊç patentowà. 

(2) Element wyizolowany z cia∏a ludzkiego lub w in-
ny sposób wytworzony za pomocà sposobu tech-
nicznego, w∏àcznie z sekwencjà lub cz´Êciowà se-
kwencjà genu, mo˝e stanowiç wynalazek posia-
dajàcy zdolnoÊç patentowà, nawet jeÊli budowa
tego elementu jest identyczna z budowà elemen-
tu naturalnego. 

(3) Zg∏oszenie patentowe musi ujawniaç przemys∏o-
we zastosowanie sekwencji lub cz´Êciowej se-
kwencji genu. 

CZ¢Âå III

PRZEPISY WYKONAWCZE DO CZ¢ÂCI III
KONWENCJI

Rozdzia∏ I

Dokonanie europejskiego zg∏oszenia patentowego

Zasada 24

Przepisy ogólne

(1) Europejskie zg∏oszenie patentowe mo˝e byç do-
konane w formie pisemnej w organach, o których
mowa w art. 75, bezpoÊrednio albo pocztà. Prezes
Europejskiego Urz´du Patentowego mo˝e zezwo-
liç na dokonywanie zg∏oszeƒ patentowych za po-
mocà innych Êrodków ∏àcznoÊci i ustaliç warunki
regulujàce korzystanie z nich. Mo˝e on w szcze-
gólnoÊci wymagaç dostarczenia, w terminie okre-
Êlonym przez Europejski Urzàd Patentowy, pi-
semnego potwierdzenia odtwarzajàcego treÊç tak
dokonanych zg∏oszeƒ i spe∏niajàcego wymogi ni-
niejszego Regulaminu wykonawczego.

(2) Organ, w którym dokonuje si´ europejskiego
zg∏oszenia patentowego, wpisuje na dokumen-
tach stanowiàcych zg∏oszenie, dat´ ich otrzyma-
nia. Wystawia niezw∏ocznie potwierdzenie dla
zg∏aszajàcego, które zawiera co najmniej numer
zg∏oszenia, rodzaj i iloÊç dokumentów oraz dat´
ich otrzymania.

(3) JeÊli europejskie zg∏oszenie patentowe dokonane
zosta∏o w organie, o którym mowa w art. 75
ust. 1 (b), organ ten niezw∏ocznie informuje Euro-
pejski Urzàd Patentowy o otrzymaniu dokumen-
tów stanowiàcych zg∏oszenie. Informuje on Euro-
pejski Urzàd Patentowy o rodzaju dokumentów
i dacie ich otrzymania, numerze zg∏oszenia oraz
dacie zastrzeganego pierwszeƒstwa.
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(4) Gdy Europejski Urzàd Patentowy otrzyma euro-
pejskie zg∏oszenie patentowe, które przekazane
zosta∏o przez centralny urzàd w∏asnoÊci przemy-
s∏owej umawiajàcego si´ paƒstwa, odpowiednio
informuje o tym zg∏aszajàcego, podajàc dat´
otrzymania tego zg∏oszenia w Europejskim Urz´-
dzie Patentowym.

Zasada 25

Przepisy dotyczàce
europejskich zg∏oszeƒ wydzielonych

(1) Do chwili zatwierdzenia tekstu, zgodnie z zasa-
dà 51 ust. 4, na podstawie którego zostanie udzie-
lony patent europejski, zg∏aszajàcy mo˝e doko-
naç zg∏oszenia wydzielonego z wczeÊniejszego
europejskiego zg∏oszenia patentowego b´dàcego
w toku rozpatrywania.

(2) Op∏at´ za zg∏oszenie i op∏at´ za poszukiwanie
w odniesieniu do europejskiego zg∏oszenia wy-
dzielonego wnosi si´ w ciàgu szeÊciu miesi´cy od
daty ukazania si´ w Europejskim Biuletynie Pa-
tentowym wzmianki o publikacji sprawozdania
z europejskiego poszukiwania sporzàdzonego
w odniesieniu do europejskiego zg∏oszenia wy-
dzielonego.

Rozdzia∏ II

Przepisy dotyczàce zg∏oszenia

Zasada 26

Wniosek o udzielenie patentu

(1) Wniosek o udzielenie patentu europejskiego sk∏a-
da si´ na formularzu sporzàdzonym przez Euro-
pejski Urzàd Patentowy. Druki formularza udo-
st´pniane sà zg∏aszajàcym nieodp∏atnie przez or-
gany, o których mowa w art. 75 ust. 1.

(2) Podanie zawiera:

(a) wniosek o udzielenie patentu europejskiego;

(b) tytu∏ wynalazku, który jasno i zwi´êle okreÊla
techniczne przeznaczenie wynalazku i pozba-
wiony jest wszelkiego rodzaju wyszukanych
nazw;

(c) nazw´/nazwisko, adres i obywatelstwo zg∏a-
szajàcego oraz paƒstwo, w którym zg∏aszajàcy
posiada miejsce zamieszkania lub g∏ównà sie-
dzib´ przedsi´biorstwa. Dla osób fizycznych
podaje si´ nazwisko rodowe oraz nadane imi´
(imiona), nazwisko rodowe umieszcza si´
przed nadanym imieniem (imionami). Nazwy
osób prawnych, jak równie˝ spó∏ek uwa˝a-
nych za osoby prawne na podstawie ustawo-
dawstwa, któremu podlegajà, podaje si´ zgod-
nie z ich nazwami oficjalnymi. Adresy podaje
si´ w taki sposób, aby spe∏nia∏y zwyczajowe
wymogi do szybkiego dor´czania przez poczt´
przesy∏ek pod wskazanym adresem. W ka˝-

dym przypadku adresy powinny podawaç
wszystkie odpowiednie jednostki administra-
cyjne, w∏àcznie z numerem domu, jeÊli taki ist-
nieje. Zaleca si´ podanie adresu telegraficzne-
go i teleksowego oraz numeru telefonu;

(d) nazwisko pe∏nomocnika, jeÊli zg∏aszajàcy go
wyznaczy∏, oraz adres miejsca prowadzenia
przez niego dzia∏alnoÊci zgodnie z warunkami
zawartymi w (c);

(e) wskazanie, tam gdzie jest to w∏aÊciwe, ˝e zg∏o-
szenie jest wydzielonym zg∏oszeniem europej-
skim, oraz numer wczeÊniejszego europejskie-
go zg∏oszenia patentowego;

(f) w przypadkach obj´tych art. 61 ust. 1 (b), nu-
mer pierwotnego europejskiego zg∏oszenia
patentowego;

(g) je˝eli ma to zastosowanie, oÊwiadczenie za-
strzegajàce pierwszeƒstwo z wczeÊniejszego
zg∏oszenia oraz wskazujàce dat´ dokonania
wczeÊniejszego zg∏oszenia i kraj, w którym lub
na który dokonano tego zg∏oszenia;

(h) wyznaczenie umawiajàcego si´ paƒstwa lub
paƒstw, w których pragnie si´ uzyskaç ochro-
n´ na wynalazek;

(i) podpis zg∏aszajàcego lub jego pe∏nomocnika;

(j) wykaz dokumentów do∏àczonych do podania.
Wykaz ten podaje równie˝ liczb´ stron opisu,
zastrze˝eƒ, rysunków i skrótu, z∏o˝onych z po-
daniem;

(k) wskazanie twórcy, je˝eli zg∏aszajàcy jest twórcà.

(3) JeÊli zg∏aszajàcych jest wi´cej ni˝ jeden, wskaza-
ne jest, aby podanie zawiera∏o wyznaczenie jed-
nego zg∏aszajàcego lub pe∏nomocnika jako
wspólnego pe∏nomocnika.

Zasada 27

TreÊç opisu wynalazku

(1) Opis wynalazku:

(a) okreÊla dziedzin´ techniki, której dotyczy wy-
nalazek;

(b) podaje stan techniki, który zgodnie z wiedzà
zg∏aszajàcego mo˝na uznaç za przydatny do
zrozumienia wynalazku, sporzàdzenia spra-
wozdania z europejskiego poszukiwania
i przeprowadzenia badania, oraz, najlepiej,
przytacza dokumenty odzwierciedlajàce ten
stan techniki;

(c) ujawnia zastrzegany wynalazek w taki sposób,
˝e problem techniczny (nawet jeÊli nie jest po-
stawiony wyraênie jako taki) oraz jego rozwià-
zanie mogà byç zrozumia∏e oraz podaje
wszystkie korzystne skutki wynalazku, odwo-
∏ujàc si´ do stanu techniki;

(d) zwi´êle opisuje figury rysunków, jeÊli takie sà;
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(e) opisuje szczegó∏owo co najmniej jeden spo-
sób wykonania zastrzeganego wynalazku, sto-
sujàc, tam gdzie jest to w∏aÊciwe, przyk∏ady
oraz odwo∏ujàc si´ do rysunków, jeÊli takie sà;

(f) wyraênie wskazuje, jeÊli nie wynika to jasno
z opisu lub charakteru wynalazku, sposób,
w jaki wynalazek nadaje si´ do przemys∏owe-
go zastosowania.

(2) Opis przedk∏ada si´ w formie i uk∏adzie okreÊlo-
nym w ust. 1, chyba ˝e ze wzgl´du na charakter
wynalazku inna forma i inny uk∏ad pozwala na
lepsze zrozumienie wynalazku i bardziej zwi´z∏e
jego przedstawienie.

Zasada 27a

Wymogi w zakresie europejskich zg∏oszeƒ patentowych
dotyczàcych sekwencji nukleotydów i aminokwasów

(1) JeÊli europejskie zg∏oszenie patentowe ujawnia
sekwencje nukleotydów i aminokwasów, opis za-
wiera wykaz sekwencji odpowiadajàcy zasadom
ustalonym przez prezesa Europejskiego Urz´du
Patentowego dla ujednoliconego przedstawienia
sekwencji nukleotydów i aminokwasów.

(2) Prezes Europejskiego Urz´du Patentowego mo˝e
nakazaç, aby oprócz dokumentacji zg∏oszeniowej
w formie pisemnej z∏o˝ono, na okreÊlonym przez
niego noÊniku danych, wykaz sekwencji stosownie
do postanowieƒ ust. 1 wraz z oÊwiadczeniem, ˝e
informacja zapisana na noÊniku danych jest iden-
tyczna z wykazem sekwencji w formie pisemnej.

(3) JeÊli wykaz sekwencji zostanie z∏o˝ony lub popra-
wiony po dacie dokonania zg∏oszenia, zg∏aszajà-
cy sk∏ada oÊwiadczenie, ˝e tak z∏o˝ony lub popra-
wiony wykaz sekwencji nie zawiera elementów
wychodzàcych poza treÊç zg∏oszenia, które zosta-
∏o dokonane.

(4) Wykaz sekwencji z∏o˝ony po dacie dokonania
zg∏oszenia nie jest cz´Êcià opisu.

Zasada 28

Depozyt materia∏u biologicznego

(1) JeÊli wynalazek dotyczy wykorzystania materia∏u
biologicznego lub samego materia∏u biologiczne-
go, który nie jest powszechnie dost´pny i którego
nie mo˝na opisaç w europejskim zg∏oszeniu pa-
tentowym w taki sposób, aby znawca móg∏ wy-
nalazek wykonaç, wówczas wynalazek jedynie
wtedy uwa˝a si´ za ujawniony zgodnie z postano-
wieniami art. 83, gdy;

(a) próbka materia∏u biologicznego zosta∏a zde-
ponowana w uznanej instytucji depozytowej
nie póêniej ni˝ z datà dokonania zg∏oszenia;

(b) zg∏oszenie, które zosta∏o dokonane, podaje ta-
kie istotne informacje dotyczàce cech materia-
∏u biologicznego, jakie dost´pne sà dla zg∏a-
szajàcego;

(c) w zg∏oszeniu podana jest instytucja depozyto-
wa i numer dost´pu materia∏u biologicznego;

(d) je˝eli materia∏ biologiczny zosta∏ zdeponowa-
ny przez innà osob´ ni˝ zg∏aszajàcego, w zg∏o-
szeniu podaje si´ nazwisko i adres deponenta
oraz sk∏ada si´ dokument poÊwiadczajàcy
przed Europejskim Urz´dem Patentowym, ˝e
deponent upowa˝ni∏ zg∏aszajàcego do powo-
∏ania si´ w zg∏oszeniu na zdeponowany mate-
ria∏ biologiczny oraz udzieli∏ mu bezwarunko-
wej i nieodwo∏alnej zgody na powszechne
udost´pnienie zdeponowanego materia∏u bio-
logicznego zgodnie z postanowieniami niniej-
szej zasady.

(2) Informacje, o których mowa w ust. 1 (c), i tam,
gdzie ma to zastosowanie w ust. 1 (d), mo˝na
sk∏adaç:

(a) w ciàgu szesnastu miesi´cy od daty dokona-
nia zg∏oszenia albo, jeÊli zastrzegane jest
pierwszeƒstwo, od daty pierwszeƒstwa; niniej-
szy termin uwa˝a si´ za dotrzymany, jeÊli in-
formacja zosta∏a przekazana przed zakoƒcze-
niem technicznych przygotowaƒ do publikacji
europejskiego zg∏oszenia patentowego;

(b) do daty z∏o˝enia wniosku o wczeÊniejszà pu-
blikacj´ zg∏oszenia;

(c) w ciàgu jednego miesiàca od powiadomienia
zg∏aszajàcego przez Europejski Urzàd Patento-
wy o istnieniu prawa do wglàdu do akt zg∏o-
szenia stosownie do art. 128 ust. 2.

Okresem, który ma tu zastosowanie, jest ten
okres, który up∏ywa wczeÊniej. Przekazanie tej in-
formacji uwa˝a si´ za stanowiàce bezwarunkowà
i nieodwo∏alnà zgod´ zg∏aszajàcego na po-
wszechne udost´pnienie zdeponowanego mate-
ria∏u biologicznego zgodnie z niniejszà zasadà.

(3) Zdeponowany materia∏ biologiczny udost´pniany
jest na wniosek ka˝dej osobie od daty publikacji
europejskiego zg∏oszenia patentowego, a przed tà
datà ka˝dej osobie, która posiada prawo do wglà-
du do akt zg∏oszenia na podstawie art. 128 ust. 2.
Z zastrze˝eniem postanowieƒ ust. 4 udost´pnie-
nie nast´puje przez wydanie próbki materia∏u bio-
logicznego osobie, która wystàpi∏a z wnioskiem
(zwanej dalej „wnioskodawcà”). 

Wydanie nast´puje jedynie wówczas, jeÊli wnio-
skodawca zobowiàza∏ si´ wobec zg∏aszajàcego
albo w∏aÊciciela patentu do nieudost´pniania
osobie trzeciej materia∏u biologicznego ani jakiej-
kolwiek pochodnej tego materia∏u biologicznego
i do wykorzystania go jedynie do celów doÊwiad-
czalnych, do czasu odrzucenia zg∏oszenia paten-
towego albo wycofania go lub uznania za wyco-
fane, albo do wygaÊni´cia patentu w tym wyzna-
czonym paƒstwie, w którym wygasa on najpóê-
niej, chyba ˝e zg∏aszajàcy lub w∏aÊciciel wyraênie
odstàpià od takiego zobowiàzania.

Zobowiàzanie do wykorzystania materia∏u biolo-
gicznego jedynie do celów doÊwiadczalnych nie
ma zastosowania, jeÊli wnioskodawca wykorzy-
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stuje materia∏ biologiczny na podstawie licencji
przymusowej. OkreÊlenie „licencja przymusowa”
interpretuje si´ jako obejmujàce licencje ex offi-
cio oraz prawo do korzystania z opatentowanych
wynalazków w interesie publicznym.

(4) Przed zakoƒczeniem technicznych przygotowaƒ
do publikacji zg∏oszenia zg∏aszajàcy mo˝e poin-
formowaç Europejski Urzàd Patentowy, ˝e:

(a) do czasu publikacji wzmianki o udzieleniu pa-
tentu europejskiego, lub tam gdzie ma to za-
stosowanie;

(b) przez okres dwudziestu lat od daty zg∏oszenia,
jeÊli zg∏oszenie zosta∏o odrzucone lub wycofa-
ne albo uznane za wycofane,

udost´pniania, o którym mowa w ust. 3, dokonu-
je si´ jedynie przez wydanie próbki ekspertowi
wyznaczonemu przez wnioskodawc´.

(5) Na eksperta mo˝na wyznaczyç:

(a) ka˝dà osob´ fizycznà pod warunkiem, ˝e wnio-
skodawca w chwili sk∏adania wniosku dostar-
czy dowód, ˝e zg∏aszajàcy wyrazi∏ zgod´ na to
wyznaczenie;

(b) ka˝dà osob´ fizycznà uznanà za eksperta przez
prezesa Europejskiego Urz´du Patentowego.

Do dokumentu wyznaczenia za∏àcza si´ oÊwiad-
czenie eksperta z∏o˝one zg∏aszajàcemu, w którym
przyjmuje on na siebie zobowiàzanie z∏o˝one sto-
sownie do postanowieƒ ust. 3 bàdê do daty wy-
gaÊni´cia patentu we wszystkich wyznaczonych
paƒstwach, bàdê do daty, o której mowa 
w ust. 4 (b), je˝eli zg∏oszenie zosta∏o odrzucone,
wycofane lub uznane za wycofane; wnioskodaw-
c´ uwa˝a si´ za stron´ trzecià.

(6) Dla celów ust. 3 za pochodnà materia∏u biologicz-
nego uwa˝a si´ ka˝dy materia∏, który nadal wyka-
zuje te cechy charakterystyczne zdeponowanego
materia∏u, które sà istotne dla stosowania wyna-
lazku. Zobowiàzanie, o którym mowa w ust. 3, nie
przeszkadza w zdeponowaniu pochodnej mate-
ria∏u biologicznego, niezb´dnej dla celów proce-
dury patentowej.

(7) Wniosek przewidziany w ust. 3 wnosi si´ do Eu-
ropejskiego Urz´du Patentowego na formularzu
przyj´tym przez ten Urzàd. Europejski Urzàd Pa-
tentowy poÊwiadcza na formularzu, ˝e dokonano
europejskiego zg∏oszenia patentowego powo∏u-
jàcego si´ na depozyt materia∏u biologicznego
oraz ˝e wnioskodawca albo wyznaczony przez
niego ekspert uprawnieni sà do wydania im prób-
ki tego materia∏u. Po udzieleniu patentu europej-
skiego wniosek równie˝ nale˝y z∏o˝yç do Europej-
skiego Urz´du Patentowego.

(8) Europejski Urzàd Patentowy przekazuje kopi´
wniosku do instytucji depozytowej wraz z za-
Êwiadczeniem przewidzianym w ust. 7, jak rów-
nie˝ do zg∏aszajàcego lub w∏aÊciciela patentu.

(9) Prezes Europejskiego Urz´du Patentowego publi-
kuje w Dzienniku Urz´dowym Europejskiego
Urz´du Patentowego list´ instytucji depozyto-
wych oraz ekspertów uznanych dla celów niniej-
szej zasady.

Zasada 28a

Nowy depozyt materia∏u biologicznego

(1) JeÊli materia∏ biologiczny zdeponowany zgodnie
z zasadà 28 ust.1 przestanie byç dost´pny w in-
stytucji, w której zosta∏ z∏o˝ony, poniewa˝:

(a) materia∏ biologiczny nie jest ju˝ ˝ywy lub

(b) instytucja depozytowa z innych przyczyn nie
mo˝e dostarczyç próbek, i jeÊli ˝adna próbka
materia∏u biologicznego nie zosta∏a przenie-
siona do innej instytucji depozytowej uznanej
dla celów zasady 28, w której nadal mo˝na jà
otrzymaç, przerw´ w mo˝liwoÊci otrzymania
materia∏u biologicznego uwa˝a si´ za nieby∏à,
jeÊli nowy depozyt pierwotnie zdeponowane-
go materia∏u biologicznego zostanie z∏o˝ony
w ciàgu trzech miesi´cy od daty zawiadomie-
nia deponenta przez instytucj´ depozytowà
o takiej przerwie oraz jeÊli kopia potwierdzenia
otrzymania depozytu wydana przez instytucj´
zostanie przekazana do Europejskiego Urz´du
Patentowego w ciàgu czterech miesi´cy od
daty z∏o˝enia nowego depozytu z podaniem
numeru zg∏oszenia lub numeru patentu euro-
pejskiego.

(2) W przypadku przewidzianym w ust. 1 ( a), nowe-
go depozytu dokonuje si´ w tej instytucji depozy-
towej, w której dokonano pierwotnego depozytu;
w przypadku przewidzianym w ust. 1 (b), mo˝na
go dokonaç w innej instytucji depozytowej uzna-
nej dla celów zasady 28.

(3) Je˝eli instytucja, w której dokonano depozytu,
przestanie byç uznawana dla celów zasady 28,
w ca∏oÊci lub w stosunku do pewnego rodzaju
materia∏u biologicznego, do którego nale˝y zde-
ponowana próbka, albo je˝eli instytucja zaprze-
stanie czasowo lub na sta∏e wykonywania swoich
funkcji w stosunku do zdeponowanego materia∏u
biologicznego, a deponent nie otrzyma z instytu-
cji depozytowej zawiadomienia, o którym mowa
w ust. 1, w ciàgu szeÊciu miesi´cy od daty zaist-
nienia takiego przypadku, wówczas okres trzech
miesi´cy, o którym mowa w ust. 1, rozpoczyna
si´ od daty og∏oszenia o takim przypadku
w Dzienniku Urz´dowym Europejskiego Urz´du
Patentowego.

(4) Do ka˝dego nowego depozytu do∏àcza si´ oÊwiad-
czenie podpisane przez deponenta potwierdzajà-
ce, ˝e zdeponowany na nowo materia∏ biologiczny
jest taki sam jak zdeponowany pierwotnie.

(5) JeÊli nowy depozyt zosta∏ dokonany na podsta-
wie przepisów Traktatu budapeszteƒskiego
o mi´dzynarodowym uznawaniu depozytu mikro-
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organizmów dla celów post´powania patentowe-
go z dnia 28 kwietnia 1977 r., przepisy tego trak-
tatu sà przepisami rozstrzygajàcymi.

Zasada 29

Forma i treÊç zastrze˝eƒ

(1) Zastrze˝enia okreÊlajà przedmiot wnioskowanej
ochrony zgodnie z technicznymi cechami wyna-
lazku. Zastrze˝enia zawierajà odpowiednio:

(a) stwierdzenie okreÊlajàce przedmiot wynalazku
i te cechy techniczne, które sà niezb´dne do
zdefiniowania zastrzeganego przedmiotu wy-
nalazku, ale które w po∏àczeniu stanowià cz´Êç
stanu techniki;

(b) cz´Êç znamiennà — poprzedzonà wyra˝eniem
„znamienny tym, ˝e” albo „znamienny przez
to, ˝e” — przedstawiajàcà cechy techniczne,
które pragnie si´ chroniç w po∏àczeniu z ce-
chami przedstawionymi w (a).

(2) Z zastrze˝eniem postanowieƒ art. 82 europejskie
zg∏oszenie patentowe mo˝e zawieraç dwa lub
wi´cej zastrze˝eƒ niezale˝nych dotyczàcych tej
samej kategorii (produkt, sposób, urzàdzenie lub
stosowanie), je˝eli ze wzgl´du na przedmiot zg∏o-
szenia nie jest w∏aÊciwe obj´cie tego przedmiotu
jednym zastrze˝eniem.

(3) Ka˝de zastrze˝enie przedstawiajàce istotne cechy
wynalazku mo˝e posiadaç jedno lub wi´cej na-
st´pnych zastrze˝eƒ, dotyczàcych szczególnych
postaci wynalazku.

(4) Ka˝de zastrze˝enie, które obejmuje wszystkie ce-
chy innego zastrze˝enia (zastrze˝enie zale˝ne) za-
wiera, jeÊli jest to mo˝liwe, na poczàtku odes∏anie
do innego zastrze˝enia oraz nast´pnie przedsta-
wia dodatkowe cechy, które pragnie si´ chroniç.
Zastrze˝enie zale˝ne dopuszczalne jest równie˝
wtedy, je˝eli zastrze˝enie, do którego odwo∏uje
si´ ono bezpoÊrednio, samo jest zastrze˝eniem
zale˝nym. Wszystkie zastrze˝enia zale˝ne odwo-
∏ujàce si´ do jednego poprzedniego zastrze˝enia
oraz wszystkie zastrze˝enia zale˝ne odwo∏ujàce
si´ do kilku poprzednich zastrze˝eƒ grupuje si´
w stopniu i w sposób mo˝liwie najw∏aÊciwszy.

(5) Liczba zastrze˝eƒ powinna byç uzasadniona
z uwagi na charakter zastrzeganego wynalazku.
JeÊli jest kilka zastrze˝eƒ, numeruje si´ je kolejno
liczbami arabskimi.

(6) Zastrze˝enia, w odniesieniu do cech technicznych
wynalazku, nie powinny polegaç, z wyjàtkiem sy-
tuacji, gdy jest to absolutnie niezb´dne, na odwo-
∏aniu si´ do opisu lub rysunków. W szczególnoÊci
nie powinny opieraç si´ na nast´pujàcych odsy-
∏aczach: „jak przedstawiono w cz´Êci... opisu”, al-
bo „jak pokazuje figura... rysunków”.

(7) JeÊli europejskie zg∏oszenie patentowe zawiera
rysunki, wówczas wskazane jest, aby po cechach
technicznych wymienionych w zastrze˝eniach za-

mieszczone by∏y uj´te w nawias odnoÊniki doty-
czàce tych cech, jeÊli przez to zastrze˝enie mo˝e
staç si´ bardziej zrozumia∏e. OdnoÊników nie in-
terpretuje si´ jako ograniczajàcych zastrze˝enie. 

Zasada 30

JednolitoÊç wynalazku

(1) Je˝eli zastrzega si´ w jednym i tym samym euro-
pejskim zg∏oszeniu patentowym grup´ wynalaz-
ków, wówczas wymóg jednolitoÊci wynalazku,
o którym mowa w art. 82, zostanie spe∏niony je-
dynie wtedy, gdy mi´dzy wynalazkami istnieje
zwiàzek techniczny, obejmujàcy jednà lub wi´cej
tych samych lub podobnych szczególnych cech
technicznych. Wyra˝enie „szczególne cechy tech-
niczne” oznacza takie cechy, które okreÊlajà
wk∏ad, jaki ka˝dy z zastrzeganych wynalazków
uwa˝anych za jednà ca∏oÊç wnosi do stanu tech-
niki.

(2) Stwierdzenia, czy grupa wynalazków jest tak po-
wiàzana, ˝e tworzy jeden ogólny pomys∏ wyna-
lazczy, dokonuje si´ bez wzgl´du na to, czy wyna-
lazki zastrze˝one sà w oddzielnych zastrze˝eniach
lub, czy jako rozwiàzania alternatywne w jednym
zastrze˝eniu.

Zasada 31

Zastrze˝enia podlegajàce op∏atom

(1) Ka˝de europejskie zg∏oszenie patentowe, zawie-
rajàce wi´cej ni˝ dziesi´ç zastrze˝eƒ w chwili jego
dokonania, podlega op∏acie za ka˝de zastrze˝enie
przekraczajàce t´ liczb´. Op∏at´ za zastrze˝enia
wnosi si´ w ciàgu jednego miesiàca po dokona-
niu zg∏oszenia. JeÊli op∏aty za zastrze˝enia nie zo-
stanà wniesione w wymaganym terminie, mo˝na
je nadal wa˝nie wnieÊç w okresie zw∏oki jednego
miesiàca od przekazania powiadomienia wskazu-
jàcego niedotrzymanie terminu. 

(2) JeÊli op∏ata za zastrze˝enia nie zostanie wniesio-
na w ciàgu okresu, o którym mowa w ust. 1, uwa-
˝a si´ to za rezygnacj´ z danego zastrze˝enia. Ka˝-
dà op∏at´ za zastrze˝enia wniesionà w terminie
zwraca si´ jedynie w przypadku, o którym mowa
w art. 77 ust. 5.

Zasada 32

Forma rysunków

(1) Powierzchnia zajmowana przez rysunki na arku-
szach zawierajàcych rysunki nie powinna przekra-
czaç wymiarów 26,2 x 17 cm. Arkusze nie powin-
ny posiadaç ramek wokó∏ powierzchni przezna-
czonej lub wykorzystanej na rysunek. Minimalne
marginesy wynoszà:
górny: 2,5 cm,
lewy: 2,5 cm,
prawy: 1,5 cm,
dolny 1,0 cm.
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(2) Rysunki wykonuje si´ nast´pujàco:

(a) rysunki wykonuje si´ trwa∏ymi, czarnymi, wy-
starczajàco zwartymi i ciemnymi, jednakowej
gruboÊci i dobrze narysowanymi liniami oraz
kreskami, bez u˝ywania kolorów;

(b) przekrój oznacza si´ przez zakreskowanie, któ-
re nie powinno utrudniaç pe∏nego odczytania
oznaczeƒ oraz g∏ównych linii;

(c) skala rysunków i wyrazistoÊç ich graficznego
wykonania powinna byç taka, aby wykonana
technikà elektronicznà lub fotograficznà repro-
dukcja z liniowym zmniejszeniem wymiarów
do dwóch trzecich umo˝liwia∏a bez trudu od-
ró˝nienie wszystkich szczegó∏ów. JeÊli wyjàt-
kowo na rysunku podana jest skala, powinna
byç przedstawiona graficznie;

(d) wszystkie liczby, litery i oznaczenia pojawiajà-
ce si´ na rysunkach powinny byç proste i wy-
raêne. W po∏àczeniu z literami i liczbami nie
powinno si´ u˝ywaç nawiasów, kó∏ek albo cu-
dzys∏owów;

(e) wszystkie linie na rysunkach zwykle rysuje si´
za pomocà przyrzàdów do rysowania;

(f) elementy tej samej figury powinny byç do sie-
bie proporcjonalne, chyba ˝e ró˝nica w pro-
porcji jest nieodzowna dla uzyskania jasnoÊci
figury;

(g) wysokoÊç liczb i liter nie powinna byç mniejsza
ni˝ 0,32 cm. Przy opisywaniu rysunków u˝ywa
si´ alfabetu ∏aciƒskiego, a tam gdzie jest to
zwyczajowo przyj´te, alfabetu greckiego;

(h) ten sam arkusz mo˝e zawieraç kilka figur. Je-
˝eli figury narysowane na dwóch lub wi´cej
arkuszach majà tworzyç jednà ca∏à figur´, to
figury na kilku arkuszach muszà byç tak roz-
mieszczone, aby ca∏à figur´ mo˝na by∏o u∏o-
˝yç bez przykrywania jakiejkolwiek cz´Êci figur
cz´Êciowych. Figury ró˝ne rozmieszcza si´ bez
marnowania powierzchni, najlepiej w pozycji
pionowej, wyraênie oddzielone od siebie. Je-
˝eli figury nie sà u∏o˝one w pozycji pionowej,
przedstawia si´ je w poprzek arkusza, przy
czym górne cz´Êci figury znajdujà si´ po lewej
stronie arkusza. Figury ró˝ne numeruje si´ ko-
lejno liczbami arabskimi niezale˝nie od nume-
racji arkuszy;

(i) na rysunkach nie mogà si´ znajdowaç odno-
Êniki niewymienione w opisie oraz zastrze˝e-
niach i odwrotnie. W ca∏ym zg∏oszeniu te sa-
me cechy oznaczone danymi odnoÊnikami
oznacza si´ tak samo;

(j) rysunki nie zawierajà tekstu, z wyjàtkiem gdy
jest to bezwzgl´dnie konieczne, pojedynczego
s∏owa lub pojedynczych s∏ów, takich jak „wo-
da”, „para”, „otwarty”, „zamkni´ty”, „prze-
krój wzd∏u˝ AB”, a w przypadku obwodów
elektrycznych i blokowych diagramów sche-
matycznych lub wykresów technologicznych,
kilku krótkich hase∏ niezb´dnych do ich zrozu-

mienia. Wszystkie takie s∏owa umieszcza si´
w taki sposób, aby w miar´ potrzeby mo˝na je
by∏o zastàpiç t∏umaczeniem bez naruszania ja-
kichkolwiek linii rysunków.

(3) Wykresy technologiczne i diagramy uwa˝a si´ za
rysunki.

Zasada 33

Forma i treÊç skrótu

(1) Skrót podaje tytu∏ wynalazku.

(2) Skrót zawiera zwi´z∏e streszczenie ujawnienia za-
wartego w opisie, zastrze˝eniach i rysunkach;
streszczenie podaje dziedzin´ techniki, do której
nale˝y wynalazek, i sporzàdzone jest w sposób
pozwalajàcy na jasne zrozumienie problemu
technicznego, istoty rozwiàzywania tego proble-
mu przez wynalazek oraz g∏ównego zastosowania
lub zastosowaƒ wynalazku. Skrót, jeÊli ma to za-
stosowanie, zawiera wzór chemiczny, który najle-
piej spoÊród wszystkich wzorów zawartych
w zg∏oszeniu charakteryzuje wynalazek. Nie za-
wiera stwierdzeƒ o domniemanych zaletach lub
wartoÊci wynalazku bàdê o jego teoretycznym za-
stosowaniu.

(3) Wskazane jest, aby skrót nie zawiera∏ wi´cej ni˝
sto pi´çdziesiàt s∏ów.

(4) JeÊli europejskie zg∏oszenie patentowe zawiera
rysunki, zg∏aszajàcy wskazuje figur´ albo w wy-
jàtkowym przypadku figury rysunków, które jego
zdaniem powinny byç do∏àczone do skrótu przy
jego publikacji. Europejski Urzàd Patentowy mo-
˝e podjàç decyzj´ opublikowania jednej lub kilku
innych figur, jeÊli uwa˝a, ˝e lepiej charakteryzujà
one wynalazek. Ka˝da podstawowa cecha wspo-
mniana w skrócie i zobrazowana rysunkiem po-
siada umieszczony w nawiasach odnoÊnik.

(5) Skrót jest tak zredagowany, ˝e stanowi wystar-
czajàcy instrument do poszukiwaƒ w okreÊlonej
dziedzinie techniki, umo˝liwiajàc zw∏aszcza usta-
lenie, czy istnieje koniecznoÊç si´gni´cia do sa-
mego europejskiego zg∏oszenia patentowego.

Zasada 34

TreÊci niedopuszczalne 

(1) Europejskie zg∏oszenie patentowe nie zawiera:

(a) stwierdzeƒ lub innych kwestii sprzecznych
z „porzàdkiem publicznym” lub moralnoÊcià;

(b) stwierdzeƒ dyskredytujàcych produkty lub
sposoby jakiejkolwiek indywidualnej osoby in-
nej ni˝ zg∏aszajàcy, albo zalety lub wa˝noÊç
zg∏oszeƒ czy patentów takiej osoby. Zwyk∏ego
porównania ze stanem techniki nie uwa˝a si´
za dyskredytacj´ jako takà;

(c) ˝adnego stwierdzenia ani innej treÊci w spo-
sób oczywisty w danych okolicznoÊciach nie-
istotnej lub zb´dnej.
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(2) JeÊli europejskie zg∏oszenie patentowe zawiera
niedopuszczalne treÊci w znaczeniu ust. 1 (a), Eu-
ropejski Urzàd Patentowy pomija je przy publika-
cji zg∏oszenia, podajàc miejsce i iloÊç pomini´-
tych s∏ów lub rysunków.

(3) JeÊli europejskie zg∏oszenie patentowe zawiera
stwierdzenia w rozumieniu ust.1 lit. (b), Europej-
ski Urzàd Patentowy mo˝e pominàç je przy publi-
kacji zg∏oszenia. Podaje miejsce i iloÊç pomini´-
tych s∏ów i dostarcza na wniosek kopi´ pomini´-
tych fragmentów. 

Zasada 35

Ogólne przepisy regulujàce sk∏adanie
dokumentów zg∏oszeniowych

(1) T∏umaczenia wymienione w art. 14 ust. 2 uwa˝a
si´ za obj´te okreÊleniem „dokumenty sk∏adajàce
si´ na europejskie zg∏oszenie patentowe”.

(2) Dokumenty sk∏adajàce si´ na europejskie zg∏o-
szenia patentowe sk∏ada si´ w trzech egzempla-
rzach. Jednak˝e prezes Europejskiego Urz´du Pa-
tentowego mo˝e ustaliç, ˝e dokumenty wnosi si´
w mniej ni˝ trzech egzemplarzach.

(3) Dokumenty sk∏adajàce si´ na europejskie zg∏o-
szenie patentowe przedk∏ada si´ w takiej formie,
aby mo˝liwa by∏a zarówno ich bezpoÊrednia, jak
i elektroniczna reprodukcja, w szczególnoÊci po-
przez skanowanie, fotografi´, elektrostatyczne
przetworzenie, wydruk fotooffsetowy oraz spo-
rzàdzenie mikrofilmu w nieograniczonej iloÊci eg-
zemplarzy. Wszystkie arkusze powinny byç po-
zbawione zarysowaƒ, zmi´ç i zagi´ç. Korzysta si´
tylko z jednej strony arkusza.

(4) Dokumenty sk∏adajàce si´ na europejskie zg∏o-
szenie patentowe przedk∏ada si´ na papierze A4
(29,7 x 21 cm), który powinien byç gi´tki, mocny,
bia∏y, g∏adki, matowy i trwa∏y. Z zastrze˝eniem
postanowieƒ zasady 32 ust. 2 (h) oraz ust. 11 ni-
niejszej zasady ka˝dy arkusz wykorzystuje si´
w taki sposób, aby krótsze boki tworzy∏y gór´
i dó∏ arkusza (pozycja pionowa).

(5) Ka˝dy dokument sk∏adajàcy si´ na europejskie
zg∏oszenie patentowe (podanie, opis, zastrze˝e-
nia, rysunki i skrót) rozpoczyna si´ od nowego ar-
kusza. Arkusze ∏àczy si´ w taki sposób, aby mo˝-
na je by∏o ∏atwo odwróciç, oddzieliç i ponownie
razem z∏àczyç.

(6) Z zastrze˝eniem postanowieƒ zasady 32 ust. 1 mi-
nimalne marginesy sà nast´pujàce:

górny: 2 cm,

lewy: 2,5 cm, 

prawy: 2 cm,

dolny: 2 cm.

Zalecane maksymalne wielkoÊci podanych wy˝ej
marginesów sà nast´pujàce:

górny: 4 cm, 

lewy: 4 cm, 

prawy: 3 cm, 

dolny: 3 cm.

(7) Marginesy w dokumentach sk∏adajàcych si´ na
europejskie zg∏oszenie patentowe muszà byç
w chwili ich wnoszenia ca∏kowicie czyste.

(8) Wszystkie arkusze europejskiego zg∏oszenia pa-
tentowego numeruje si´ kolejnymi cyframi arab-
skimi. Umieszcza si´ je w górnej cz´Êci arkusza,
poÊrodku, ale nie na górnym marginesie.

(9) Wskazane jest, aby wiersze ka˝dego arkusza opi-
su oraz arkusza zastrze˝eƒ ponumerowane by∏y
co pi´ç wierszy, a numery umieszczone by∏y po
lewej stronie na prawo od marginesu.

(10) Wniosek o udzielenie patentu europejskiego, opis,
zastrze˝enia i skrót pisze si´ na maszynie lub dru-
kuje. JeÊli jest to konieczne, mo˝na napisaç od-
r´cznie lub narysowaç jedynie graficzne symbole
i litery oraz wzory chemiczne lub matematyczne.
Odleg∏oÊç mi´dzy wierszami wynosi 11/2 odst´pu.
Ca∏y tekst ma byç napisany trzcionkà, której du˝e
litery nie majà mniej ni˝ 0,21 cm wysokoÊci
i w ciemnym, niedajàcym si´ zetrzeç kolorze.

(11) Podanie o udzielenie patentu europejskiego,
opis, zastrze˝enia i skrót nie zawierajà rysunków.
Opis, zastrze˝enia i skrót mogà zawieraç wzory
chemiczne lub matematyczne. Opis i skrót mogà
zawieraç tabele. Zastrze˝enia mogà zawieraç ta-
bele tylko wtedy, jeÊli ze wzgl´du na ich przed-
miot po˝àdane jest zastosowanie tabel. Tabele
oraz wzory chemiczne lub matematyczne mo˝na
umieszczaç w poprzek arkusza, jeÊli nie mo˝na
ich w zadowalajàcy sposób przedstawiç na arku-
szu w pozycji pionowej; arkusze, na których
umieszczono w poprzek tabele lub wzory che-
miczne albo matematyczne, przedk∏ada si´ w taki
sposób, aby górne cz´Êci tabel lub wzorów znaj-
dowa∏y si´ po lewej stronie arkusza.

(12) WartoÊci fizyczne wyra˝a si´ w jednostkach uzna-
nych przez praktyk´ mi´dzynarodowà, a tam
gdzie jest to mo˝liwe, w systemie metrycznym,
stosujàc jednostki SI. Ka˝da z danych niespe∏nia-
jàca niniejszych wymogów musi byç tak˝e wyra-
˝ona w jednostkach uznanych przez praktyk´
mi´dzynarodowà. Do wzorów matematycznych
stosuje si´ powszechnie u˝ywane symbole. Do
wzorów chemicznych stosuje si´ powszechnie
u˝ywane symbole, ci´˝ary atomowe i wzory czà-
steczkowe. Generalnie powinno si´ stosowaç po-
wszechnie przyj´te w danej dziedzinie okreÊlenia
techniczne, znaki i symbole.

(13) Terminologia oraz znaki powinny byç sta∏e w ca-
∏ym europejskim zg∏oszeniu patentowym.

(14) Ka˝dy arkusz powinien byç pozbawiony wycie-
raƒ, poprawek, wyrazów wpisanych na ju˝ istnie-
jàcych wyrazach i pomi´dzy wierszami. Mo˝na
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zezwoliç na nieprzestrzeganie niniejszej zasady,
jeÊli nie ma wàtpliwoÊci co do autentycznoÊci tre-
Êci i nie sà zagro˝one wymogi niezb´dne dla do-
brej reprodukcji.

Zasada 36

Dokumenty sk∏adane póêniej

(1) Postanowienia zasad 27, 29 oraz 32—35 stosuje
si´ do dokumentów zast´pujàcych dokumenty
sk∏adajàce si´ na europejskie zg∏oszenie patento-
we. Zasad´ 35 ust. 2—14 stosuje si´ równie˝ do
t∏umaczenia zastrze˝eƒ, o którym mowa w zasa-
dzie 51 ust. 6

(2) Wszystkie dokumenty inne ni˝ dokumenty, o któ-
rych mowa w pierwszym zdaniu ust. 1, zwykle pi-
sze si´ na maszynie albo drukuje. Z lewej strony
ka˝dej stronicy musi byç margines oko∏o 2,5 cm.

(3) Wszystkie dokumenty, z wyjàtkiem dokumentów
stanowiàcych za∏àczniki, z∏o˝one po dokonaniu
europejskiego zg∏oszenia patentowego, muszà
byç podpisane. JeÊli dokument nie zosta∏ podpi-
sany, Europejski Urzàd Patentowy wzywa zainte-
resowanà stron´ do jego podpisania w ustalo-
nym przez siebie terminie. JeÊli dokument zosta-
nie podpisany w wymaganym terminie, zacho-
wuje oryginalnà dat´ przyj´cia; w przeciwnym
przypadku zostaje uznany za nieotrzymany.

(4) Dokumenty, które muszà zostaç przekazane innym
osobom albo dotyczàce dwóch lub wi´cej europej-
skich zg∏oszeƒ patentowych, albo patentów euro-
pejskich, muszà byç z∏o˝one w dostatecznej liczbie
egzemplarzy. JeÊli, pomimo ˝àdania Europejskiego
Urz´du Patentowego, zainteresowana strona nie
wywià˝e si´ z tego obowiàzku, brakujàce kopie
uzupe∏nia si´ na koszt zainteresowanej strony.

(5) Niezale˝nie od postanowieƒ ust. 2—4 prezes Eu-
ropejskiego Urz´du Patentowego mo˝e zezwoliç
na przekazywanie do Europejskiego Urz´du Pa-
tentowego dokumentów sk∏adanych po dokona-
niu europejskiego zg∏oszenia patentowego za po-
mocà innych Êrodków przekazu oraz ustaliç wa-
runki regulujàce korzystanie z tych Êrodków.
W szczególnoÊci mo˝e wymagaç dostarczenia
w ustalonym przez siebie terminie pisemnego po-
twierdzenia odtwarzajàcego treÊç z∏o˝onych tak
dokumentów oraz spe∏niajàcego wymogi niniej-
szego Regulaminu wykonawczego: dokumenty
uznaje si´ za otrzymane, jeÊli takie potwierdzenie
zostanie dostarczone w wymaganym terminie.

Rozdzia∏ III

Op∏aty za utrzymanie w mocy zg∏oszenia

Zasada 37

Wnoszenie op∏at za utrzymanie w mocy zg∏oszenia

(1) Op∏aty za utrzymanie w mocy europejskich zg∏o-
szeƒ za nadchodzàcy rok stajà si´ wymagalne

w ostatnim dniu miesiàca, w którym przypada
rocznica dokonania europejskiego zg∏oszenia pa-
tentowego. Op∏at za utrzymanie w mocy nie mo˝-
na w sposób wa˝ny wnieÊç wczeÊniej ni˝ jeden
rok przed datà, w której przypadajà do zap∏aty.

(2) Op∏at´ dodatkowà uwa˝a si´ za wniesionà rów-
noczeÊnie z op∏atà za utrzymanie w mocy w zna-
czeniu art. 86 ust. 2, jeÊli wniesiono jà w terminie
ustalonym w tym przepisie.

(3) Op∏aty za utrzymanie w mocy, wymagalne po-
przednio za zg∏oszenie wczeÊniejsze do daty do-
konania europejskiego zg∏oszenia wydzielonego,
muszà zostaç wniesione równie˝ za zg∏oszenie
wydzielone i przypadajà do zap∏aty w chwili do-
konania tego zg∏oszenia. Op∏aty te oraz ka˝dà
op∏at´ za utrzymanie w mocy przypadajàcà do za-
p∏aty w okresie czterech miesi´cy od daty doko-
nania zg∏oszenia wydzielonego mo˝na wnieÊç
w tym terminie bez uiszczenia op∏aty dodatkowej.
JeÊli nie dokonano wp∏aty w wymaganym termi-
nie, op∏aty za utrzymanie w mocy mo˝na nadal
wnieÊç w sposób wa˝ny w ciàgu szeÊciu miesi´-
cy od daty ich wymagalnoÊci, pod warunkiem
równoczesnego wniesienia op∏aty dodatkowej na
podstawie art. 86 ust. 2.

(4) Nie wnosi si´ op∏at za utrzymanie w mocy nowe-
go europejskiego zg∏oszenia patentowego doko-
nanego zgodnie z art. 61 ust. 1 (b), za rok, w któ-
rym zosta∏o ono faktycznie dokonane, ani za ˝a-
den poprzedni rok.

Rozdzia∏ IV

Pierwszeƒstwo

Zasada 38

OÊwiadczenie o pierwszeƒstwie
i dokumenty pierwszeƒstwa

(1) OÊwiadczenie o pierwszeƒstwie, o którym mowa
w art. 88 ust. 1, podaje dat´ wczeÊniejszego zg∏o-
szenia oraz paƒstwo, w którym lub na które zosta-
∏o ono dokonane, i wskazuje numer zg∏oszenia.

(2) Data i paƒstwo wczeÊniejszego zg∏oszenia muszà
zostaç podane przy sk∏adaniu europejskiego zg∏o-
szenia patentowego; numer zg∏oszenia nale˝y
wskazaç przed koƒcem szesnastego miesiàca od
daty pierwszeƒstwa.

(3) Kopi´ wczeÊniejszego zg∏oszenia nale˝y z∏o˝yç
przed koƒcem szesnastego miesiàca od daty
pierwszeƒstwa. Kopia musi byç poÊwiadczona ja-
ko wierna kopia wczeÊniejszego zg∏oszenia przez
organ, który przyjà∏ wczeÊniejsze zg∏oszenie,
i musi byç zaopatrzona w wydane przez ten organ
zaÊwiadczenie podajàce dat´ dokonania wcze-
Êniejszego zg∏oszenia.

(4) Kopi´ wczeÊniejszego zg∏oszenia uwa˝a si´ za
z∏o˝onà w terminie, jeÊli kopia tego zg∏oszenia
dost´pna w Europejskim Urz´dzie Patentowym
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ma zostaç w∏àczona do akt europejskiego zg∏o-
szenia patentowego zgodnie z warunkami ustalo-
nymi przez prezesa Europejskiego Urz´du Paten-
towego.

(5) T∏umaczenie wczeÊniejszego zg∏oszenia, wyma-
gane na podstawie art. 88 ust. 1, musi byç z∏o˝o-
ne w terminie ustalonym przez Europejski Urzàd
Patentowy, najpóêniej jednak w terminie okreÊlo-
nym w zasadzie 51 ust. 6. Alternatywnie mo˝na
wnieÊç oÊwiadczenie, ˝e europejskie zg∏oszenie
patentowe jest pe∏nym t∏umaczeniem wczeÊniej-
szego zg∏oszenia. Postanowienia ust. 3 stosuje
si´ odpowiednio.

(6) Szczegó∏owe dane przedstawione w oÊwiadcze-
niu o pierwszeƒstwie podaje si´ w publikowanym
europejskim zg∏oszeniu patentowym, jak równie˝
w europejskim opisie patentowym.

CZ¢Âå IV

PRZEPISY WYKONAWCZE DO CZ¢ÂCI IV
KONWENCJI

Rozdzia∏ I

Badanie przez Sekcj´ Zg∏oszeƒ

Zasada 39

Powiadomienie w nast´pstwie badania
przy dokonaniu zg∏oszenia

JeÊli europejskie zg∏oszenie patentowe nie spe∏nia
wymogów ustalonych w art. 80, Sekcja Zg∏oszeƒ po-
wiadamia zg∏aszajàcego o ujawnionych nieprawid∏o-
woÊciach i informuje go, ˝e zg∏oszenie nie b´dzie roz-
patrywane jako europejskie zg∏oszenie patentowe, je-
Êli w ciàgu jednego miesiàca nie poprawi on ujawnio-
nych nieprawid∏owoÊci. JeÊli zg∏aszajàcy dokona po-
prawek, zostaje poinformowany o dacie z∏o˝enia.

Zasada 40

Badanie w zakresie ustalonych wymogów
formalnych

Wymogi formalne, które stosownie do art. 91
ust. 1 (b) musi spe∏niaç europejskie zg∏oszenie paten-
towe, to wymogi przewidziane w zasadzie 27a ust. 1—3,
zasadzie 32 ust. 1 i 2, zasadzie 35 ust. 2—11 i 14 oraz za-
sadzie 36 ust. 2 i 4. 

Zasada 41

Sprostowanie nieprawid∏owoÊci
w dokumentach zg∏oszeniowych

(1) JeÊli badanie przewidziane w art. 91 ust. 1 (a)—(d)
ujawni nieprawid∏owoÊci w europejskim zg∏osze-
niu patentowym, wówczas Sekcja Zg∏oszeƒ odpo-
wiednio informuje zg∏aszajàcego i wzywa go do
poprawienia nieprawid∏owoÊci w ustalonym
przez siebie terminie. Opis, zastrze˝enia i rysunki

mo˝na zmieniç jedynie w takim zakresie, jaki wy-
starcza do poprawienia ujawnionych nieprawi-
d∏owoÊci zgodnie z uwagami Sekcji Zg∏oszeƒ.

(2) Ust. 1 nie ma zastosowania, je˝eli zg∏aszajàcy, za-
strzegajàc pierwszeƒstwo, nie wskaza∏ przy doko-
nywaniu europejskiego zg∏oszenia patentowego
daty dokonania pierwszego zg∏oszenia albo paƒ-
stwa, w którym zosta∏o ono dokonane. 

(3) Ust. 1 nie ma zastosowania, je˝eli badanie ujawni,
˝e data pierwszego zg∏oszenia podana przy doko-
naniu europejskiego zg∏oszenia patentowego wy-
przedza o wi´cej ni˝ jeden rok dat´ dokonania eu-
ropejskiego zg∏oszenia patentowego. W takim
przypadku Sekcja Zg∏oszeƒ informuje zg∏aszajàce-
go, ˝e zg∏oszenie nie b´dzie korzystaç z prawa
pierwszeƒstwa, chyba ˝e zg∏aszajàcy w ciàgu jed-
nego miesiàca poda poprawionà dat´ przypadajà-
cà w ciàgu roku poprzedzajàcego dat´ dokonania
europejskiego zg∏oszenia patentowego.

Zasada 42

Póêniejsze okreÊlenie twórcy

(1) JeÊli badanie przewidziane w art. 91 ust.1 (f)
ujawni, ˝e nie wskazano wynalazcy zgodnie z po-
stanowieniami zasady 17, wówczas Sekcja Zg∏o-
szeƒ informuje zg∏aszajàcego, ˝e europejskie
zg∏oszenie patentowe uwa˝a si´ za wycofane,
chyba ˝e nieprawid∏owoÊç ta zostanie poprawio-
na w terminie okreÊlonym w art. 91 ust. 5.

(2) W przypadku wydzielonego zg∏oszenia europej-
skiego lub nowego europejskiego zg∏oszenia pa-
tentowego dokonanego zgodnie z art. 61
ust. 1 (b), termin do wskazania twórcy nie mo˝e
w ˝adnym przypadku up∏ynàç wczeÊniej ni˝ dwa
miesiàce od powiadomienia, o którym mowa
w ust. 1, w którym ustalony zostaje termin.

Zasada 43

Spóênione z∏o˝enie rysunków lub ich brak

(1) JeÊli badanie przewidziane w art. 91 ust. 1 (g)
ujawni, ˝e rysunki z∏o˝ono po dacie dokonania
europejskiego zg∏oszenia patentowego, wówczas
Sekcja Zg∏oszeƒ informuje zg∏aszajàcego, ˝e ry-
sunki oraz powo∏anie si´ na rysunki w europej-
skim zg∏oszeniu patentowym uwa˝a si´ za skre-
Êlone, chyba ˝e zg∏aszajàcy w ciàgu jednego mie-
siàca z∏o˝y wniosek o zmian´ daty zg∏oszenia na
dat´, w której z∏o˝ono rysunki.

(2) JeÊli badanie ujawni, ˝e nie z∏o˝ono rysunków,
wówczas Sekcja Zg∏oszeƒ wzywa zg∏aszajàcego
do ich z∏o˝enia w ciàgu jednego miesiàca i infor-
muje go, ˝e data zg∏oszenia zostanie zmieniona
na dat´ z∏o˝enia rysunków, albo jeÊli nie zostanà
one z∏o˝one w wymaganym terminie, powo∏anie
si´ na rysunki w zg∏oszeniu b´dzie uwa˝ane za
skreÊlone.

(3) Zg∏aszajàcy informowany jest o ka˝dej nowej da-
cie dokonania zg∏oszenia.
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Rozdzia∏ II

Sprawozdanie z poszukiwania europejskiego

Zasada 44

TreÊç sprawozdania z poszukiwania europejskiego

(1) W sprawozdaniu z poszukiwania europejskiego
wymienia si´ te dokumenty dost´pne Europej-
skiemu Urz´dowi Patentowemu w chwili sporzà-
dzenia sprawozdania, które mogà byç brane pod
uwag´ przy podejmowaniu decyzji odnoÊnie do
tego, czy wynalazek, którego dotyczy europejskie
zg∏oszenie patentowe, jest nowy i posiada po-
ziom wynalazczy.

(2) W ka˝dym przytoczeniu odsy∏a si´ do tych za-
strze˝eƒ, do których si´ ono odnosi. Je˝eli jest to
niezb´dne, okreÊla si´ odpowiednie cz´Êci przyta-
czanego dokumentu (na przyk∏ad przez wskazanie
numeru strony, kolumny i wierszy lub diagra-
mów).

(3) W sprawozdaniu z poszukiwania europejskiego
dokonuje si´ rozró˝nienia pomi´dzy przytaczany-
mi dokumentami, które zosta∏y opublikowane
przed zastrzeganà datà pierwszeƒstwa, pomi´dzy
takà datà pierwszeƒstwa a datà dokonania zg∏o-
szenia oraz w dacie lub po dacie dokonania zg∏o-
szenia.

(4) Ka˝dy dokument odnoszàcy si´ do ustnego
ujawnienia, zastosowania lub jakiegokolwiek in-
nego sposobu ujawnienia, które mia∏o miejsce
przed datà dokonania europejskiego zg∏oszenia
patentowego, wymienia si´ w sprawozdaniu
z poszukiwania europejskiego wraz ze wskaza-
niem daty publikacji tego dokumentu, je˝eli
mia∏o to miejsce, oraz daty niepisemnego ujaw-
nienia.

(5) Sprawozdanie z poszukiwania europejskiego
sporzàdza si´ w j´zyku post´powania.

(6) Sprawozdanie z poszukiwania europejskiego za-
wiera klas´, do której zosta∏ zaklasyfikowany
przedmiot europejskiego zg∏oszenia patentowe-
go wed∏ug klasyfikacji mi´dzynarodowej.

Zasada 45

Niepe∏ne poszukiwanie

JeÊli Wydzia∏ Poszukiwaƒ uwa˝a, ˝e europejskie
zg∏oszenie patentowe jest niezgodne z przepisami
konwencji na tyle, ˝e nie jest mo˝liwe przeprowadze-
nie prawid∏owego poszukiwania w stanie techniki na
podstawie wszystkich lub niektórych zastrze˝eƒ, wów-
czas stwierdza, ˝e poszukiwanie jest niemo˝liwe albo
sporzàdza, na tyle, na ile jest to wykonalne, cz´Êciowe
sprawozdanie z poszukiwania europejskiego. Stwier-
dzenie to oraz wspomniane cz´Êciowe sprawozdanie
uznaje si´ dla celów dalszego post´powania za spra-
wozdanie z poszukiwania europejskiego.

Zasada 46

Sprawozdanie z poszukiwania europejskiego
w przypadku braku jednolitoÊci wynalazku

(1) Je˝eli Wydzia∏ Poszukiwaƒ uwa˝a, ˝e europejskie
zg∏oszenie patentowe nie spe∏nia wymogów jed-
nolitoÊci wynalazku, wówczas sporzàdza cz´Êcio-
we sprawozdanie z poszukiwania europejskiego
w odniesieniu do tych cz´Êci europejskiego zg∏o-
szenia patentowego, które dotyczà wynalazku lub
grupy wynalazków w rozumieniu art. 82, wymie-
nionych w zastrze˝eniach na pierwszym miejscu.
Wydzia∏ informuje zg∏aszajàcego, ˝e jeÊli spra-
wozdanie z poszukiwania europejskiego ma ob-
jàç tak˝e inne wynalazki, musi zostaç wniesiona
kolejna op∏ata za poszukiwanie za ka˝dy obj´ty
nim wynalazek w ustalonym przez Wydzia∏ Po-
szukiwaƒ terminie, który nie mo˝e byç krótszy ni˝
dwa tygodnie i d∏u˝szy ni˝ szeÊç tygodni. Wydzia∏
Poszukiwaƒ sporzàdza sprawozdania z poszuki-
wania europejskiego dla tych cz´Êci europejskie-
go zg∏oszenia patentowego, które dotyczà wyna-
lazków, za które wniesione zosta∏y op∏aty za po-
szukiwanie.

(2) Ka˝da op∏ata wniesiona na podstawie postano-
wieƒ ust. 1 zostanie zwrócona, je˝eli w trakcie ba-
dania europejskiego zg∏oszenia patentowego
przez Wydzia∏ Badaƒ zg∏aszajàcy z∏o˝y wniosek
o jej zwrot, a Wydzia∏ Badaƒ stwierdzi, ˝e powia-
domienie, o którym mowa w tym ust´pie, nie by-
∏o uzasadnione.

Zasada 47

Ostateczna treÊç skrótu

(1) RównoczeÊnie ze sporzàdzaniem sprawozdania
z poszukiwania europejskiego Wydzia∏ Poszuki-
waƒ ustala ostatecznà treÊç skrótu.

(2) Ostatecznà treÊç skrótu przesy∏a si´ zg∏aszajàce-
mu wraz ze sprawozdaniem z poszukiwania euro-
pejskiego.

Rozdzia∏ III

Publikacja europejskiego zg∏oszenia patentowego

Zasada 48

Techniczne przygotowania do publikacji

(1) Prezes Europejskiego Urz´du Patentowego okre-
Êla, kiedy techniczne przygotowania do publikacji
europejskiego zg∏oszenia patentowego uwa˝a si´
za zakoƒczone.

(2) Nie publikuje si´ europejskiego zg∏oszenia paten-
towego, je˝eli przed zakoƒczeniem technicznych
przygotowaƒ do publikacji zosta∏o ono ostatecz-
nie odrzucone lub wycofane bàdê uznane za wy-
cofane.
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Zasada 49

Forma publikacji europejskich zg∏oszeƒ patentowych
i sprawozdaƒ z poszukiwania europejskiego

(1) Prezes Europejskiego Urz´du Patentowego okre-
Êla form´ publikacji europejskiego zg∏oszenia pa-
tentowego oraz dane, które majà byç nià obj´te.
Ten sam przepis ma zastosowanie, gdy oddziel-
nie publikuje si´ sprawozdanie z poszukiwania
europejskiego oraz skrót. Prezes Europejskiego
Urz´du Patentowego mo˝e okreÊliç szczególne
warunki dotyczàce publikacji skrótu.

(2) W opublikowanym europejskim zg∏oszeniu pa-
tentowym wymienia si´ wyznaczone umawiajàce
si´ paƒstwa.

(3) JeÊli przed zakoƒczeniem technicznych przygoto-
waƒ do publikacji europejskiego zg∏oszenia pa-
tentowego zmienione zosta∏y zastrze˝enia sto-
sownie do postanowieƒ zasady 86 ust. 2, publika-
cja obok zastrze˝eƒ oryginalnych obejmuje nowe
lub zmienione zastrze˝enia.

Zasada 50

Informacja o publikacji

(1) Europejski Urzàd Patentowy powiadamia zg∏a-
szajàcego o dacie ukazania si´ w Europejskim
Biuletynie Patentowym informacji o publikacji
sprawozdania z poszukiwania europejskiego
i w tym powiadomieniu zwraca jego uwag´ na
postanowienia art. 94 ust. 2 i 3.

(2) Zg∏aszajàcy nie mo˝e powo∏aç si´ na fakt braku
powiadomienia przewidzianego w ust. 1. Je˝eli
w powiadomieniu podana zosta∏a data póêniejsza
ni˝ data informacji o publikacji, wówczas ta póê-
niejsza data b´dzie datà decydujàcà w odniesie-
niu do terminu dla z∏o˝enia wniosku o badanie,
chyba ˝e nastàpi∏a ewidentna pomy∏ka.

Rozdzia∏ IV

Badanie przez Wydzia∏ Badaƒ

Zasada 51

Procedura badawcza

(1) W wezwaniu, stosownie do art. 96 ust. 1, Europej-
ski Urzàd Patentowy wzywa zg∏aszajàcego do wy-
powiedzenia si´, jeÊli sobie tego ˝yczy, na temat
sprawozdania z poszukiwania europejskiego oraz
do zmiany, tam gdzie jest to w∏aÊciwe, opisu wy-
nalazku, zastrze˝eƒ i rysunków.

(2) W ka˝dym wezwaniu, na podstawie art. 96 ust. 2,
Wydzia∏ Badaƒ wzywa zg∏aszajàcego, tam gdzie
jest to w∏aÊciwe, do usuni´cia ujawnionych bra-
ków i, gdy jest to niezb´dne, do z∏o˝enia opisu
wynalazku, zastrze˝eƒ i rysunków w zmienionej
formie.

(3) Ka˝de powiadomienie dokonane na podstawie
art. 96 ust. 2 zawiera uzasadnienie obejmujàce,
tam gdzie jest to w∏aÊciwe, wszystkie przyczyny
przemawiajàce przeciwko udzieleniu patentu eu-
ropejskiego.

(4) Przed podj´ciem decyzji o udzieleniu patentu eu-
ropejskiego Wydzia∏ Badaƒ informuje zg∏aszajà-
cego o tekÊcie, w jakim zamierza go udzieliç,
i wzywa zg∏aszajàcego do wyra˝enia zgody na
przedstawiony mu tekst w terminie przez siebie
ustalonym, który nie mo˝e byç krótszy ni˝ dwa
miesiàce i d∏u˝szy ni˝ cztery miesiàce. Termin ten
mo˝e byç przed∏u˝ony jeden raz maksymalnie
o dwa miesiàce pod warunkiem, ˝e zg∏aszajàcy
z∏o˝y przed jego up∏ywem stosowny wniosek
w tej sprawie.

(5) JeÊli w terminie okreÊlonym w ust. 4 zg∏aszajàcy
nie przeka˝e swojej zgody, europejskie zg∏oszenie
patentowe zostaje odrzucone. JeÊli w tym okresie
zg∏aszajàcy zaproponuje zmiany do zastrze˝eƒ,
opisu lub rysunków, na które Wydzia∏ Badaƒ sto-
sownie do postanowieƒ zasady 86 ust. 3 nie wy-
razi zgody, wówczas Wydzia∏ Badaƒ przed podj´-
ciem decyzji zwraca si´ do zg∏aszajàcego o przed-
∏o˝enie uwag w terminie przez siebie okreÊlonym
i uzasadnia swoje stanowisko.

(6) JeÊli zostanie ustalone, ˝e zg∏aszajàcy wyra˝a
zgod´ na tekst, w jakim Wydzia∏ Badaƒ, bioràc
pod uwag´ wszelkie proponowane zmiany (zasa-
da 86 ust. 3), zamierza udzieliç patentu europej-
skiego, wówczas wzywa on zg∏aszajàcego do
wniesienia, w ustalonym przez siebie nieprzekra-
czalnym terminie, który nie mo˝e byç krótszy ni˝
dwa miesiàce lub d∏u˝szy ni˝ trzy miesiàce, op∏at
za udzielenie i wydrukowanie patentu, a tak˝e
wzywa go do dostarczenia w tym samym termi-
nie t∏umaczenia zastrze˝eƒ na dwa urz´dowe j´-
zyki Europejskiego Urz´du Patentowego, inne ni˝
j´zyk post´powania.

(7) JeÊli europejskie zg∏oszenie patentowe, w tek-
Êcie, w jakim Wydzia∏ Badaƒ zamierza udzieliç pa-
tentu europejskiego, zawiera wi´cej ni˝ dziesi´ç
zastrze˝eƒ, Wydzia∏ Badaƒ wzywa zg∏aszajàcego
do wniesienia op∏at za ka˝de dodatkowe zastrze-
˝enie, w terminie okreÊlonym w ust. 6, o ile wspo-
mniane op∏aty nie zosta∏y ju˝ wniesione zgodnie
z zasadà 31 ust. 1.

(8) JeÊli w wymaganym terminie nie zostanie wnie-
siona op∏ata za udzielenie patentu, za wydruko-
wanie lub za zastrze˝enia, bàdê w wymaganym
terminie nie zostanie dostarczone t∏umaczenie,
wówczas europejskie zg∏oszenie uwa˝a si´ za wy-
cofane.

(8)(a) JeÊli op∏aty za wyznaczenie stajà si´ wymagal-
ne po wystosowaniu wezwania, o którym mo-
wa w ust. 6, wówczas do chwili wniesienia
op∏at za wyznaczenie nie publikuje si´ informa-
cji o udzieleniu patentu europejskiego. Zg∏asza-
jàcego powiadamia si´ odpowiednio.
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(9) Je˝eli op∏ata za utrzymanie patentu w mocy staje
si´ wymagalna po przekazaniu wezwania, o któ-
rym mowa w ust. 6, ale przed nast´pnà ewentu-
alnà datà publikacji informacji o udzieleniu paten-
tu europejskiego, wówczas informacja ta nie zo-
stanie opublikowana do chwili wniesienia tej
op∏aty. Zg∏aszajàcy zostaje o tym odpowiednio
poinformowany.

(10) Wydzia∏ Badaƒ w powiadomieniu dokonanym na
podstawie ust. 6 podaje wyznaczone umawiajàce
si´ paƒstwa, które wymagajà t∏umaczenia zgod-
nie z art. 65 ust. 1.

(11) W decyzji o udzieleniu patentu europejskiego
wskazuje si´, który tekst europejskiego zg∏osze-
nia patentowego stanowi podstaw´ do udziele-
nia patentu europejskiego.

Zasada 52

Udzielenie patentu europejskiego
ró˝nym zg∏aszajàcym

Je˝eli do Rejestru Patentów Europejskich wpisa-
ne sà jako zg∏aszajàcy ró˝ne osoby w odniesieniu do
ró˝nych umawiajàcych si´ paƒstw, Wydzia∏ Badaƒ
udziela patentu europejskiego na ka˝de umawiajàce
si´ paƒstwo na rzecz zg∏aszajàcego lub zg∏aszajà-
cych zarejestrowanych w odniesieniu do tego paƒ-
stwa.

Rozdzia∏ V

Opis patentu europejskiego

Zasada 53

Techniczne przygotowania do publikacji
i forma opisu patentu europejskiego

Zasady 48 i 49 ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio
do opisu patentu europejskiego. Opis zawiera równie˝
wskazanie terminu do wniesienia sprzeciwu do paten-
tu europejskiego.

Zasada 54

Âwiadectwo dotyczàce patentu europejskiego

(1) Niezw∏ocznie po opublikowaniu opisu patentu
europejskiego Europejski Urzàd Patentowy wy-
daje w∏aÊcicielowi patentu Êwiadectwo dotyczàce
patentu europejskiego, do którego za∏àcza si´
opis patentowy. Âwiadectwo to poÊwiadcza, ˝e
zosta∏ udzielony patent na wynalazek opisany
w opisie patentowym na rzecz osoby wskazanej
w tym Êwiadectwie i na umawiajàce si´ paƒstwa
wyznaczone w opisie.

(2) W∏aÊciciel patentu mo˝e zwróciç si´ o dostarcze-
nie mu, za op∏atà administracyjnà, duplikatów
Êwiadectwa patentu europejskiego.

CZ¢Âå V

PRZEPISY WYKONAWCZE
DO CZ¢ÂCI V KONWENCJI

Zasada 55

TreÊç zawiadomienia o sprzeciwie

Zawiadomienie o sprzeciwie zawiera:

(a) nazwisko i adres wnoszàcego sprzeciw oraz wska-
zanie paƒstwa, w którym posiada on miejsce za-
mieszkania lub g∏ównà siedzib´ przedsi´biorstwa,
zgodnie z przepisami zasady 26 ust. 2 (c);

(b) numer patentu europejskiego, przeciwko które-
mu wnoszony jest sprzeciw, oraz nazwisko w∏a-
Êciciela i tytu∏ wynalazku;

(c) oÊwiadczenie co do zakresu sprzeciwu dotyczàce-
go patentu europejskiego oraz co do podstaw, na
jakich oparty jest sprzeciw, a tak˝e wskazanie fak-
tów, dowodów i argumentów na poparcie tych
podstaw;

(d) je˝eli wnoszàcy sprzeciw wyznaczy∏ pe∏nomocni-
ka, jego nazwisko i adres siedziby jego przedsi´-
biorstwa, zgodnie z postanowieniami zasady 26
ust. 2 (c).

Zasada 56

Odrzucenie sprzeciwu
jako niemo˝liwego do przyj´cia

(1) Je˝eli Wydzia∏ ds. Sprzeciwów stwierdza, ˝e za-
wiadomienie o sprzeciwie nie jest zgodne z prze-
pisami art. 99 ust. 1, zasady 1 ust. 1 i zasady 55 (c)
lub nie identyfikuje w sposób dostateczny paten-
tu, przeciwko któremu wniesiony zosta∏ sprzeciw,
wówczas odrzuca zawiadomienie o sprzeciwie ja-
ko niemo˝liwe do przyj´cia, chyba ˝e przed up∏y-
wem terminu do wniesienia sprzeciwu uchybie-
nia te zosta∏y usuni´te.

(2) Je˝eli Wydzia∏ ds. Sprzeciwów stwierdza, ˝e za-
wiadomienie o sprzeciwie nie jest zgodne z prze-
pisami innymi ni˝ wskazane w ust. 1, powiadamia
o tym wnoszàcego sprzeciw i wzywa go do usu-
ni´cia wskazanych uchybieƒ w terminie, jaki mo-
˝e sam okreÊliç. JeÊli zawiadomienie o sprzeciwie
nie zostanie poprawione w wyznaczonym termi-
nie, wówczas Wydzia∏ ds. Sprzeciwów odrzuca
sprzeciw jako niemo˝liwy do przyj´cia.

(3) O ka˝dej decyzji o odrzuceniu sprzeciwu jako nie-
mo˝liwego do przyj´cia powiadamia si´ w∏aÊci-
ciela patentu i przesy∏a mu si´ kopi´ zawiadomie-
nia o sprzeciwie.

Zasada 57

Przygotowania do rozpatrzenia sprzeciwu

(1) Wydzia∏ ds. Sprzeciwów powiadamia w∏aÊciciela
patentu o sprzeciwie i wzywa go do nades∏ania
uwag oraz wniesienia odpowiednio zmian do opi-
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su wynalazku, zastrze˝eƒ i rysunków, w terminie
ustalonym przez Wydzia∏ ds. Sprzeciwów.

(2) Je˝eli wniesiono kilka powiadomieƒ o sprzeciwie,
Wydzia∏ ds. Sprzeciwów jednoczeÊnie z dokona-
niem powiadomienia przewidzianego w ust. 1 in-
formuje o nich pozosta∏e osoby, które wnios∏y
sprzeciw. 

(3) Informacje dotyczàce uwag oraz wszelkich zmian
wniesionych przez w∏aÊciciela patentu przekazuje
si´ innym zainteresowanym stronom, które Wy-
dzia∏ ds. Sprzeciwów wzywa, je˝eli uwa˝a to za
stosowne, do udzielenia odpowiedzi w wyznaczo-
nym przez ten Wydzia∏ terminie.

(4) W przypadku zawiadomienia o przystàpieniu do
sprawy w post´powaniu sprzeciwowym Wydzia∏
ds. Sprzeciwów mo˝e odstàpiç od stosowania
przepisów ust. 1—3.

Zasada 57a

Zmiana patentu europejskiego

Bez wp∏ywu na zastosowanie zasady 87 opis, za-
strze˝enia i rysunki mogà byç zmienione pod warun-
kiem, ˝e zmiany spowodowane sà faktami stanowià-
cymi podstawy sprzeciwu okreÊlonymi w art. 100, na-
wet je˝eli taka podstawa nie zosta∏a powo∏ana przez
wnoszàcego sprzeciw.

Zasada 58

Rozpatrywanie sprzeciwu

(1) O wszystkich powiadomieniach dokonanych sto-
sownie do art. 101 ust. 2 oraz o wszystkich udzie-
lonych w zwiàzku z nimi odpowiedziach powiada-
mia si´ wszystkie strony.

(2) W ka˝dym powiadomieniu przekazanym w∏aÊci-
cielowi patentu europejskiego stosownie do
art. 101 ust. 2 mo˝na w odpowiednich przypad-
kach wezwaç go do z∏o˝enia, w razie potrzeby,
opisu, zastrze˝eƒ i rysunków w zmienionej formie.

(3) Je˝eli jest to niezb´dne, ka˝de powiadomienie
przes∏ane w∏aÊcicielowi patentu europejskiego
stosownie do art. 101 ust. 2 zawiera uzasadnie-
nie. Je˝eli jest to w∏aÊciwe, uzasadnienie to po-
winno odnosiç si´ do wszystkich powodów prze-
mawiajàcych przeciwko utrzymaniu patentu eu-
ropejskiego w mocy.

(4) Przed podj´ciem decyzji o utrzymaniu patentu
europejskiego w mocy w zmienionej formie Wy-
dzia∏ ds. Sprzeciwów informuje strony, ˝e zamie-
rza utrzymaç w mocy patent w zmienionej formie
i wzywa je do wniesienia uwag w terminie dwóch
miesi´cy, je˝eli nie wyra˝ajà zgody na tekst,
w którym patent ma byç utrzymany w mocy.

(5) Je˝eli strony nie wyra˝à zgody na tekst przeka-
zany przez Wydzia∏ ds. Sprzeciwów, rozpatrywa-
nie sprzeciwu mo˝e byç kontynuowane; w prze-

ciwnym razie, z up∏ywem terminu, o którym mo-
wa w ust. 4, Wydzia∏ ds. Sprzeciwów zwraca si´
do w∏aÊciciela patentu o wniesienie w ciàgu
trzech miesi´cy op∏aty za wydrukowanie nowe-
go opisu patentu europejskiego oraz o dostar-
czenie t∏umaczenia ka˝dego zmienionego za-
strze˝enia na dwa j´zyki urz´dowe Europejskie-
go Urz´du Patentowego, inne ni˝ j´zyk post´po-
wania.

(6) JeÊli czynnoÊci wymagane na podstawie ust. 5
nie zostanà dope∏nione w wymaganym terminie,
mogà byç wa˝nie dope∏nione jeszcze w ciàgu
dwóch miesi´cy od przes∏ania powiadomienia in-
formujàcego o niedotrzymaniu terminu pod wa-
runkiem, ˝e w ciàgu tych dwóch miesi´cy wnie-
siona zostanie op∏ata dodatkowa równa podwój-
nej wysokoÊci op∏aty za wydrukowanie nowego
opisu patentu europejskiego.

(7) W powiadomieniu dokonanym przez Wydzia∏
ds. Sprzeciwów na podstawie ust. 5 wskazuje si´
wyznaczone umawiajàce si´ paƒstwa, które wy-
magajà dostarczenia t∏umaczenia stosownie do
art. 65 ust. 1.

(8) Decyzja o utrzymaniu patentu europejskiego
w mocy w zmienionej formie ustala, który tekst
patentu europejskiego stanowi podstaw´ do jego
utrzymania w mocy.

Zasada 59

˚àdanie z∏o˝enia dokumentów

Dokumenty, na które powo∏uje si´ strona post´po-
wania sprzeciwowego, sk∏ada si´ w dwóch egzempla-
rzach wraz z zawiadomieniem o sprzeciwie lub pisem-
nym przedstawieniem sprawy. JeÊli mimo wezwania
ze strony Europejskiego Urz´du Patentowego doku-
menty te nie zostanà w wymaganym terminie za∏àczo-
ne lub z∏o˝one, Urzàd mo˝e podjàç decyzje o niebra-
niu pod uwag´ ˝adnych argumentów, które opierajà
si´ na tych dokumentach.

Zasada 60

Kontynuowanie przez Europejski Urzàd Patentowy
post´powania sprzeciwowego

z w∏asnej inicjatywy

(1) Je˝eli uprawniony zrzek∏ si´ patentu europejskie-
go lub patent wygas∏ w stosunku do wszystkich
wyznaczonych paƒstw, post´powanie sprzeciwo-
we mo˝e byç kontynuowane na wniosek oponen-
ta, z∏o˝ony w ciàgu dwóch miesi´cy od powiado-
mienia przez Europejski Urzàd Patentowy o zrze-
czeniu si´ lub wygaÊni´ciu.

(2) W przypadku Êmierci lub braku zdolnoÊci prawnej
oponenta Europejski Urzàd Patentowy mo˝e kon-
tynuowaç post´powanie sprzeciwowe z w∏asnej
inicjatywy, nawet bez udzia∏u spadkobierców
oponenta lub jego przedstawicieli prawnych. To
samo postanowienie stosuje si´ w przypadku wy-
cofania sprzeciwu.
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Zasada 61

Przeniesienie patentu europejskiego

Zasad´ 20 stosuje si´ odpowiednio do ka˝dego
przeniesienia patentu europejskiego, dokonanego
w okresie przewidzianym do wniesienia sprzeciwu lub
w trakcie post´powania sprzeciwowego.

Zasada 61a

Dokumenty w post´powaniu sprzeciwowym

Cz´Êç III rozdzia∏ II Regulaminu wykonawczego
stosuje si´ odpowiednio do dokumentów z∏o˝onych
w post´powaniu sprzeciwowym.

Zasada 62

Forma nowego opisu patentu europejskiego
w post´powaniu sprzeciwowym

Postanowienia zasady 49 ust. 1 i 2 stosuje si´ od-
powiednio do nowego opisu patentu europejskiego.

Zasada 62a

Nowe Êwiadectwo dla patentu europejskiego

Postanowienia zasady 54 stosuje si´ odpowiednio
do nowego opisu patentu europejskiego.

Zasada 63

Koszty

(1) O podziale kosztów postanawia si´ w decyzji
w sprawie sprzeciwu. Przy podziale takim bierze
si´ pod uwag´ jedynie wydatki niezb´dne dla za-
pewnienia w∏aÊciwej ochrony przedmiotowych
praw. Koszty obejmujà wynagrodzenie pe∏no-
mocników stron.

(2) Rachunek kosztów za∏àcza si´, wraz z dowoda-
mi na ich poparcie, do wniosku o ustalenie
kosztów. Wniosek jest dopuszczalny jedynie
wówczas, gdy decyzja, w zwiàzku z którà wnosi
si´ o ustalenie kosztów, sta∏a si´ ostateczna.
Koszty mogà byç ustalone po stwierdzeniu ich
zasadnoÊci.

(3) Umotywowany wniosek o wydanie przez Wydzia∏
ds. Sprzeciwów decyzji w sprawie zasàdzenia
kosztów przez kancelari´ powinien byç z∏o˝ony
na piÊmie w Europejskim Urz´dzie Patentowym
w ciàgu jednego miesiàca od daty powiadomie-
nia o zasàdzeniu kosztów. Uwa˝a si´ go za z∏o˝o-
ny dopiero wówczas, gdy zostanie wniesiona
op∏ata za zasàdzenie kosztów.

(4) Wydzia∏ ds. Sprzeciwów podejmuje decyzj´
w sprawie wniosku, o którym mowa w ust. 3, bez
przeprowadzenia post´powania ustnego.

CZ¢Âå VI

PRZEPISY WYKONAWCZE
DO CZ¢ÂCI VI KONWENCJI

Zasada 64

TreÊç zawiadomienia o odwo∏aniu

Zawiadomienie o odwo∏aniu powinno zawieraç:

(a) nazwisko i adres odwo∏ujàcego si´ zgodnie
z przepisami zasady 26 ust. 2 (c);

(b) oÊwiadczenie wskazujàce zaskar˝anà decyzj´
oraz zakres wnioskowanej zmiany lub zakres
uniewa˝nienia tej decyzji.

Zasada 65

Odrzucenie odwo∏ania
jako niemo˝liwego do przyj´cia

(1) Je˝eli odwo∏anie jest niezgodne z postanowie-
niami art. 106 — 108 oraz zasady 1 ust. 1 i zasa-
dy 64 (b), Komisja Odwo∏awcza odrzuca je jako
niemo˝liwe do przyj´cia, chyba ˝e przed up∏y-
wem w∏aÊciwego terminu okreÊlonego w art. 108
usuni´te zostanà wszelkie braki.

(2) Je˝eli Komisja Odwo∏awcza stwierdzi, ˝e odwo∏a-
nie jest niezgodne z przepisami zasady 64 (a), po-
wiadamia o tym odwo∏ujàcego si´ i wzywa do
usuni´cia stwierdzonych braków w ustalonym
przez Komisj´ terminie. Je˝eli w stosownym ter-
minie odwo∏anie nie zostanie poprawione, Komi-
sja Odwo∏awcza odrzuca je jako niemo˝liwe do
przyj´cia.

Zasada 66

Rozpatrywanie odwo∏aƒ

(1) O ile nie postanowiono inaczej, przepisy dotyczà-
ce post´powania przed departamentem, który
wyda∏ zaskar˝onà decyzj´, majà zastosowanie
odpowiednio do post´powania odwo∏awczego.

(2) Przewodniczàcy Komisji Odwo∏awczej oraz w∏a-
Êciwy pracownik kancelarii Komisji Odwo∏awczej
poÊwiadczajà decyzj´ swoim podpisem lub za po-
mocà innych odpowiednich Êrodków. Decyzja po-
winna zawieraç:

(a) stwierdzenie, ˝e jest wydana przez Komisj´
Odwo∏awczà;

(b) dat´ podj´cia decyzji;

(c) nazwiska przewodniczàcego i pozosta∏ych bio-
ràcych udzia∏ cz∏onków Komisji Odwo∏awczej;

(d) nazwiska stron i ich pe∏nomocników;

(e) wskazanie kwestii spornych do rozstrzygni´-
cia;

(f)  opis stanu faktycznego;

(g) uzasadnienie;
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(h) sentencj´ decyzji Komisji Odwo∏awczej w∏àcz-
nie z, jeÊli ma to zastosowanie, postanowie-
niem w sprawie kosztów.

Zasada 67

Zwrot op∏at za odwo∏anie

Zwrot op∏at za odwo∏anie zarzàdza si´ w przypad-
ku wst´pnego rozpoznania odwo∏ania albo, je˝eli Ko-
misja Odwo∏awcza uznaje odwo∏anie za dopuszczalne,
o ile zwrot taki jest s∏uszny z powodu powa˝nego na-
ruszenia zasad proceduralnych. W przypadku wst´p-
nego rozpoznania dokonanie zwrotu zarzàdza departa-
ment, którego decyzja zosta∏a zaskar˝ona, a w pozo-
sta∏ych przypadkach Komisja Odwo∏awcza.

CZ¢Âå VII

PRZEPISY WYKONAWCZE
DO CZ¢ÂCI VII KONWENCJI

Rozdzia∏ I

Decyzje i powiadomienia
Europejskiego Urz´du Patentowego

Zasada 68

Forma decyzji

(1) JeÊli przed Europejskim Urz´dem Patentowym
toczy si´ post´powanie ustne, mo˝e byç wydana
decyzja ustna. Nast´pnie decyzja przekazana jest
stronom na piÊmie.

(2) Decyzje Europejskiego Urz´du Patentowego, od
których mo˝e byç wniesione odwo∏anie, powinny
zawieraç uzasadnienie oraz za∏àczone pisemne
pouczenie o mo˝liwoÊci odwo∏ania. Pouczenie
powinno tak˝e zwracaç uwag´ stron na przepisy
ustanowione w art. 106—108, których teksty po-
winny byç za∏àczone do pouczenia. Strony nie
mogà powo∏ywaç si´ na brak pouczenia.

Zasada 69

Stwierdzenie utraty praw

(1) JeÊli Europejski Urzàd Patentowy stwierdzi, ˝e
utrata jakiegokolwiek prawa wynika z konwencji,
wówczas powiadamia o tym fakcie zainteresowa-
nà osob´ zgodnie z przepisami art. 119 bez podej-
mowania decyzji w sprawie odrzucenia europej-
skiego zg∏oszenia patentowego lub udzielenia,
uniewa˝nienia albo utrzymania w mocy patentu
europejskiego, lub przeprowadzenia dowodu.

(2) Je˝eli zainteresowana osoba uwa˝a, ˝e ustalenia
Europejskiego Urz´du Patentowego sà nieprawi-
d∏owe, mo˝e w ciàgu dwóch miesi´cy od powia-
domienia, o którym mowa w ust. 1, wystàpiç
o wydanie decyzji w sprawie przez Europejski
Urzàd Patentowy. Decyzj´ takà wydaje si´ tylko
w przypadku, gdy Europejski Urzàd Patentowy

nie podziela opinii osoby, która o nià wyst´puje;
w przeciwnym razie, Europejski Urzàd Patentowy
informuje o tym osob´ wyst´pujàcà o wydanie
decyzji.

Zasada 70

Podpis, nazwisko, pieczàtka

(1) Ka˝da decyzja, powiadomienie i informacja ze
strony Europejskiego Urz´du Patentowego po-
winny byç podpisane przez w∏aÊciwego pracow-
nika oraz powinny wskazywaç jego nazwisko.

(2) Je˝eli dokumenty wspomniane w ust. 1 sporzà-
dzone sà przez w∏aÊciwego pracownika z u˝yciem
komputera, podpis mo˝e byç zastàpiony pieczàt-
kà. Je˝eli dokumenty sporzàdza automatycznie
komputer, mo˝na równie˝ zrezygnowaç z nazwi-
ska pracownika. Ten sam przepis ma zastosowa-
nie do z góry wydrukowanych powiadomieƒ i in-
formacji.

Rozdzia∏ II

Post´powanie ustne i przeprowadzanie dowodu

Zasada 71

Wezwanie do osobistego stawiennictwa
w post´powaniu ustnym

(1) Strony wzywa si´ do osobistego stawiennictwa
w post´powaniu ustnym przewidzianym
w art. 116, pouczajàc je o treÊci przepisu ust. 2 ni-
niejszej zasady. Wezwanie do osobistego sta-
wiennictwa przekazuje si´ z co najmniej dwumie-
si´cznym wyprzedzeniem, chyba ˝e strony zgo-
dzà si´ na krótszy okres.

(2) Je˝eli strona w∏aÊciwie wezwana do osobistego
stawiennictwa w post´powaniu ustnym nie stawi
si´ przed Europejskim Urz´dem Patentowym
zgodnie z wezwaniem, post´powanie mo˝e byç
kontynuowane pod jej nieobecnoÊç.

Zasada 71a

Przygotowanie post´powania ustnego

(1) Wystosowujàc wezwanie do osobistego stawien-
nictwa, Europejski Urzàd Patentowy zwraca uwa-
g´ na te problemy, które jego zdaniem wymaga-
jà przedyskutowania w celu podj´cia decyzji. Jed-
noczeÊnie ustala si´ ostatecznà dat´ do sk∏adania
pisemnych przed∏o˝eƒ w ramach przygotowania
post´powania ustnego. Nie majà zastosowania
postanowienia zasady 84. Nowe fakty i dowody
przed∏o˝one po tej dacie nie muszà byç brane
pod uwag´, chyba ˝e dopuszcza si´ je na tej pod-
stawie, ˝e zmieni∏ si´ przedmiot post´powania. 

(2) Je˝eli zg∏aszajàcy lub w∏aÊciciel patentu powiado-
miony zosta∏ o przyczynach stanowiàcych prze-
szkod´ w udzieleniu lub utrzymaniu patentu w mo-
cy, mo˝e zostaç wezwany do przed∏o˝enia, do da-
ty okreÊlonej w ust. 1, drugie zdanie, dokumentów,
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które spe∏niajà wymogi konwencji. Przepisy ust. 1
zdanie trzecie i czwarte stosuje si´ odpowiednio.

Zasada 72

Przeprowadzanie dowodu
przez Europejski Urzàd Patentowy

(1) Je˝eli Europejski Urzàd Patentowy uznaje za nie-
zb´dne przeprowadzenie dowodu z przes∏ucha-
nia stron, Êwiadków lub bieg∏ych, lub dokonanie
wizji lokalnej, podejmuje decyzj´ w tym wzgl´-
dzie, wskazujàc rodzaj dochodzenia, jakie zamie-
rza przeprowadziç, fakty, które majà byç dowie-
dzione, oraz dat´, czas i miejsce przeprowadzenia
dochodzenia. Je˝eli strona wnioskuje o przepro-
wadzenie dowodu z zeznaƒ Êwiadków i bieg∏ych,
Europejski Urzàd Patentowy okreÊli w decyzji ter-
min, w ciàgu którego strona wyst´pujàca z wnio-
skiem musi podaç Europejskiemu Urz´dowi Pa-
tentowemu nazwiska i adresy Êwiadków i bie-
g∏ych, którzy majà byç przes∏uchani.

(2) Wezwania do osobistego stawiennictwa skiero-
wane do strony, Êwiadka lub bieg∏ego w celu z∏o-
˝enia zeznaƒ dokonuje si´ z co najmniej dwumie-
si´cznym wyprzedzeniem, chyba ˝e osoby te zgo-
dzà si´ na krótszy termin. Wezwanie do osobiste-
go stawiennictwa powinno zawieraç:

(a) wyciàg decyzji wspomnianej w ust. 1, wskazu-
jàcej w szczególnoÊci dat´, godzin´ i miejsce
przeprowadzenia zarzàdzonego dochodzenia
oraz przedstawiajàcej fakty, na okolicznoÊç
których strony, Êwiadkowie i biegli majà byç
przes∏uchani;

(b) nazwiska stron post´powania oraz szczegó∏y
dotyczàce uprawnieƒ, na które Êwiadkowie
lub biegli mogà si´ powo∏ywaç na podstawie
przepisów zasady 74 ust. 2—4;

(c) informacj´, ˝e strona, Êwiadek lub bieg∏y mo-
gà wnosiç o przeprowadzenie przes∏uchania
przez w∏aÊciwy sàd w kraju swojego zamiesz-
kania oraz wymóg, ˝e dana osoba poinformu-
je Europejski Urzàd Patentowy w wyznaczo-
nym przez ten Urzàd terminie, czy gotowa jest
stawiç si´ przed nim.

(3) Zanim strona, Êwiadek lub bieg∏y mogà zostaç
przes∏uchani, informowani sà o tym, ˝e Europej-
ski Urzàd Patentowy mo˝e zwróciç si´ do w∏aÊci-
wego sàdu w kraju zamieszkania danej osoby,
aby ponownie zbada∏ jej zeznania pod przysi´gà
lub w innej równie wià˝àcej formie.

(4) Strony mogà braç udzia∏ w dochodzeniu i mogà
zadawaç stosowne pytania zeznajàcym stronom,
Êwiadkom i bieg∏ym.

Zasada 73

Powo∏ywanie bieg∏ych

(1) Europejski Urzàd Patentowy decyduje, w jakiej
formie ma byç przed∏o˝ony raport sporzàdzony
przez wyznaczonego przez ten Urzàd bieg∏ego.

(2) Zlecenie dla bieg∏ego zawiera:

(a) dok∏adny opis zadania, które ma on wykonaç;

(b) termin ustalony dla przed∏o˝enia raportu bie-
g∏ego;

(c) nazwiska stron post´powania;

(d) wyszczególnienie uprawnieƒ, na które mo˝e
si´ on powo∏aç na podstawie przepisów zasa-
dy 74 ust. 2—4.

(3) Kopi´ ka˝dego pisemnego raportu przekazuje si´
stronom.

(4) Strony mogà zg∏osiç sprzeciw wobec bieg∏ego.
Decyzj´ w sprawie sprzeciwu podejmuje w∏aÊci-
wy departament Europejskiego Urz´du Patento-
wego.

Zasada 74

Koszty przeprowadzania dowodu

(1) Przeprowadzanie dowodu przez Europejski Urzàd
Patentowy mo˝e byç uwarunkowane z∏o˝eniem
przez stron´, która domaga∏a si´ przeprowadze-
nia dowodu, kwoty pieni´˝nej, której wysokoÊç
zostanie ustalona w zale˝noÊci od szacunkowych
kosztów.

(2) Âwiadkowie i biegli, którzy zostali wezwani do
osobistego stawiennictwa i stawili si´ przed Eu-
ropejskim Urz´dem Patentowym, uprawnieni sà
do otrzymania stosownego zwrotu wydatków za
podró˝ i utrzymanie. Na poczet tych wydatków
mo˝na udzieliç im zaliczki. Pierwsze zdanie ma za-
stosowanie do Êwiadków i bieg∏ych, którzy sta-
wiajà si´ przed Europejskim Urz´dem Patento-
wym bez wezwania do osobistego stawiennictwa
i zostajà przes∏uchani w charakterze Êwiadków
i bieg∏ych.

(3) Âwiadkowie uprawnieni do otrzymania zwrotu
wydatków na podstawie ust. 2 majà równie˝ pra-
wo do stosownej rekompensaty za utrat´ zarob-
ku, a biegli do wynagrodzenia za swojà prac´.
Nale˝noÊci te wyp∏aca si´ Êwiadkom i bieg∏ym po
wywiàzaniu si´ przez nich z obowiàzków i zadaƒ.

(4) Rada Administracyjna ustala szczegó∏owo spo-
sób stosowania przepisów ust. 2 i 3. Wyp∏aty na-
le˝nych zgodnie z tymi przepisami kwot dokonu-
je Europejski Urzàd Patentowy.

Zasada 75

Zabezpieczenie dowodu

(1) Je˝eli istniejà powody do obaw, ˝e póêniejsze
przeprowadzenie dowodu mog∏oby staç si´ trud-
niejsze lub nawet niemo˝liwe, Europejski Urzàd
Patentowy mo˝e, na wniosek, niezw∏ocznie prze-
prowadziç dowód z przes∏uchania lub wizj´ lokal-
nà, w celu zabezpieczenia dowodu z faktów, mo-
gàcych mieç wp∏yw na decyzj´, do podj´cia któ-
rej Urzàd ten mo˝e zostaç wezwany odnoÊnie do
istniejàcego europejskiego zg∏oszenia patento-
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wego lub patentu europejskiego. O dacie, w któ-
rej Êrodki te majà byç podj´te, powiadamia si´
zg∏aszajàcego lub w∏aÊciciela patentu w terminie,
który umo˝liwi mu wzi´cie udzia∏u w przeprowa-
dzaniu dowodu. Zg∏aszajàcy lub w∏aÊciciel mogà
zadawaç stosowne pytania.

(2) Wniosek powinien zawieraç:

(a) nazwisko i adres osoby sk∏adajàcej wniosek
oraz nazw´ paƒstwa, w którym ma ona swoje
miejsce zamieszkania lub w którym znajduje
si´ g∏ówna siedziba jej przedsi´biorstwa, sto-
sownie do postanowieƒ zasady 26 ust. 2 (c);

(b) dostateczne dane umo˝liwiajàce identyfikacj´
przedmiotowego europejskiego zg∏oszenia
patentowego lub patentu europejskiego;

(c) wskazanie faktów, w odniesieniu do których
ma byç przeprowadzony dowód;

(d) szczegó∏y dotyczàce sposobu przeprowadze-
nia dowodu;

(e) stwierdzenie o istnieniu domniemanej obawy,
˝e przeprowadzenie dowodu w terminie póê-
niejszym mog∏oby staç si´ trudniejsze lub nie-
mo˝liwe.

(3) Wniosek uznaje si´ za z∏o˝ony z chwilà wniesie-
nia op∏aty za zabezpieczenie dowodu.

(4) Wydanie decyzji w sprawie wniosku oraz prze-
prowadzenie dowodu w jego nast´pstwie nale˝y
do obowiàzków tego departamentu Europejskie-
go Urz´du Patentowego, do którego nale˝y pod-
j´cie decyzji, na którà mogà mieç wp∏yw pozosta-
jàce do ustalenia fakty. Stosuje si´ przepisy kon-
wencji dotyczàce przeprowadzania dowodu
w post´powaniu przed Europejskim Urz´dem Pa-
tentowym.

Zasada 76

Protokó∏ post´powania ustnego
i przeprowadzenia dowodu

(1) Z post´powania ustnego i przeprowadzenia do-
wodu sporzàdza si´ protokó∏ zawierajàcy zasad-
nicze elementy post´powania ustnego lub prze-
prowadzenia dowodu, stosowne oÊwiadczenia
stron, zeznania stron, Êwiadków lub bieg∏ych oraz
wyniki wizji lokalnej.

(2) Protokó∏ zeznaƒ Êwiadka, bieg∏ego lub strony od-
czytuje si´ lub przedk∏ada tym osobom, aby mo-
g∏y si´ z nim zapoznaç. W protokole odnotowuje
si´ dope∏nienie tej formalnoÊci oraz przyj´cie
protoko∏u przez osob´ sk∏adajàcà zeznania. Je˝e-
li odmawia ona przyj´cia, odnotowuje si´ jej za-
strze˝enia.

(3) Protokó∏ uwierzytelniajà swoimi podpisami pra-
cownik, który go sporzàdzi∏, oraz pracownik, któ-
ry prowadzi∏ post´powanie ustne lub przeprowa-
dzi∏ dowód.

(4) Stronom przekazuje si´ kopi´ protoko∏u.

Rozdzia∏ III

Zawiadomienia

Zasada 77

Przepisy ogólne dotyczàce powiadomieƒ

(1) Ka˝de powiadomienie, które ma byç dokonane
w post´powaniu przed Europejskim Urz´dem Pa-
tentowym, przekazuje si´ w formie oryginalnego
dokumentu, w formie kopii poÊwiadczonej przez
Europejski Urzàd Patentowy lub opatrzonej pie-
cz´cià Urz´du albo w formie wydruku kompute-
rowego opatrzonego takà piecz´cià. Kopie doku-
mentów pochodzàcych od samych stron nie wy-
magajà takiego poÊwiadczenia.

(2) Powiadomienia dokonuje si´:

(a) pocztà, zgodnie z zasadà 78;

(b) przez dor´czenie w siedzibie Europejskiego
Urz´du Patentowego, zgodnie z zasadà 79;

(c) przez publiczne obwieszczenie, zgodnie z zasa-
dà 80, lub

(d) za pomocà takich technicznych Êrodków ∏àcz-
noÊci, jakie okreÊli prezes Europejskiego Urz´-
du Patentowego, zgodnie z ustalonymi przez
niego warunkami dotyczàcymi ich stosowa-
nia.

(3) Powiadomienia za poÊrednictwem centralnego
urz´du w∏asnoÊci przemys∏owej umawiajàcego
si´ paƒstwa dokonuje si´ zgodnie z przepisami
majàcymi zastosowanie do wspomnianego urz´-
du w post´powaniu krajowym.

Zasada 78

Powiadomienie pocztà

(1) Decyzje ustanawiajàce terminy dla odwo∏aƒ, we-
zwania do osobistego stawiennictwa oraz inne
dokumenty stosownie do decyzji prezesa Euro-
pejskiego Urz´du Patentowego przesy∏a si´ li-
stem poleconym, z zawiadomieniem pocztowym
o dor´czeniu. Wszelkie inne powiadomienia prze-
kazywane drogà pocztowà wysy∏ane sà listem
poleconym.

(2) Je˝eli powiadomienia dokonuje si´ listem pole-
conym, niezale˝nie od tego, czy z zawiadomie-
niem pocztowym o dor´czeniu, czy bez niego,
uwa˝a si´ je za dor´czone adresatowi dziesiàtego
dnia od jego nadania, chyba ˝e list nie dotar∏ do
adresata lub dotar∏ do niego w póêniejszej dacie;
w przypadku jakiegokolwiek sporu, obowiàzkiem
Europejskiego Urz´du Patentowego b´dzie
stwierdzenie, zale˝nie od przypadku, ˝e list dotar∏
do swego miejsca przeznaczenia lub ustalenie da-
ty, w której list zosta∏ dor´czony adresatowi.

(3) Powiadomienie listem poleconym, niezale˝nie
od tego, czy z zawiadomieniem pocztowym o do-
r´czeniu, czy bez niego, uwa˝a si´ za dokonane
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nawet wówczas, jeÊli odmówiono przyj´cia tego
listu.

(4) W zakresie, w jakim powiadomienie drogà pocz-
towà nie jest obj´te przepisami niniejszej zasady,
stosuje si´ prawo paƒstwa, na terytorium którego
dokonuje si´ powiadomienia.

Zasada 79

Powiadomienie przez dor´czenie

Powiadomienie mo˝e byç dokonane w siedzibie
Europejskiego Urz´du Patentowego przez dor´czenie
dokumentu adresatowi, który z chwilà jego dor´czenia
potwierdza jego otrzymanie. Uznaje si´, ˝e powiado-
mienie mia∏o miejsce nawet wówczas, je˝eli adresat
odmawia przyj´cia dokumentu lub potwierdzenia jego
otrzymania.

Zasada 80

Publiczne obwieszczenie

(1) JeÊli nie mo˝na ustaliç adresu adresata lub jeÊli
dokonanie powiadomienia zgodnie z zasadà 78
ust. 1 okaza∏o si´ niemo˝liwe nawet po drugiej
próbie ze strony Europejskiego Urz´du Patento-
wego, powiadomienia dokonuje si´ w formie pu-
blicznego obwieszczenia.

(2) Prezes Europejskiego Urz´du Patentowego okre-
Êla sposób, w jaki ma zostaç dokonane publiczne
obwieszczenie oraz poczàtek biegu terminu jed-
nego miesiàca, z up∏ywem którego dokument
uwa˝a si´ za podany do wiadomoÊci.

Zasada 81

Powiadomienie pe∏nomocników

(1) JeÊli wyznaczono pe∏nomocnika, wówczas po-
wiadomienia kierowane sà do niego.

(2) JeÊli dla jednej zainteresowanej strony wyzna-
czono kilku pe∏nomocników, wystarczajàce jest
powiadomienie jednego z nich.

(3) JeÊli kilka zainteresowanych stron posiada
wspólnego pe∏nomocnika, wystarczajàce jest
przekazanie wspólnemu pe∏nomocnikowi jedne-
go egzemplarza dokumentu.

Zasada 82

Nieprawid∏owoÊci w dokonaniu powiadomienia

Je˝eli, mimo ˝e dokument dotar∏ do adresata, Eu-
ropejski Urzàd Patentowy nie jest w stanie dowieÊç,
˝e zosta∏ on w∏aÊciwie dor´czony lub jeÊli przepisy
dotyczàce jego przekazania nie by∏y przestrzegane,
dokument uwa˝a si´ za przekazany w dacie ustalonej
przez Europejski Urzàd Patentowy jako data jego
otrzymania.

Rozdzia∏ IV

Terminy

Zasada 83

Obliczanie terminów

(1) Terminy ustala si´ w wymiarze pe∏nych lat, mie-
si´cy, tygodni lub dni.

(2) Terminy liczone sà od dnia nast´pujàcego po
dniu, w którym mia∏o miejsce okreÊlone zdarze-
nie, którym jest bàdê czynnoÊç proceduralna,
bàdê up∏yw innego terminu. Je˝eli czynnoÊcià
proceduralnà jest powiadomienie, wówczas zda-
rzeniem, które bierze si´ pod uwag´, jest otrzy-
manie przekazanego dokumentu, chyba ˝e posta-
nowiono inaczej.

(3) Je˝eli termin wyra˝ony jest jako jeden rok lub
okreÊlona liczba lat, wówczas up∏ywa on w odpo-
wiednim kolejnym roku, w miesiàcu noszàcym t´
samà nazw´ i w dniu noszàcym t´ samà liczb´, co
miesiàc i dzieƒ, w którym wspomniane zdarzenie
mia∏o miejsce pod warunkiem, ˝e jeÊli w odpo-
wiednim kolejnym miesiàcu nie ma dnia noszàce-
go t´ samà liczb´, termin up∏ywa ostatniego dnia
tego miesiàca.

(4) Je˝eli termin wyra˝ony jest jako jeden miesiàc
lub okreÊlona liczba miesi´cy, wówczas up∏ywa
on w odpowiednim nast´pnym miesiàcu w dniu
noszàcym t´ samà liczb´ co dzieƒ, w którym
wspomniane zdarzenie mia∏o miejsce pod warun-
kiem, ˝e jeÊli w odpowiednim nast´pnym miesià-
cu nie ma dnia noszàcego t´ samà liczb´, termin
up∏ywa ostatniego dnia tego miesiàca.

(5) Je˝eli termin wyra˝ony jest jako jeden tydzieƒ lub
okreÊlona liczba tygodni, wówczas up∏ywa on
w odpowiednim kolejnym tygodniu w dniu no-
szàcym t´ samà nazw´ co dzieƒ, w którym mia∏o
miejsce dane zdarzenie.

Zasada 84

D∏ugoÊç terminów

Je˝eli konwencja lub niniejszy Regulamin wyko-
nawczy przewidujà termin, który ma byç okreÊlony
przez Europejski Urzàd Patentowy, wówczas termin ta-
ki nie jest krótszy ni˝ dwa miesiàce i nie jest d∏u˝szy
ni˝ cztery miesiàce; w niektórych szczególnych oko-
licznoÊciach termin taki mo˝e wynosiç do szeÊciu mie-
si´cy. W niektórych szczególnych przypadkach termin
mo˝e byç przed∏u˝ony na wniosek z∏o˝ony przed up∏y-
wem takiego terminu.

Zasada 84a

Otrzymanie dokumentów po terminie

(1) Dokument otrzymany przez Europejski Urzàd Pa-
tentowy po terminie uwa˝a si´ za otrzymany we
w∏aÊciwym terminie, jeÊli wys∏ano go pocztà lub
dostarczono do uznanej instytucji Êwiadczàcej
us∏ugi dor´czycielskie w odpowiednim czasie
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przed up∏ywem tego terminu zgodnie z warunka-
mi ustalonymi przez prezesa Europejskiego Urz´-
du Patentowego, chyba ˝e Europejski Urzàd Pa-
tentowy otrzyma∏ dokument póêniej ni˝ trzy mie-
siàce po up∏ywie tego terminu.

(2) Postanowienia ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do
terminów przewidzianych w konwencji, je˝eli
czynnoÊci dokonane sà we w∏aÊciwym organie
zgodnie z postanowieniami art. 75 ust. 1 (b) lub
ust. 2 (b).

Zasada 85

Przed∏u˝enie terminów

(1) JeÊli termin up∏ywa w dniu, w którym jedno
z biur Europejskiego Urz´du Patentowego przyj-
mujàcych zg∏oszenia w rozumieniu art. 75
ust. 1 (a) nie jest otwarte dla przyjmowania do-
kumentów lub gdy zwyk∏e przesy∏ki pocztowe nie
sà do niego dor´czane z powodów innych ni˝ te,
o których mowa w ust. 2, wówczas termin ten
ulega przed∏u˝eniu do nast´pujàcego po nim
pierwszego dnia, w którym wszystkie przyjmujà-
ce zg∏oszenia biura sà otwarte dla przyjmowania
dokumentów i w którym zwyk∏e przesy∏ki poczto-
we sà dor´czane.

(2) JeÊli termin up∏ywa w dniu, w którym w uma-
wiajàcym si´ paƒstwie lub pomi´dzy umawiajà-
cym si´ paƒstwem a Europejskim Urz´dem Pa-
tentowym nastàpi∏a powszechna przerwa lub za-
k∏ócenie w dor´czaniu przesy∏ek pocztowych,
wówczas termin ulega przed∏u˝eniu do pierwsze-
go dnia nast´pujàcego po zakoƒczeniu okresu
przerwy lub zak∏óceƒ dla stron zamieszkujàcych
w danym paƒstwie lub stron, które wyznaczy∏y
pe∏nomocnika z siedzibà firmy w tym paƒstwie.
Pierwsze zdanie stosuje si´ odpowiednio do ter-
minu, o którym mowa w art. 77 ust. 5. W przy-
padku kiedy dane paƒstwo jest paƒstwem, w któ-
rym ma siedzib´ Europejski Urzàd Patentowy,
przepis ten ma zastosowanie do wszystkich
stron. D∏ugoÊç wspomnianego wy˝ej terminu
ustala prezes Europejskiego Urz´du Patentowe-
go.

(3) Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio
do terminów przewidzianych w konwencji
w przypadku czynnoÊci dokonanych we w∏aÊci-
wym organie zgodnie z postanowieniami art. 75
ust. 1 (b) lub ust. 2 (b).

(4) JeÊli w∏aÊciwe funkcjonowanie Europejskiego
Urz´du Patentowego zostaje przerwane lub za-
k∏ócone wyjàtkowymi zdarzeniami, takimi jak kl´-
ska ˝ywio∏owa lub strajk, co powoduje zw∏ok´
w przes∏aniu stronom przez Urzàd powiadomie-
nia dotyczàcego up∏ywu terminu, wówczas czyn-
noÊci, które w tym terminie mia∏y byç dope∏nio-
ne, mogà byç wa˝nie dope∏nione w ciàgu jedne-
go miesiàca po przekazaniu opóênionego powia-
domienia. Daty rozpocz´cia i koƒca takiej przerwy
lub zak∏ócenia ustala prezes Europejskiego Urz´-
du Patentowego.

Zasada 85a

Zw∏oka dla wniesienia op∏at

(1) JeÊli op∏ata za zg∏oszenie, op∏ata za poszukiwa-
nie, op∏ata za wyznaczenie lub podstawowa op∏a-
ta krajowa nie zosta∏y wniesione w terminach
przewidzianych w art. 78 ust. 2, art. 79 ust. 2, za-
sadzie 15 ust. 2, zasadzie 25 ust. 2 lub w zasadzie
107 ust. 1 (b) i (c), mogà byç one nadal wa˝nie
wniesione w okresie zw∏oki jednego miesiàca od
przekazania powiadomienia o niedotrzymaniu
terminu pod warunkiem, ˝e w okresie tym wnie-
siona zostanie op∏ata dodatkowa.

(2) Op∏aty za wyznaczenie, w odniesieniu do których
zg∏aszajàcy zrezygnowa∏ z powiadomienia, o któ-
rym mowa w ust. 1, mogà byç nadal wa˝nie
wniesione w okresie zw∏oki dwóch miesi´cy od
up∏ywu zwyk∏ych terminów, o których mowa
w ust. 1, pod warunkiem ˝e w tym okresie wnie-
siona zostanie op∏ata dodatkowa.

Zasada 85b

Zw∏oka dla z∏o˝enia wniosku o badanie

JeÊli wniosek o badanie nie zosta∏ z∏o˝ony w ter-
minie przewidzianym w art. 94 ust. 2 lub w zasa-
dzie 107 ust. 1 (f), mo˝e on byç nadal wa˝nie z∏o˝ony
w okresie zw∏oki jednego miesiàca od przekazania po-
wiadomienia wskazujàcego niedotrzymanie terminu,
pod warunkiem ˝e w tym okresie wniesiona zostanie
op∏ata dodatkowa.

Rozdzia∏ V

Zmiany i poprawki

Zasada 86

Zmiana europejskiego zg∏oszenia patentowego

(1) O ile nie postanowiono inaczej, przed otrzyma-
niem sprawozdania z poszukiwania europejskiego
zg∏aszajàcy nie mo˝e zmieniç opisu, zastrze˝eƒ lub
rysunków europejskiego zg∏oszenia patentowego.

(2) Po otrzymaniu sprawozdania z poszukiwania eu-
ropejskiego a przed otrzymaniem pierwszego po-
wiadomienia z Wydzia∏u Badaƒ zg∏aszajàcy mo˝e
z w∏asnej woli zmieniç opis, zastrze˝enia i rysunki.

(3) Po otrzymaniu pierwszego powiadomienia z Wy-
dzia∏u Badaƒ zg∏aszajàcy mo˝e z w∏asnej woli
zmieniç jeden raz opis, zastrze˝enia i rysunki pod
warunkiem, ˝e zmiana zostanie z∏o˝ona równo-
czeÊnie z odpowiedzià na powiadomienie. Bez
zgody Wydzia∏u Badaƒ nie mogà byç dokonywa-
ne ˝adne dalsze zmiany.

(4) Zmienione zastrze˝enia nie mogà dotyczyç przed-
miotu, w zakresie którego nie przeprowadzono
poszukiwaƒ i który nie jest po∏àczony z pierwot-
nie zastrze˝onym wynalazkiem lub grupà wyna-
lazków tak, aby tworzy∏ jeden ogólny pomys∏ wy-
nalazczy.
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Zasada 87

Ró˝ne zastrze˝enia, opisy i rysunki
dla ró˝nych paƒstw

JeÊli Europejski Urzàd Patentowy stwierdzi, ˝e
w odniesieniu do jednego lub niektórych z wyznaczo-
nych umawiajàcych si´ paƒstw treÊç wczeÊniejszego
europejskiego zg∏oszenia patentowego stanowi cz´Êç
stanu techniki stosownie do art. 54 ust. 3 i 4, lub jeÊli
zosta∏ poinformowany o istnieniu wczeÊniejszego pra-
wa na podstawie art. 139 ust. 2, wówczas europejskie
zg∏oszenie patentowe lub patent europejski mogà za-
wieraç dla takiego paƒstwa lub paƒstw zastrze˝enia
oraz, jeÊli Europejski Urzàd Patentowy uwa˝a to za ko-
nieczne, opis i rysunki, które ró˝nià si´ od zastrze˝eƒ,
opisu i rysunków sporzàdzonych dla innych wyzna-
czonych umawiajàcych si´ paƒstw.

Zasada 88

Poprawienie b∏´dów w dokumentach z∏o˝onych
w Europejskim Urz´dzie Patentowym

B∏´dy j´zykowe, b∏´dy zaistnia∏e w wyniku przepi-
sywania oraz pomy∏ki w jakimkolwiek dokumencie
z∏o˝onym w Europejskim Urz´dzie Patentowym mogà
byç na wniosek poprawione. Jednak˝e, jeÊli wniosek
o dokonanie takiego poprawienia dotyczy opisu, za-
strze˝eƒ lub rysunków, wówczas poprawienie musi
byç oczywiste w tym sensie, ˝e jest bezpoÊrednio wi-
doczne, i˝ nie jest zamierzone nic innego poza tym, co
proponowane jest jako poprawka.

Zasada 89

Poprawienie b∏´dów w decyzjach

W decyzjach Europejskiego Urz´du Patentowego
mogà byç poprawiane jedynie b∏´dy j´zykowe, b∏´dy
zaistnia∏e w wyniku przepisywania i oczywiste pomy∏ki.

Rozdzia∏ VI

Przerwa w post´powaniu

Zasada 90

Przerwa w post´powaniu

(1) Post´powanie przed Europejskim Urz´dem Pa-
tentowym ulega przerwaniu:

(a) w przypadku Êmierci lub braku zdolnoÊci
prawnej zg∏aszajàcego lub w∏aÊciciela patentu
europejskiego lub osoby upowa˝nionej pra-
wem krajowym do dzia∏ania w ich imieniu.
W zakresie, w jakim powy˝sze przypadki nie
majà wp∏ywu na upowa˝nienie pe∏nomocnika
wyznaczonego na podstawie art. 134, post´-
powanie ulega przerwaniu jedynie na wniosek
dokonany przez takiego pe∏nomocnika;

(b) w przypadku gdy zg∏aszajàcy lub w∏aÊciciel
patentu europejskiego, w wyniku jakiegoÊ
dzia∏ania podj´tego przeciwko jego w∏asnoÊci,
nie ma mo˝liwoÊci z przyczyn prawnych kon-
tynuowania post´powania przed Europejskim
Urz´dem Patentowym;

(c) w przypadku Êmierci lub braku zdolnoÊci
prawnej pe∏nomocnika zg∏aszajàcego lub w∏a-
Êciciela patentu europejskiego lub gdy nie ma
on mo˝liwoÊci kontynuowania post´powania
przed Europejskim Urz´dem Patentowym
z przyczyn prawnych wynikajàcych z dzia∏ania
podj´tego przeciwko jego w∏asnoÊci.

(2) JeÊli w przypadkach, o których mowa w ust. 1 (a)
i (b), Europejski Urzàd Patentowy poinformowany
zosta∏ o to˝samoÊci osoby upowa˝nionej do konty-
nuowania post´powania przed Europejskim Urz´-
dem Patentowym, wówczas Europejski Urzàd po-
wiadamia takà osob´ oraz ka˝dà zainteresowanà
stron´ trzecià, ˝e post´powanie zostaje wznowione
od daty, którà ustala Europejski Urzàd Patentowy.

(3) W przypadku, o którym mowa w ust. 1 (c), post´po-
wanie zostaje wznowione, gdy Europejski Urzàd
Patentowy zosta∏ poinformowany o wyznaczeniu
nowego pe∏nomocnika zg∏aszajàcego lub gdy Euro-
pejski Urzàd Patentowy przekaza∏ innym stronom
powiadomienie o wyznaczeniu nowego pe∏nomoc-
nika w∏aÊciciela patentu. JeÊli w ciàgu trzech mie-
si´cy od chwili przerwania post´powania Europej-
ski Urzàd Patentowy nie zosta∏ poinformowany
o wyznaczeniu nowego pe∏nomocnika, wówczas
powiadamia zg∏aszajàcego lub w∏aÊciciela patentu:

(a) w przypadku gdy majà zastosowanie postano-
wienia art. 133 ust. 2, ˝e europejskie zg∏osze-
nie patentowe zostanie uznane za wycofane
lub patent europejski zostanie uchylony, jeÊli
w ciàgu dwóch miesi´cy od przekazania tego
powiadomienia informacja taka nie zostanie
przed∏o˝ona, lub

(b) w przypadku gdy nie majà zastosowania po-
stanowienia art. 133 ust. 2, ˝e post´powanie
zostanie wznowione w odniesieniu do zg∏a-
szajàcego lub w∏aÊciciela patentu od daty
przekazania tego powiadomienia.

(4) Terminy inne ni˝ termin dla z∏o˝enia wniosku o ba-
danie oraz termin dla wniesienia op∏at za utrzyma-
nie w mocy, obowiàzujàce zg∏aszajàcego lub w∏a-
Êciciela w dacie przerwania post´powania, biegnà
ponownie od dnia, w którym nast´puje wznowie-
nie post´powania. JeÊli dzieƒ taki wypada wcze-
Êniej ni˝ dwa miesiàce przed koƒcem okresu,
w ciàgu którego powinien byç z∏o˝ony wniosek
o badanie, wniosek taki mo˝e byç z∏o˝ony do koƒ-
ca okresu dwóch miesi´cy, liczàc od tej daty.

Rozdzia∏ VII

Odstàpienie od post´powania w sprawie przymuso-
wego Êciàgni´cia nale˝noÊci

Zasada 91

Odstàpienie od post´powania w sprawie przymuso-
wego Êciàgni´cia nale˝noÊci

Prezes Europejskiego Urz´du Patentowego mo˝e
odstàpiç od post´powania w sprawie przymusowego
Êciàgni´cia jakiejkolwiek nale˝nej sumy, je˝eli suma,
jaka ma byç Êciàgni´ta, jest minimalna, lub je˝eli jej
Êciàgni´cie jest zbyt niepewne.
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Rozdzia∏ VIII

Informacje podawane do wiadomoÊci publicznej

Zasada 92

Wpisy do Rejestru Patentów Europejskich

(1) Rejestr Patentów Europejskich zawiera nast´pu-
jàce wpisy:

(a) numer europejskiego zg∏oszenia patentowego;

(b) dat´ dokonania europejskiego zg∏oszenia pa-
tentowego;

(c) tytu∏ wynalazku;

(d) kod klasyfikacyjny nadany europejskiemu
zg∏oszeniu patentowemu;

(e) wyznaczone umawiajàce si´ paƒstwa;

(f) nazwisko, imiona, adres zg∏aszajàcego lub
w∏aÊciciela patentu europejskiego oraz nazw´
paƒstwa, w którym zg∏aszajàcy lub w∏aÊciciel
patentu europejskiego ma miejsce zamieszka-
nia lub g∏ównà siedzib´ firmy;

(g) nazwisko, imiona i adres twórcy, wskazanego
przez zg∏aszajàcego lub w∏aÊciciela patentu,
chyba ˝e zrzek∏ si´ on prawa wymienienia go
jako twórcy na podstawie zasady 18 ust. 1;

(h) nazwisko, imiona i adres siedziby firmy pe∏no-
mocnika zg∏aszajàcego lub w∏aÊciciela paten-
tu, o którym mowa w art. 134; w przypadku
gdy wyznaczonych jest kilku pe∏nomocników,
dokonuje si´ jedynie wpisu nazwiska, imion
i adresu siedziby firmy pe∏nomocnika wymie-
nionego na pierwszym miejscu, dodajàc dalej
s∏owa „i inni”; jednak˝e, w przypadku zrzesze-
nia, o którym mowa w zasadzie 101 ust. 9, do-
konuje si´ wpisu jedynie nazwy i adresu tego
zrzeszenia;

(i) dane dotyczàce pierwszeƒstwa (dat´, paƒstwo
i numer poprzedniego zg∏oszenia);

(j) w przypadku podzia∏u europejskiego zg∏osze-
nia patentowego, numery wydzielonych zg∏o-
szeƒ europejskich;

(k) w przypadku wydzielonych zg∏oszeƒ europej-
skich i nowego europejskiego zg∏oszenia pa-
tentowego na podstawie art. 61 ust.1 (b) dane,
o których mowa w (a), (b) i (i), w odniesieniu
do wczeÊniejszego europejskiego zg∏oszenia
patentowego;

(l) dat´ publikacji europejskiego zg∏oszenia pa-
tentowego oraz tam, gdzie jest to w∏aÊciwe,
dat´ oddzielnej publikacji sprawozdania z po-
szukiwania europejskiego;

(m) dat´ z∏o˝enia wniosku o badanie;

(n) dat´, w której europejskie zg∏oszenie patento-
we zosta∏o odrzucone, wycofane lub uznane
za wycofane;

(o) dat´ publikacji informacji o udzieleniu patentu
europejskiego;

(p) dat´ wygaÊni´cia patentu europejskiego
w umawiajàcym si´ paƒstwie w trakcie okresu
do wnoszenia sprzeciwów oraz, kiedy jest to
w∏aÊciwe, w toku post´powania o wydanie
ostatecznej decyzji w sprawie sprzeciwu;

(q) dat´ wniesienia sprzeciwu;

(r) dat´ i treÊç decyzji w sprawie sprzeciwu;

(s) daty zawieszenia i wznowienia post´powania
w przypadkach, o których mowa w zasadzie 13;

(t) daty przerwania i wznowienia post´powa-
nia w przypadku, o którym mowa w zasa-
dzie 90;

(u) dat´ przywrócenia praw pod warunkiem, ˝e
zosta∏ dokonany wpis zgodnie z (n) lub (r);

(v) z∏o˝enie w Europejskim Urz´dzie Patentowym
wniosku stosownie do art. 135;

(w) prawa i przeniesienie takich praw z europej-
skiego zg∏oszenia patentowego lub patentu
europejskiego, je˝eli sà one wpisywane sto-
sownie do przepisów niniejszego Regulaminu
wykonawczego.

(2) Prezes Europejskiego Urz´du Patentowego mo˝e
postanowiç, ˝e w Rejestrze Patentów Europej-
skich dokonuje si´ innych wpisów ni˝ te, o któ-
rych mowa w ust. 1.

(3) Wyciàgi z Rejestru Patentów Europejskich wyda-
je si´ na wniosek i po wniesieniu op∏aty admini-
stracyjnej.

Zasada 93

Cz´Êci akt nieudost´pniane do wglàdu publicznego

Stosownie do postanowieƒ art. 128 ust. 4 nie udo-
st´pnia si´ do wglàdu publicznego nast´pujàcych ma-
teria∏ów znajdujàcych si´ w aktach:

(a) dokumentów dotyczàcych wy∏àczenia lub za-
strze˝eƒ w odniesieniu do cz∏onków Komisji Od-
wo∏awczej lub Rozszerzonej Komisji Odwo∏aw-
czej;

(b) projektów decyzji i opinii oraz wszelkich innych
dokumentów s∏u˝àcych do przygotowania de-
cyzji i opinii, o których nie powiadamia si´
stron;

(c) wskazaƒ twórcy, jeÊli zrzek∏ si´ on prawa do wy-
mienienia go jako twórcy na podstawie zasady 18
ust. 1;

(d) jakiegokolwiek innego dokumentu wy∏àczonego
z udost´pnienia przez prezesa Europejskiego
Urz´du Patentowego na tej podstawie, ˝e takie
udost´pnienie do wglàdu nie s∏u˝y∏oby celowi
podania do publicznej wiadomoÊci informacji
o europejskim zg∏oszeniu patentowym lub po-
wsta∏ym w jego wyniku patencie.
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Zasada 94

Procedury dotyczàce wglàdu do akt

(1) Wglàd do akt dotyczàcych europejskich zg∏oszeƒ
patentowych i patentów europejskich polega na
wglàdzie do dokumentów oryginalnych bàdê do
ich kopii lub technicznych Êrodków przechowy-
wania akt, jeÊli sà one w taki sposób przechowy-
wane. Sposób dokonywania wglàdu okreÊla pre-
zes Europejskiego Urz´du Patentowego. Wglàd
do akt podlega op∏acie administracyjnej.

(2) Wglàd do akt odbywa si´ w pomieszczeniach Eu-
ropejskiego Urz´du Patentowego oraz, przez czas
kiedy akta znajdujà si´ w centralnym urz´dzie
w∏asnoÊci przemys∏owej umawiajàcego si´ paƒ-
stwa stosownie do porozumienia zawartego na
podstawie Protoko∏u w sprawie centralizacji,
w pomieszczeniach tego urz´du. Jednak˝e, na
wniosek, wglàd do akt odbywa si´ w pomieszcze-
niach centralnego urz´du w∏asnoÊci przemys∏o-
wej umawiajàcego si´ paƒstwa, na terytorium
którego osoba sk∏adajàca wniosek ma miejsce za-
mieszkania lub g∏ównà siedzib´ firmy.

(3) Na wniosek wglàd do akt nast´puje przez wyda-
nie kopii dokumentów znajdujàcych si´ w aktach.
Kopie takie wydaje si´ za op∏atà.

(4) Europejski Urzàd Patentowy wydaje, na wniosek,
poÊwiadczone kopie europejskiego zg∏oszenia pa-
tentowego po wniesieniu op∏aty administracyjnej.

Zasada 95

Przekazanie informacji zawartej w aktach

Z zastrze˝eniem ograniczeƒ przewidzianych
w art. 128 ust. 1—4 oraz w zasadzie 93, Europejski
Urzàd Patentowy mo˝e na wniosek przekazaç informa-
cje dotyczàce akt ka˝dego europejskiego zg∏oszenia
patentowego lub patentu europejskiego po wniesie-
niu op∏aty administracyjnej. Jednak˝e Europejski
Urzàd Patentowy mo˝e wymagaç dokonania osobiste-
go wglàdu do akt, je˝eli uwa˝a to za w∏aÊciwe w zwiàz-
ku z iloÊcià informacji, jaka ma byç dostarczona.

Zasada 95a

Zak∏adanie, utrzymywanie w dobrym stanie
oraz przechowywanie akt

(1) Europejski Urzàd Patentowy zak∏ada, utrzymuje
w dobrym stanie i przechowuje wszystkie akta
dotyczàce europejskich zg∏oszeƒ patentowych
i patentów europejskich.

(2) Prezes Europejskiego Urz´du Patentowego okre-
Êla form´ zak∏adania, utrzymywania w dobrym
stanie oraz przechowywania akt dotyczàcych eu-
ropejskich zg∏oszeƒ patentowych i patentów eu-
ropejskich.

(3) Dokumenty w∏àczone do akt b´dàcych w formie
elektronicznej uwa˝a si´ za dokumenty orygi-
nalne.

(4) Akta dotyczàce europejskich zg∏oszeƒ patento-
wych oraz patentów europejskich przechowuje
si´ co najmniej pi´ç lat, liczàc od zakoƒczenia ro-
ku, w którym:

(a) zg∏oszenie zosta∏o odrzucone albo wycofane
lub uznane za wycofane;

(b) patent zosta∏ uniewa˝niony na podstawie po-
st´powania sprzeciwowego lub

(c) patent albo przed∏u˝ony okres trwania paten-
tu lub analogiczna ochrona, o której mowa
w art. 63 ust. 2, wygasnà w ostatnim z wyzna-
czonych paƒstw.

(5) Bez wp∏ywu na zastosowanie postanowieƒ ust. 4
akta dotyczàce europejskich zg∏oszeƒ patento-
wych, na podstawie których dokonano zg∏oszeƒ
wydzielonych zgodnie z art. 76 lub nowych zg∏o-
szeƒ zgodnie z art. 61 ust. 1 (b), przechowuje si´
przez co najmniej taki sam okres, przez jaki prze-
chowuje si´ akta dotyczàce któregokolwiek z wy-
mienionych zg∏oszeƒ. To samo postanowienie
ma zastosowanie do akt dotyczàcych patentów
europejskich udzielonych w wyniku takich zg∏o-
szeƒ.

Zasada 96

Dodatkowe publikacje dokonywane przez Europejski
Urzàd Patentowy

(1) Prezes Europejskiego Urz´du Patentowego mo˝e
postanowiç, ˝e dane, o których mowa w art. 128
ust. 5, b´dà podawane do wiadomoÊci stronom
trzecim lub publikowane, oraz mo˝e okreÊliç for-
m´, w jakiej zostanie to dokonane.

(2) Prezes Europejskiego Urz´du Patentowego mo˝e
postanowiç, ˝e b´dà publikowane nowe zmienio-
ne zastrze˝enia otrzymane po up∏ywie terminu
wspomnianego w zasadzie 49 ust. 3, i okreÊliç for-
m´ takiej publikacji oraz postanowiç, ˝e w Euro-
pejskim Biuletynie Patentowym zamieszczone zo-
stanà dok∏adne dane dotyczàce takich zastrze˝eƒ.

Rozdzia∏ IX

Wspó∏praca w sprawach prawnych
i administracyjnych

Zasada 97

Przekazywanie informacji pomi´dzy Europejskim
Urz´dem Patentowym a organami umawiajàcych si´

paƒstw

(1) Przekazywanie informacji pomi´dzy Europejskim
Urz´dem Patentowym a centralnymi urz´dami
w∏asnoÊci przemys∏owej umawiajàcych si´
paƒstw, które wynika ze stosowania konwencji,
dokonywane jest bezpoÊrednio pomi´dzy tymi
organami. Przekazywanie informacji pomi´dzy
Europejskim Urz´dem Patentowym a sàdami lub
innymi organami umawiajàcych si´ paƒstw mo˝e
byç dokonywane za poÊrednictwem wspomnia-
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nych wy˝ej centralnych urz´dów w∏asnoÊci prze-
mys∏owej.

(2) Wydatki zwiàzane z przekazywaniem informacji
na podstawie ust. 1 obcià˝ajà organ dokonujàcy
przekazania informacji; przekazanie informacji
zwolnione jest z op∏at.

Zasada 98

Wglàd do akt przez sàdy
lub organy umawiajàcych si´ paƒstw

lub za ich poÊrednictwem

(1) Wglàd do akt europejskich zg∏oszeƒ patentowych
lub patentów europejskich przez sàdy lub organy
umawiajàcych si´ paƒstw polega na wglàdzie do
orygina∏ów dokumentów lub ich kopii; postano-
wienia zasady 94 nie majà zastosowania.

(2) Sàdy lub urz´dy prokuratorów umawiajàcych si´
paƒstw mogà, w toku prowadzonych przed nimi
post´powaƒ, udost´pniaç stronom trzecim akta
lub ich kopie, przekazane im przez Europejski
Urzàd Patentowy. Takie przekazywanie informacji
dokonywane jest zgodnie z warunkami ustalonymi
w art. 128 i nie podlega op∏acie administracyjnej.

(3) W chwili przekazywania akt lub ich kopii sàdom
lub urz´dom prokuratorów umawiajàcych si´
paƒstw Europejski Urzàd Patentowy wskazuje, ja-
kie ograniczenia na podstawie art. 128 ust. 1 i 4
mogà byç zastosowane przy udost´pnianiu stro-
nom trzecim akt dotyczàcych europejskiego zg∏o-
szenia patentowego lub patentu europejskiego.

Zasada 99

Procedura stosowana w przypadku z∏o˝enia proÊby
o udzielenie pomocy sàdowej

(1) Ka˝de umawiajàce si´ paƒstwo wyznacza central-
ny organ, który zobowiàzuje si´ przyjmowaç
proÊby o udzielenie pomocy sàdowej kierowane
przez Europejski Urzàd Patentowy i przekazywaç
je organowi w∏aÊciwemu do ich wykonania.

(2) Europejski Urzàd Patentowy sporzàdza proÊb´
o udzielenie pomocy sàdowej w j´zyku w∏aÊciwe-
go organu lub za∏àcza do niej t∏umaczenie na j´-
zyk tego organu.

(3) Z zastrze˝eniem przepisów ust. 5 i 6 w∏aÊciwy or-
gan stosuje do procedury w sprawie wykonania
takiej proÊby swoje w∏asne prawo. W szczególno-
Êci stosuje on w∏aÊciwe Êrodki przymusu zgodnie
ze swoim prawem.

(4) JeÊli organ, do którego przekazana zosta∏a proÊba
o udzielenie pomocy sàdowej, nie jest w∏aÊciwy
do jej wykonania, proÊba ta zostanie przes∏ana
bezzw∏ocznie do centralnego organu, o którym
mowa w ust. 1. Organ ten przekazuje proÊb´ albo
do w∏aÊciwego organu w tym paƒstwie albo, je˝e-
li w paƒstwie tym nie ma ˝adnego organu w∏aÊci-
wego, do Europejskiego Urz´du Patentowego.

(5) Europejski Urzàd Patentowy informowany jest
o terminie i miejscu przeprowadzenia dochodze-
nia lub zastosowania innych Êrodków prawnych
i informuje o tym strony, Êwiadków i bieg∏ych.

(6) Na wniosek Europejskiego Urz´du Patentowego
w∏aÊciwy organ dopuszcza do udzia∏u w tych
czynnoÊciach cz∏onków zainteresowanego wy-
dzia∏u i zezwala im na zadawanie bezpoÊrednio
lub za poÊrednictwem w∏aÊciwego organu pytaƒ
ka˝dej osobie sk∏adajàcej wyjaÊnienia.

(7) Wykonanie proÊby o udzielenie pomocy sàdowej
nie upowa˝nia do zwrotu op∏at lub jakichkolwiek
kosztów. Niemniej jednak paƒstwo, w którym ma
miejsce wykonanie proÊby o udzielenie pomocy
sàdowej, ma prawo domagaç si´ od Organizacji
zwrotu wszelkich wynagrodzeƒ wyp∏aconych bie-
g∏ym i t∏umaczom, oraz kosztów poniesionych
w zwiàzku z procedurà przewidzianà w ust. 6.

(8) JeÊli prawo stosowane przez w∏aÊciwy organ zo-
bowiàzuje strony do zabezpieczenia dowodu i or-
gan ten nie jest w stanie sam wykonaç proÊby
o udzielenie pomocy sàdowej, mo˝e on, za zgodà
Europejskiego Urz´du Patentowego, wyznaczyç
do tego odpowiednià osob´. Wyst´pujàc o zgod´
Europejskiego Urz´du Patentowego, w∏aÊciwy
organ wskazuje przybli˝one koszty, jakie mogà
wyniknàç z zastosowania takiej procedury. JeÊli
Europejski Urzàd Patentowy udzieli takiej zgody,
wówczas Organizacja pokrywa poniesione kosz-
ty; jeÊli zgoda taka nie zostanie udzielona, wów-
czas Organizacja nie b´dzie zobowiàzana do po-
krycia takich kosztów.

Rozdzia∏ X

Reprezentacja

Zasada 100

Wyznaczenie wspólnego pe∏nomocnika

(1) JeÊli jest wi´cej ni˝ jeden zg∏aszajàcy, a wniosek
o udzielenie patentu europejskiego nie wskazuje
wspólnego pe∏nomocnika, za wspólnego pe∏no-
mocnika uwa˝a si´ zg∏aszajàcego, który we wnio-
sku wymieniony jest jako pierwszy. Jednak˝e, je-
˝eli jeden ze zg∏aszajàcych zobowiàzany jest do
wyznaczenia zawodowego pe∏nomocnika, wów-
czas pe∏nomocnik ten uwa˝any jest za wspólnego
pe∏nomocnika, o ile zg∏aszajàcy wymieniony jako
pierwszy nie wyznaczy∏ ju˝ zawodowego pe∏no-
mocnika. Przepis ten stosuje si´ odpowiednio do
osób trzecich dzia∏ajàcych wspólnie przy sk∏ada-
niu zawiadomienia o sprzeciwie lub przystàpieniu
do sprawy oraz do wspó∏w∏aÊcicieli patentu euro-
pejskiego.

(2) JeÊli w toku post´powania nast´puje przeniesie-
nie praw na rzecz wi´cej ni˝ jednej osoby, a oso-
by te nie wyznaczy∏y wspólnego pe∏nomocnika,
wówczas majà zastosowanie postanowienia
ust. 1. JeÊli takie zastosowanie nie jest mo˝liwe,
Europejski Urzàd Patentowy ˝àda od takich osób
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wyznaczenia w terminie dwóch miesi´cy wspól-
nego pe∏nomocnika. JeÊli ˝àdanie to nie zostanie
spe∏nione, wówczas Europejski Urzàd Patentowy
sam wyznacza wspólnego pe∏nomocnika.

Zasada 101

Udzielenie pe∏nomocnictwa

(1) Pe∏nomocnicy dzia∏ajàcy przed Europejskim
Urz´dem Patentowym sk∏adajà na wezwanie
podpisane pe∏nomocnictwo w terminie, który zo-
staje okreÊlony przez Europejski Urzàd Patento-
wy. Prezes Europejskiego Urz´du Patentowego
okreÊla przypadki, w których ma byç z∏o˝one pe∏-
nomocnictwo. Pe∏nomocnictwo mo˝e dotyczyç
jednego lub wi´kszej liczby europejskich zg∏oszeƒ
patentowych lub patentów europejskich i zostaje
z∏o˝one w odpowiadajàcej im liczbie egzempla-
rzy. Je˝eli nie zosta∏y spe∏nione wymogi art. 133
ust. 2, taki sam termin wyznacza si´ dla zawiado-
mienia o wyznaczeniu pe∏nomocnika oraz dla z∏o-
˝enia pe∏nomocnictwa.

(2) Mo˝na z∏o˝yç pe∏nomocnictwo ogólne, umo˝li-
wiajàce pe∏nomocnikowi dzia∏anie w odniesieniu
do wszystkich spraw patentowych strony udziela-
jàcej pe∏nomocnictwa. Wystarczajàce jest z∏o˝e-
nie pe∏nomocnictwa w jednym egzemplarzu.

(3) Prezes Europejskiego Urz´du Patentowego mo˝e
okreÊliç i opublikowaç w Dzienniku Urz´dowym
Europejskiego Urz´du Patentowego form´ i treÊç:

(a) pe∏nomocnictwa w zakresie, w jakim odnosi
si´ ono do reprezentowania osób okreÊlonych
w art. 133 ust. 2;

(b) pe∏nomocnictwa ogólnego.

(4) JeÊli pe∏nomocnictwo nie zostanie z∏o˝one we
w∏aÊciwym terminie, wszelkie kroki proceduralne
podj´te przez pe∏nomocnika, z wyjàtkiem doko-
nania europejskiego zg∏oszenia patentowego,
uwa˝ane b´dà, bez wp∏ywu na zastosowanie
wszelkich innych skutków prawnych przewidzia-
nych w konwencji, za nieby∏e.

(5) Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio
do dokumentu w sprawie cofni´cia pe∏nomocnic-
twa.

(6) Ka˝dy pe∏nomocnik, którego pe∏nomocnictwo
wygas∏o, b´dzie nadal uwa˝any za pe∏nomocni-
ka, a˝ do chwili powiadomienia Europejskiego
Urz´du Patentowego o wygaÊni´ciu jego pe∏no-
mocnictwa.

(7) Z zastrze˝eniem wszelkich odmiennych postano-
wieƒ w nim zawartych pe∏nomocnictwo nie wyga-
sa w odniesieniu do Europejskiego Urz´du Paten-
towego z chwilà Êmierci osoby, która go udzieli∏a.

(8) JeÊli strona wyznaczy∏a kilku pe∏nomocników,
mogà oni dzia∏aç ∏àcznie bàdê oddzielnie, bez
wzgl´du na odmienne postanowienia zawarte
w powiadomieniu o ich wyznaczeniu lub w pe∏-
nomocnictwie. 

(9) Pe∏nomocnictwo dla zrzeszenia pe∏nomocników
uwa˝a si´ za pe∏nomocnictwo dla ka˝dego pe∏no-
mocnika, który mo˝e dowieÊç, ˝e prowadzi on
praktyk´ w ramach zrzeszenia.

Zasada 102

Zmiana listy zawodowych pe∏nomocników

(1) Wpis zawodowego pe∏nomocnika wykreÊla si´
z listy zawodowych pe∏nomocników na jego
wniosek lub jeÊli, pomimo ponawianych upo-
mnieƒ, nie wniós∏ on rocznej sk∏adki na rzecz In-
stytutu Zawodowych Pe∏nomocników przed Eu-
ropejskim Urz´dem Patentowym przed koƒcem
roku, za który sk∏adka jest wymagalna.

(2) Po up∏ywie okresu przejÊciowego przewidziane-
go w art. 163 ust. 1 i bez wp∏ywu na zastosowa-
nie jakichkolwiek Êrodków dyscyplinarnych po-
dejmowanych na podstawie art. 134 ust. 8 (c)
wpis ka˝dego zawodowego pe∏nomocnika mo˝e
byç wykreÊlony automatycznie jedynie w nast´-
pujàcych przypadkach:

(a) w przypadku Êmierci lub braku zdolnoÊci
prawnej zawodowego pe∏nomocnika;

(b) w przypadku utraty przez zawodowego pe∏no-
mocnika obywatelstwa jednego z umawiajà-
cych si´ paƒstw, chyba ˝e zosta∏ on wpisany
na list´ w trakcie trwania okresu przejÊciowe-
go lub prezes Europejskiego Urz´du Patento-
wego zezwoli∏ na odstàpienie od tego wymo-
gu zgodnie z art. 134 ust. 6;

(c) w przypadku gdy zawodowy pe∏nomocnik nie
posiada ju˝ siedziby firmy lub miejsca za-
mieszkania na terytorium jednego z umawia-
jàcych si´ paƒstw.

(3) Osoba, której wpis zosta∏ wykreÊlony, zostaje na
wniosek ponownie wpisana na list´ zawodowych
pe∏nomocników, je˝eli powody wykreÊlenia usta∏y.

CZ¢Âå VIII

PRZEPISY WYKONAWCZE
DO CZ¢ÂCI VIII KONWENCJI

Zasada 103

Informacje do wiadomoÊci publicznej
w przypadku zamiany

(1) Dokumenty, które zgodnie z art. 136 za∏àczone sà
do wniosku o zamian´, podawane sà do wiado-
moÊci publicznej przez centralny urzàd w∏asnoÊci
przemys∏owej, na takich samych warunkach
i w takim samym zakresie, jak dokumenty doty-
czàce post´powania krajowego.

(2) W wydrukowanym opisie patentu krajowego,
który jest wynikiem zamiany europejskiego
zg∏oszenia patentowego, nale˝y wskazaç to
zg∏oszenie.
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CZ¢Âå IX

PRZEPISY WYKONAWCZE
DO CZ¢ÂCI X KONWENCJI

Zasada 104

Europejski Urzàd Patentowy jako urzàd przyjmujàcy

(1) Je˝eli Europejski Urzàd Patentowy dzia∏a jako
urzàd przyjmujàcy na podstawie Uk∏adu o wspó∏-
pracy, wówczas zg∏oszenia mi´dzynarodowego
dokonuje si´ w j´zyku angielskim, francuskim lub
niemieckim. Zg∏oszenie sk∏ada si´ w trzech eg-
zemplarzach; to samo postanowienie stosuje si´
do wszelkich dokumentów, o których mowa
w wykazie przewidzianym w zasadzie 3 ust. 3 (a)
i (i) Regulaminu do Uk∏adu o wspó∏pracy, z wyjàt-
kiem potwierdzenia wniesienia op∏aty lub czeku
na wniesienie op∏aty. Prezes Europejskiego Urz´-
du Patentowego mo˝e podjàç decyzj´, ˝e zg∏osze-
nie mi´dzynarodowe oraz wszystkie dotyczàce go
za∏àczniki sk∏ada si´ w mniejszej iloÊci ni˝ trzy eg-
zemplarze. 

(2) JeÊli nie zosta∏y spe∏nione wymogi ust. 1, drugie
zdanie, brakujàce egzemplarze przygotowuje Eu-
ropejski Urzàd Patentowy na koszt zg∏aszajàcego.

(3) JeÊli zg∏oszenie mi´dzynarodowe dokonane jest
w organie umawiajàcego si´ paƒstwa w celu jego
przekazania do Europejskiego Urz´du Patentowe-
go jako urz´du przyjmujàcego, umawiajàce si´
paƒstwo musi zapewniç, ˝eby zg∏oszenie wp∏yn´-
∏o do Europejskiego Urz´du Patentowego nie
póêniej ni˝ dwa tygodnie przed koƒcem trzyna-
stego miesiàca od dokonania zg∏oszenia, lub jeÊli
zastrzegane jest pierwszeƒstwo, od daty pierw-
szeƒstwa.

Zasada 105

Europejski Urzàd Patentowy
jako mi´dzynarodowy organ poszukiwaƒ

lub mi´dzynarodowy organ badaƒ wst´pnych

(1) W przypadku przewidzianym w art. 17 ust. 3 (a)
Uk∏adu o wspó∏pracy, op∏at´ dodatkowà równà
wysokoÊci op∏aty za poszukiwanie wnosi si´ za
ka˝dy nast´pny wynalazek, który ma byç przed-
miotem poszukiwania mi´dzynarodowego.

(2) W przypadku przewidzianym w art. 34 ust. 3 (a)
Uk∏adu o wspó∏pracy, op∏at´ dodatkowà równà
wysokoÊci op∏aty za badanie wst´pne wnosi si´
za ka˝dy wynalazek, który ma byç przedmiotem
mi´dzynarodowego badania wst´pnego.

(3) Bez wp∏ywu na zastosowanie postanowieƒ zasa-
dy 40 ust. 2 (e) oraz zasady 68 ust. 3 (e) Regulami-
nu do Uk∏adu o wspó∏pracy, je˝eli op∏ata dodat-
kowa zosta∏a wniesiona z oprotestowaniem,
wówczas Europejski Urzàd Patentowy sprawdza,
czy wezwanie do wniesienia op∏aty dodatkowej
by∏o uzasadnione, i jeÊli tego nie stwierdzi, zwra-
ca op∏at´ dodatkowà. JeÊli po takim sprawdzeniu

Europejski Urzàd Patentowy uwa˝a wezwanie za
uzasadnione, informuje odpowiednio zg∏aszajà-
cego i wzywa go do wniesienia op∏aty za zbada-
nie oprotestowania („op∏ata za oprotestowanie”).
JeÊli op∏ata za oprotestowanie zosta∏a wniesiona
we w∏aÊciwym terminie, oprotestowanie przeka-
zuje si´ do rozpatrzenia Komisji Odwo∏awczej
w celu podj´cia decyzji.

Zasada 106

Op∏ata krajowa

Op∏ata krajowa przewidziana w art.158 ust. 2 sk∏a-
da si´ z nast´pujàcych op∏at:

(a) krajowej op∏aty podstawowej równej op∏acie za
zg∏oszenie przewidzianej w art. 78 ust. 2 oraz

(b) op∏at za wyznaczenie przewidzianych w art. 79
ust. 2.

Zasada 107

Europejski Urzàd Patentowy
jako urzàd wyznaczony lub wybrany

(1) W przypadku zg∏oszenia mi´dzynarodowego,
o którym mowa w art. 150 ust. 3, zg∏aszajàcy
w okresie dwudziestu jeden miesi´cy, je˝eli ma
zastosowanie art. 22 ust. 1 i 2 Uk∏adu o wspó∏pra-
cy, lub w okresie trzydziestu jeden miesi´cy, je˝e-
li ma zastosowanie art. 39 ust. 1 (a) Uk∏adu
o wspó∏pracy, od daty dokonania zg∏oszenia lub,
je˝eli zastrze˝one zosta∏o pierwszeƒstwo, od daty
pierwszeƒstwa, musi dokonaç nast´pujàcych
czynnoÊci:

(a) dostarczyç, kiedy ma to zastosowanie, t∏uma-
czenie zg∏oszenia mi´dzynarodowego, wyma-
ganego na podstawie art. 158 ust. 2;

(b) wyszczególniç dokumenty zg∏oszeniowe pier-
wotnie z∏o˝one lub w zmienionej formie, na
których ma byç oparta europejska procedura
udzielenia patentu;

(c) wnieÊç op∏at´ krajowà przewidzianà w zasa-
dzie 106 (a);

(d) wnieÊç op∏aty za wyznaczenie, jeÊli termin
okreÊlony w art. 79 ust. 2 up∏ynà∏ wczeÊniej;

(e) wnieÊç op∏at´ za poszukiwanie przewidzianà
w art. 157 ust. 2 (b), je˝eli ma byç sporzàdzone
dodatkowe sprawozdanie z poszukiwania eu-
ropejskiego;

(f)  z∏o˝yç wniosek o badanie przewidziany
w art. 94, jeÊli termin okreÊlony w art. 94 ust. 2
up∏ynà∏ wczeÊniej;

(g) wnieÊç op∏at´ za utrzymanie w mocy za trzeci
rok, przewidzianà w art. 86 ust. 1, jeÊli op∏ata
sta∏a si´ wymagalna wczeÊniej zgodnie z zasa-
dà 37 ust. 1;

(h) z∏o˝yç, kiedy ma to zastosowanie, Êwiadectwo
z wystawy, o którym mowa w art. 55 ust. 2
oraz w zasadzie 23.
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(2) Je˝eli Europejski Urzàd Patentowy sporzàdzi∏
sprawozdanie z mi´dzynarodowego badania
wst´pnego, wówczas op∏ata za badanie zostaje
obni˝ona wed∏ug ustaleƒ przewidzianych w zasa-
dach dotyczàcych op∏at. JeÊli sprawozdanie zosta-
∏o sporzàdzone zgodnie z postanowieniami art. 34
ust. 3 (c) Uk∏adu o wspó∏pracy w odniesieniu do
niektórych cz´Êci zg∏oszenia mi´dzynarodowego,
obni˝ka dopuszczalna jest jedynie wówczas, gdy
badanie ma byç przeprowadzone w odniesieniu
do przedmiotu obj´tego sprawozdaniem. 

Zasada 108

Konsekwencje niewniesienia op∏aty krajowej

(1) Je˝eli krajowa op∏ata podstawowa nie zostanie
wniesiona we w∏aÊciwym terminie, europejskie
zg∏oszenie patentowe uwa˝a si´ za wycofane.

(2) Wyznaczenie jakiegokolwiek umawiajàcego si´
paƒstwa, w odniesieniu do którego nie zosta∏a
w wyznaczonym terminie wniesiona op∏ata za
wyznaczenie, uwa˝a si´ za wycofane.

Zasada 109

Zmiana zg∏oszenia

Bez wp∏ywu na zastosowanie zasady 86 ust. 2—4,
zg∏oszenie mo˝e byç zmienione jeden raz w ciàgu nie-
podlegajàcego przed∏u˝eniu okresu jednego miesiàca od
przekazania powiadomienia informujàcego o tym zg∏a-
szajàcego. Zg∏oszenie w zmienionej formie s∏u˝y jako
podstawa dla dodatkowego poszukiwania, które nale˝y
przeprowadziç stosownie do postanowieƒ art. 157 ust. 2. 

Zasada 110

Zastrze˝enia podlegajàce op∏atom 
Konsekwencje niewniesienia op∏at

(1) JeÊli dokumenty zg∏oszeniowe, na których ma
byç oparta procedura udzielenia patentu europej-
skiego, zawierajà wi´cej ni˝ dziesi´ç zastrze˝eƒ,
wówczas wnosi si´, w terminie przewidzianym
w zasadzie 107 ust.1, op∏at´ za jedenaste zastrze-
˝enie i ka˝de nast´pne zastrze˝enie.

(2) Wszystkie op∏aty za zastrze˝enia niewniesione
w terminie mogà zostaç jeszcze wa˝nie  wniesio-
ne w ciàgu niepodlegajàcego przed∏u˝eniu okre-
su zw∏oki wynoszàcego jeden miesiàc od powia-
domienia wskazujàcego na niewniesienie op∏aty.
JeÊli w ciàgu tego okresu z∏o˝one zostanà zmie-
nione zastrze˝enia, wówczas nale˝ne op∏aty za za-
strze˝enia oblicza si´ na podstawie tych zmienio-
nych zastrze˝eƒ. 

(3) Wszystkie op∏aty za zastrze˝enia wniesione w cià-
gu okresu przewidzianego w ust. 1, które przekra-
czajà op∏aty za zastrze˝enia nale˝ne na podstawie
ust. 2, podlegajà zwrotowi. 

(4) Niewniesienie op∏aty za zastrze˝enia we w∏aÊci-
wym terminie uwa˝a si´ za rezygnacj´ z danego
zastrze˝enia. 

Zasada 111

Badanie okreÊlonych wymogów formalnych
przez Europejski Urzàd Patentowy

(1) JeÊli dane dotyczàce twórcy okreÊlone w zasa-
dzie 17 ust. 1 nie zosta∏y jeszcze przed∏o˝one do
chwili wygaÊni´cia okresu przewidzianego w za-
sadzie 107 ust. 1, wówczas Europejski Urzàd Pa-
tentowy wzywa zg∏aszajàcego do dostarczenia
tych danych w okreÊlonym przez siebie terminie. 

(2) Je˝eli zastrzegane jest pierwszeƒstwo z wcze-
Êniejszego zg∏oszenia, a w chwili wygaÊni´cia ter-
minu przewidzianego w zasadzie 107 ust. 1 nie
zosta∏y jeszcze przed∏o˝one numer akt lub kopia
zg∏oszenia, o których mowa w art. 88 ust. 1 oraz
w zasadzie 38 ust. 1—3, wówczas Europejski
Urzàd Patentowy wzywa zg∏aszajàcego do do-
starczenia, w okreÊlonym przez siebie terminie,
numeru lub kopii wczeÊniejszego zg∏oszenia. Ma-
jà zastosowanie postanowienia zasady 38 ust. 4. 

(3) JeÊli w chwili up∏ywu okresu przewidzianego
w zasadzie 107 ust. 1 lista sekwencji  okreÊlona
w zasadzie 5 ust. 2 Regulaminu do Uk∏adu
o wspó∏pracy nie jest dost´pna dla  Europejskie-
go Urz´du Patentowego lub nie jest zgodna z wy-
maganymi standardami albo  nie zosta∏a z∏o˝ona
na wymaganym noÊniku danych, wówczas zg∏a-
szajàcy zostaje  wezwany do z∏o˝enia listy se-
kwencji zgodnej z wymaganymi standardami lub
na  wymaganym noÊniku danych w terminie
okreÊlonym przez Europejski Urzàd Patentowy.

Zasada 112

Rozpatrywanie kwestii jednolitoÊci
przez Europejski Urzàd Patentowy

JeÊli jedynie cz´Êç mi´dzynarodowego zg∏oszenia
by∏a przedmiotem poszukiwania ze strony Mi´dzyna-
rodowego Organu Poszukiwaƒ, poniewa˝ Organ ten
uzna∏, ˝e zg∏oszenie nie spe∏nia wymogów jednolito-
Êci wynalazku, a zg∏aszajàcy nie wniós∏ w wymaga-
nym terminie wszystkich dodatkowych op∏at stosow-
nie do postanowieƒ art. 17 ust. 3 (a) Uk∏adu o wspó∏-
pracy, wówczas Europejski Urzàd Patentowy rozwa˝a,
czy zg∏oszenie spe∏nia wymogi jednolitoÊci wynalaz-
ku. JeÊli Europejski Urzàd Patentowy uwa˝a, ˝e zg∏o-
szenie nie spe∏nia tych wymogów, wówczas informu-
je zg∏aszajàcego, ˝e mo˝e on otrzymaç sprawozdanie
z europejskiego poszukiwania w odniesieniu do tych
cz´Êci zg∏oszenia mi´dzynarodowego, które nie by∏y
przedmiotem poszukiwania, jeÊli za ka˝dy wynalazek
obj´ty zg∏oszeniem zostanie wniesiona op∏ata za po-
szukiwanie w terminie okreÊlonym przez Europejski
Urzàd Patentowy, który nie mo˝e byç krótszy ni˝ dwa
tygodnie i d∏u˝szy ni˝ szeÊç tygodni. Wydzia∏ Poszuki-
waƒ sporzàdza sprawozdanie z europejskiego poszu-
kiwania w stosunku do tych cz´Êci mi´dzynarodowe-
go zg∏oszenia, które dotyczà wynalazków, za które
wniesiono op∏at´ za poszukiwanie. Postanowienia za-
sady 46 ust. 2 stosuje si´ odpowiednio. 
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Sekcja I

W∏aÊciwoÊç sàdowa

Artyku∏ 1

(1) Sàdy umawiajàcych si´ paƒstw posiadajà, stosow-
nie do postanowieƒ art. 2—6, w∏aÊciwoÊç do roz-
strzygania roszczeƒ skierowanych przeciwko zg∏a-
szajàcemu, dotyczàcych prawa do udzielenia pa-
tentu europejskiego w odniesieniu do jednego lub
wi´kszej liczby umawiajàcych si´ paƒstw wyzna-
czonych w europejskim zg∏oszeniu patentowym. 

(2) Dla celów niniejszego protoko∏u okreÊlenie „sà-
dy” obejmuje organy, które zgodnie z prawem
krajowym umawiajàcego si´ paƒstwa posiadajà
w∏aÊciwoÊç do rozstrzygania roszczeƒ, o których
mowa w ust. 1. Ka˝de umawiajàce si´ paƒstwo
przekazuje do Europejskiego Urz´du Patentowe-
go dane dotyczàce to˝samoÊci organu, któremu
zosta∏a przyznana taka jurysdykcja, a Europejski
Urzàd Patentowy informuje odpowiednio pozo-
sta∏e umawiajàce si´ paƒstwa. 

(3) Dla celów niniejszego protoko∏u okreÊlenie
„umawiajàce si´ paƒstwo” dotyczy umawiajàce-
go si´ paƒstwa, które nie wykluczy∏o stosowania
niniejszego protoko∏u zgodnie z postanowieniami
art. 167 konwencji.

Artyku∏ 2

Z zastrze˝eniem postanowieƒ art. 4 i 5, jeÊli zg∏a-
szajàcy, który ubiega si´ o patent europejski, posiada
miejsce zamieszkania lub g∏ównà siedzib´ przedsi´-
biorstwa w jednym z umawiajàcych si´ paƒstw, wów-
czas spraw´ sàdowà przeciwko zg∏aszajàcemu wnosi
si´ do sàdów danego umawiajàcego si´ paƒstwa. 

Artyku∏ 3

Z zastrze˝eniem postanowieƒ art. 4 i 5, jeÊli zg∏a-
szajàcy, który ubiega si´ o patent europejski, posiada
miejsce zamieszkania lub g∏ównà siedzib´ przedsi´-
biorstwa poza terytorium umawiajàcych si´ paƒstw,
a osoba roszczàca sobie prawo do udzielenia patentu
europejskiego ma miejsce zamieszkania lub g∏ównà
siedzib´ przedsi´biorstwa w jednym z umawiajàcych
si´ paƒstw, wówczas wy∏àcznà jurysdykcj´ posiadajà
sàdy tego paƒstwa. 

Artyku∏ 4

Z zastrze˝eniem postanowieƒ art. 5, jeÊli przed-
miotem europejskiego zg∏oszenia patentowego jest
wynalazek pracowniczy, wówczas wy∏àcznà jurysdyk-
cj´ w sprawach pomi´dzy pracownikiem a pracodaw-
cà posiadajà sàdy umawiajàcego si´ paƒstwa, jeÊli ta-

kie paƒstwo istnieje, którego ustawodawstwo okreÊla
prawo do patentu europejskiego zgodnie z postano-
wieniami art. 60 ust. 1, drugie zdanie, konwencji.

Artyku∏ 5

(1) JeÊli strony sporu, który dotyczy prawa do udzie-
lenia patentu europejskiego, zawar∏y porozumie-
nie albo na piÊmie, albo ustnie z pisemnym po-
twierdzeniem o takiej treÊci, ˝e spór ten rozstrzy-
ga sàd lub sàdy okreÊlonego umawiajàcego si´
paƒstwa, wówczas wy∏àcznà jurysdykcj´ posia-
dajà sàd lub sàdy tego paƒstwa.

(2) Jednak˝e, jeÊli stronami sà pracownik i jego pra-
codawca, wówczas postanowienia ust. 1 majà za-
stosowanie o tyle, o ile prawo krajowe, któremu
podlega umowa o prac´, dopuszcza takie porozu-
mienie.

Artyku∏ 6

W przypadkach kiedy nie majà zastosowania ani
postanowienia art. 2—4, ani art. 5 ust. 1, wy∏àcznà ju-
rysdykcj´ posiadajà sàdy Republiki Federalnej Niemiec.

Artyku∏ 7

Sàdy umawiajàcych si´ paƒstw, do których zosta-
∏y wniesione roszczenia, o których mowa w art. 1, roz-
strzygajà, z w∏asnej inicjatywy, o tym, czy posiadajà
jurysdykcj´ zgodnie z postanowieniami art. 2—6. 

Artyku∏ 8

(1) W przypadku gdy sprawy sàdowe oparte na tym
samym roszczeniu i pomi´dzy tymi samymi stro-
nami zosta∏y wniesione do sàdów w ró˝nych
umawiajàcych si´ paƒstwach, sàd, do którego
póêniej wniesiono spraw´, z w∏asnej inicjatywy
uznaje siebie za niew∏aÊciwy na korzyÊç sàdu, do
którego sprawa zosta∏a wniesiona wczeÊniej.

(2) W przypadku gdy zakwestionowana zosta∏a jurys-
dykcja sàdu, do którego sprawa zosta∏a wniesio-
na wczeÊniej, sàd, do którego wniesiono spraw´
póêniej, zawiesza post´powanie do czasu podj´-
cia ostatecznej decyzji przez sàd, którego jurys-
dykcja zosta∏a zakwestionowana.

Sekcja II

Uznawanie orzeczeƒ

Artyku∏ 9

(1) Z zastrze˝eniem postanowieƒ art. 11 ust. 2 decy-
zje ostateczne wydane w którymkolwiek umawia-
jàcym si´ paƒstwie dotyczàce prawa do udziele-

Dziennik Ustaw Nr 79 — 4823 — Poz. 737

PROTOKÓ¸ W SPRAWIE W¸AÂCIWOÂCI SÑDOWEJ
I UZNAWANIA DECYZJI DOTYCZÑCYCH PRAWA DO UDZIELENIA PATENTU EUROPEJSKIEGO

(PROTOKÓ¸ W SPRAWIE UZNAWANIA)

z dnia 5 paêdziernika 1973 r.



nia patentu europejskiego na jedno lub wi´cej
umawiajàcych si´ paƒstw wyznaczonych w zg∏o-
szeniu europejskim uznawane sà bez wymagania
specjalnej procedury w pozosta∏ych umawiajà-
cych si´ paƒstwach.

(2) Jurysdykcja sàdu, którego decyzja ma byç uzna-
na, oraz wa˝noÊç takiej decyzji nie mogà byç pod-
dane ponownemu rozpoznaniu.

Artyku∏ 10

Art. 9 ust. 1 nie ma zastosowania, je˝eli:

(a) zg∏aszajàcy ubiegajàcy si´ o patent europejski,
który nie zakwestionowa∏ roszczenia, udowodni,
˝e nie zosta∏ powiadomiony prawid∏owo i wystar-
czajàco wczeÊnie o dokumencie wszczynajàcym
post´powanie, aby wystàpiç w swojej obronie;
albo

(b) zg∏aszajàcy udowodni, ˝e decyzja jest niezgodna
z innà decyzjà podj´tà w umawiajàcym si´ paƒ-
stwie w post´powaniu mi´dzy tymi samymi stro-
nami, które zosta∏o wszcz´te przed post´powa-
niem, w którym wydano decyzj´ podlegajàcà
uznaniu. 

Artyku∏ 11

(1) W stosunkach mi´dzy umawiajàcymi si´ paƒ-
stwami postanowienia niniejszego protoko∏u ma-
jà pierwszeƒstwo przed stojàcymi z nimi
w sprzecznoÊci postanowieniami innych porozu-
mieƒ w sprawie jurysdykcji lub uznawania orze-
czeƒ.

(2) Niniejszy protokó∏ nie ma wp∏ywu na wprowa-
dzenie w ˝ycie jakiegokolwiek porozumienia mi´-
dzy umawiajàcym si´ paƒstwem a paƒstwem,
które nie jest zwiàzane niniejszym protoko∏em.
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Artyku∏ 1

(1) Pomieszczenia Organizacji sà nienaruszalne.

(2) W∏adze paƒstw, w których Organizacja posiada
swoje pomieszczenia, nie wkraczajà do tych po-
mieszczeƒ, chyba ˝e za zgodà prezesa Europej-
skiego Urz´du Patentowego. Przyjmuje si´ istnie-
nie takiej zgody w przypadku po˝aru lub innej kl´-
ski wymagajàcej szybkiej akcji zapobiegawczej. 

(3) Dor´czenie w pomieszczeniach Organizacji we-
zwania sàdowego lub innych dokumentów pro-
cesowych zwiàzanych z powództwem przeciwko
Organizacji nie stanowi pogwa∏cenia nienaruszal-
noÊci. 

Artyku∏ 2

Archiwa Organizacji i wszystkie dokumenty nale-
˝àce do niej lub b´dàce w jej posiadaniu sà nienaru-
szalne. 

Artyku∏ 3

(1) W zakresie swojej dzia∏alnoÊci urz´dowej Organi-
zacja posiada immunitet jurysdykcyjny i egzeku-
cyjny, z wyjàtkiem nast´pujàcych sytuacji:

(a) w granicach, w jakich Organizacja wyraênie
zrzek∏a si´ takiego immunitetu w konkretnej
sprawie;

(b) w przypadku powództwa cywilnego osoby
trzeciej za szkod´ powsta∏à w wyniku wypad-
ku spowodowanego przez pojazd nale˝àcy do
Organizacji lub prowadzony w imieniu Orga-
nizacji bàdê w razie przest´pstwa drogowego,
w którym taki pojazd bra∏ udzia∏;

(c) w zakresie wykonania orzeczenia arbitra˝owe-
go wydanego na podstawie art. 23.

(2) W∏asnoÊç oraz majàtek Organizacji, gdziekolwiek
si´ znajdujà, wy∏àczone sà spod jakiejkolwiek for-
my rekwizycji, konfiskaty, wyw∏aszczenia oraz se-
kwestracji. 

(3) W∏asnoÊç i majàtek Organizacji, gdziekolwiek si´
znajdujà, wy∏àczone sà równie˝ spod jakichkol-
wiek form przymusu administracyjnego lub tym-
czasowego przymusu sàdowego, wyjàwszy te
przypadki i o tyle, o ile mo˝e to byç czasowo nie-
zb´dne w zwiàzku z prewencjà i Êledztwem doty-
czàcym wypadków, w których bra∏y udzia∏ pojaz-
dy nale˝àce do Organizacji lub prowadzone
w imieniu Organizacji. 

(4) Dla celów niniejszego protoko∏u dzia∏alnoÊç urz´-
dowa Organizacji to taka, która jest ÊciÊle nie-
zb´dna do wykonywania czynnoÊci administra-

cyjnych i technicznych przedstawionych szczegó-
∏owo w konwencji.

Artyku∏ 4

(1) Organizacja w zakresie swojej dzia∏alnoÊci urz´-
dowej oraz jej w∏asnoÊç i dochody zwolnione sà
ze wszystkich podatków bezpoÊrednich. 

(2) Je˝eli Organizacja dokona powa˝nych zakupów
w celu prowadzenia dzia∏alnoÊci urz´dowej, któ-
rych cena obejmuje podatki lub c∏a, umawiajàce
si´ paƒstwa podejmà, ilekroç jest to mo˝liwe, od-
powiednie kroki w celu umorzenia albo zwrotu do
Organizacji takich kwot podatkowych lub cel-
nych. 

(3) Nie udziela si´ zwolnienia z ce∏ i podatków, które
sà jedynie op∏atami za us∏ugi u˝ytecznoÊci pu-
blicznej. 

Artyku∏ 5

Towary przywo˝one lub wywo˝one przez Organi-
zacj´ w celu prowadzenia dzia∏alnoÊci urz´dowej
zwolnione sà z ce∏ i op∏at od przywozu lub wywozu, in-
nych ni˝ op∏aty i podatki za Êwiadczone us∏ugi, oraz
zwolnione sà ze wszystkich zakazów i ograniczeƒ do-
tyczàcych przywozu lub wywozu.

Artyku∏ 6

Nie udziela si´ zwolnienia na podstawie artyku-
∏ów 4 i 5 w odniesieniu do towarów zakupionych lub
przywiezionych na u˝ytek prywatny pracowników Eu-
ropejskiego Urz´du Patentowego. 

Artyku∏ 7

(1) Towary nale˝àce do Organizacji, które zosta∏y
nabyte lub przywiezione na podstawie art. 4
lub art. 5, nie podlegajà sprzeda˝y ani darowiê-
nie, chyba ˝e na warunkach ustalonych przez
umawiajàce si´ paƒstwa, które udzieli∏y zwol-
nienia. 

(2) Przekazywanie towarów oraz dostarczanie us∏ug
pomi´dzy ró˝nymi budynkami Organizacji zwol-
nione jest z jakiegokolwiek rodzaju op∏at i ograni-
czeƒ; je˝eli jest to w∏aÊciwe, umawiajàce si´ paƒ-
stwa podejmà wszelkie niezb´dne kroki w celu
umorzenia lub zwrotu kwot takich op∏at albo znie-
sienia takich ograniczeƒ. 

Artyku∏ 8

Przekazywanie publikacji oraz innych materia∏ów
informacyjnych przez Organizacj´ lub do Organizacji
nie jest w ˝aden sposób ograniczone. 
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Artyku∏ 9

Umawiajàce si´ paƒstwa udzielà Organizacji ze-
zwoleƒ walutowych, które sà niezb´dne do wykony-
wania jej czynnoÊci urz´dowych. 

Artyku∏ 10

(1) Organizacja w odniesieniu do urz´dowej kore-
spondencji oraz w odniesieniu do przekazywania
wszelkich dokumentów korzysta w ka˝dym uma-
wiajàcym si´ paƒstwie z najwi´kszego uprzywile-
jowania przyznanego przez to paƒstwo jakiejkol-
wiek innej organizacji mi´dzynarodowej. 

(2) Urz´dowa korespondencja Organizacji, niezale˝-
nie od jej rodzaju, nie podlega ˝adnej cenzurze. 

Artyku∏ 11

Umawiajàce si´ paƒstwa podejmà wszelkie sto-
sowne kroki w celu u∏atwienia wjazdu, pobytu i wyjaz-
du pracownikom Europejskiego Urz´du Patentowego.

Artyku∏ 12

(1) Przedstawiciele umawiajàcych si´ paƒstw, ich za-
st´pcy oraz doradcy lub eksperci, jeÊli tacy sà, ko-
rzystajà w czasie uczestniczenia w posiedzeniach
Rady Administracyjnej i innych powo∏anych
przez nià organów oraz w czasie podró˝y do
i z miejsca posiedzenia z nast´pujàcych przywile-
jów i immunitetów:

(a) immunitetu chroniàcego przed aresztowaniem
lub zatrzymaniem, zaj´ciem baga˝u osobiste-
go, z wyjàtkiem przypadku gdy zatrzymani zo-
stali w trakcie pope∏niania przest´pstwa, usi∏o-
wania pope∏nienia przest´pstwa lub bezpo-
Êrednio po pope∏nieniu przest´pstwa;

(b) immunitetu jurysdykcyjnego, nawet po za-
koƒczeniu swoich misji, w odniesieniu do czy-
nów, w∏àcznie z wypowiedziami pisemnymi
lub ustnymi, dokonanych w trakcie pe∏nienia
swoich funkcji; jednak˝e niniejszy immunitet
nie ma zastosowania w przypadku pope∏nie-
nia przez jednà z osób, o których mowa powy-
˝ej, przest´pstwa drogowego, ani w przypad-
ku szkody spowodowanej przez pojazd nale-
˝àcy do tej osoby lub przez nià prowadzony; 

(c) nienaruszalnoÊci wszystkich urz´dowych
pism i dokumentów;

(d) prawa do u˝ywania kodów i otrzymywania do-
kumentów lub korespondencji przez specjal-
nego kuriera lub w zaplombowanym worku;

(e) wy∏àczenia dla siebie i dla swoich wspó∏ma∏-
˝onków, spod wszystkich Êrodków ogranicza-
jàcych wjazd oraz od formalnoÊci rejestracyj-
nych dla cudzoziemców;

(f) takich samych udogodnieƒ w sprawach walu-
towych i kontroli wymiany, jakie zosta∏y przy-
znane przedstawicielom obcych rzàdów na
okres ich urz´dowych misji.

(2) Przywileje i immunitety przyznane zostajà oso-
bom, o których mowa w ust. 1, nie dla ich osobi-
stych korzyÊci, ale w celu zapewnienia pe∏nej nie-
zale˝noÊci w pe∏nieniu swoich funkcji majàcych
zwiàzek z Organizacjà. W konsekwencji umawia-
jàce si´ paƒstwo zobowiàzane jest do odstàpienia
od immunitetu we wszystkich przypadkach,
w których zdaniem tego paƒstwa taki immunitet
utrudni∏by tok wymiaru sprawiedliwoÊci oraz je-
˝eli mo˝na od niego odstàpiç bez naruszenia ce-
lów, dla których zosta∏ przyznany. 

Artyku∏ 13

(1) Z zastrze˝eniem postanowieƒ art. 6 prezes Euro-
pejskiego Urz´du Patentowego korzysta z przywi-
lejów i immunitetów przyznanych przedstawicie-
lom dyplomatycznym na podstawie Konwencji
wiedeƒskiej o stosunkach dyplomatycznych
z dnia 18 kwietnia 1961 r. 

(2) Jednak˝e immunitet jurysdykcyjny nie ma zasto-
sowania w przypadku przest´pstwa drogowego
pope∏nionego przez prezesa Europejskiego Urz´-
du Patentowego lub w przypadku szkody spowo-
dowanej przez nale˝àcy do niego lub prowadzony
przez niego pojazd.

Artyku∏ 14

Pracownicy Europejskiego Urz´du Patentowego: 

(a) posiadajà, nawet po zakoƒczeniu swojej s∏u˝by,
immunitet jurysdykcyjny w odniesieniu do czy-
nów, w∏àcznie z wypowiedziami pisemnymi i ust-
nymi, dokonanych w trakcie pe∏nienia swoich
funkcji; jednak˝e, niniejszy immunitet nie ma za-
stosowania w przypadkach pope∏nienia przez pra-
cownika Europejskiego Urz´du Patentowego
przest´pstwa drogowego, ani w przypadku szko-
dy spowodowanej przez nale˝àcy do niego lub
prowadzony przez niego pojazd;

(b) zwolnieni sà ze wszystkich obowiàzków dotyczà-
cych s∏u˝by wojskowej;

(c) korzystajà z nienaruszalnoÊci wszystkich pism
urz´dowych i dokumentów;

(d) korzystajà z takich samych udogodnieƒ dotyczà-
cych wy∏àczenia spod dzia∏ania Êrodków ograni-
czajàcych przyjazd i regulujàcych rejestracj´ cu-
dzoziemców, które zwykle przyznawane sà cz∏on-
kom personelu organizacji mi´dzynarodowych;

(e) korzystajà w odniesieniu do przepisów dewizo-
wych z takich samych przywilejów, jakie zwykle
przyznawane sà cz∏onkom personelu organizacji
mi´dzynarodowych;

(f) korzystajà z takich samych udogodnieƒ w odnie-
sieniu do repatriacji jak przedstawiciele dyploma-
tyczni w czasie kryzysów mi´dzynarodowych; ko-
rzystajà z nich równie˝ cz∏onkowie ich rodzin,
z którymi prowadzà wspólne gospodarstwo;
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(g) posiadajà prawo do sprowadzenia bez c∏a wypo-
sa˝enia mieszkania i mienia osobistego w czasie
obejmowania po raz pierwszy stanowiska w da-
nym paƒstwie oraz prawo do wywiezienia bez c∏a
wyposa˝enia mieszkania i mienia osobistego po
zakoƒczeniu pe∏nienia swoich funkcji, z zastrze˝e-
niem warunków uznanych za konieczne przez
rzàd paƒstwa, na którego terytorium korzysta si´
z tego prawa i z wyjàtkiem rzeczy nabytych w tym
paƒstwie, które obj´te sà tam zakazem wywozu.

Artyku∏ 15

Eksperci pe∏niàcy funkcje na rzecz Organizacji lub
spe∏niajàcy misje dla Organizacji korzystajà z nast´pu-
jàcych przywilejów i immunitetów w zakresie, w jakim
jest to niezb´dne do pe∏nienia ich funkcji, równie˝
w czasie podró˝y odbywanych w zwiàzku z pe∏nie-
niem funkcji oraz w trakcie spe∏niania misji:

(a) immunitetu jurysdykcyjnego w odniesieniu do
czynów, w∏àcznie z wypowiedziami pisemnymi
i ustnymi, dokonanych w trakcie pe∏nienia swoich
funkcji, z wyjàtkiem przypadku pope∏nienia przez
eksperta przest´pstwa drogowego albo przypad-
ku szkody spowodowanej przez nale˝àcy do niego
lub prowadzony przez niego pojazd;

(b) nienaruszalnoÊci wszystkich swoich pism urz´do-
wych i dokumentów;

(c) udogodnieƒ dotyczàcych wymiany walut, nie-
zb´dnej do przekazania im wynagrodzenia.

Artyku∏ 16

(1) Osoby, o których mowa w art. 13 i 14, podlegajà
opodatkowaniu na rzecz Organizacji od wynagro-
dzeƒ i diet wyp∏acanych przez Organizacj´, z za-
strze˝eniem warunków i zasad ustalonych przez Ra-
d´ Administracyjnà w okresie jednego roku od da-
ty wejÊcia w ˝ycie konwencji. Od daty wprowadze-
nia tego podatku, wynagrodzenia i diety zwolnione
sà z krajowego podatku dochodowego. Jednak˝e,
umawiajàce si´ paƒstwa mogà braç pod uwag´
wynagrodzenia i diety zwolnione w ten sposób od
podatku przy wymierzaniu kwoty podatku, który
ma byç na∏o˝ony na dochody z innych êróde∏. 

(2) Ust. 1 nie ma zastosowania do emerytur i rent wy-
p∏acanych przez Organizacj´ by∏ym pracownikom
Europejskiego Urz´du Patentowego. 

Artyku∏ 17

Rada Administracyjna podejmuje decyzj´ w spra-
wie grup pracowników, do których majà zastosowanie
postanowienia art. 14, w ca∏oÊci lub w cz´Êci, i art. 16,
oraz w sprawie grup ekspertów, do których majà za-
stosowanie postanowienia art. 15. Nazwiska, tytu∏y
i adresy pracowników i ekspertów zaliczanych do tych
grup podawane sà okresowo do wiadomoÊci umawia-
jàcym si´ paƒstwom. 

Artyku∏ 18

Z zastrze˝eniem porozumieƒ zawartych z umawia-
jàcymi si´ paƒstwami zgodnie z postanowieniami

art. 25, w przypadku gdy Organizacja ustanowi w∏asny
system ubezpieczeƒ spo∏ecznych, Organizacja i pra-
cownicy Europejskiego Urz´du Patentowego zwolnie-
ni b´dà ze wszystkich obowiàzkowych sk∏adek na rzecz
krajowych systemów ubezpieczeƒ spo∏ecznych.

Artyku∏ 19

(1) Przywileje i immunitety przewidziane w niniej-
szym protokole nie majà na celu przysporzenia
korzyÊci osobistych pracownikom Europejskiego
Urz´du Patentowego ani ekspertom pe∏niàcym
funkcje dla lub na rzecz Organizacji. Przewidziane
zosta∏y wy∏àcznie w celu zapewnienia, we wszyst-
kich okolicznoÊciach, swobodnego funkcjonowa-
nia Organizacji i pe∏nej niezale˝noÊci osób, któ-
rym zosta∏y przyznane. 

(2) Prezes Europejskiego Urz´du Patentowego zobo-
wiàzany jest do uchylenia immunitetu, je˝eli
uzna, ˝e taki immunitet utrudnia zwyk∏y tok wy-
miaru sprawiedliwoÊci oraz ˝e istnieje mo˝liwoÊç
rezygnacji z takiego immunitetu bez naruszenia
interesów Organizacji. Rada Administracyjna mo-
˝e z tych samych powodów uchyliç immunitet
prezesa. 

Artyku∏ 20

(1) Organizacja stale wspó∏pracuje z w∏aÊciwymi
w∏adzami umawiajàcych si´ paƒstw w celu u∏a-
twienia w∏aÊciwego wymierzania sprawiedliwo-
Êci, zapewnienia przestrzegania zarzàdzeƒ policji
i zarzàdzeƒ dotyczàcych zdrowia publicznego, in-
spekcji pracy lub innych podobnych krajowych
aktów prawnych oraz w celu zapobiegania naru-
szaniu przywilejów, immunitetów oraz udogod-
nieƒ przewidzianych w niniejszym protokole.

(2) Procedura wspó∏pracy wspomniana w ust. 1 mo-
˝e byç ustalona w uzupe∏niajàcych porozumie-
niach, o których mowa w art. 25.

Artyku∏ 21

Ka˝de umawiajàce si´ paƒstwo zachowuje prawo
do podj´cia wszelkich Êrodków ostro˝noÊci niezb´d-
nych ze wzgl´du na jego bezpieczeƒstwo. 

Artyku∏ 22

˚adne umawiajàce si´ paƒstwo nie jest zobowià-
zane do rozszerzenia przywilejów i immunitetów,
o których mowa w art. 12, art. 13, art. 14 (b), (e) i (g)
oraz w art. 15 (c), na:

(a) swoich w∏asnych obywateli;
(b) jakàkolwiek osob´, która w chwili obejmowa-

nia swojego stanowiska w Organizacji posiada
w tym paƒstwie miejsce sta∏ego pobytu i nie
jest pracownikiem ˝adnej innej organizacji
mi´dzyrzàdowej, której personel zostaje przy-
j´ty do Organizacji.

Artyku∏ 23

(1) Ka˝de umawiajàce si´ paƒstwo mo˝e poddaç pod
mi´dzynarodowy trybuna∏ arbitra˝owy ka˝dy
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spór dotyczàcy Organizacji lub pracownika Euro-
pejskiego Urz´du Patentowego albo eksperta pe∏-
niàcego funkcje dla lub na rzecz Organizacji, o ile
Organizacja lub pracownicy i eksperci domagali
si´ przywileju lub immunitetu na podstawie pro-
toko∏u w sytuacji, je˝eli taki immunitet nie zosta∏
uchylony.

(2) JeÊli umawiajàce si´ paƒstwo zamierza poddaç
spór pod arbitra˝, powiadamia o tym przewodni-
czàcego Rady Administracyjnej, który bezzw∏ocz-
nie informuje o tym powiadomieniu ka˝de uma-
wiajàce si´ paƒstwo.

(3) Procedura ustalona w ust. 1 niniejszego artyku∏u
nie ma zastosowania do sporów mi´dzy Organiza-
cjà a pracownikami lub ekspertami, które dotyczà
Regulaminu s∏u˝bowego bàdê warunków zatrud-
nienia albo mi´dzy Organizacjà a pracownikami,
które dotyczà Regulaminu systemu emerytalnego.

(4) Od orzeczenia trybuna∏u arbitra˝owego, które jest
ostateczne, nie przys∏uguje odwo∏anie; jest ono
wià˝àce dla stron. W przypadku sporu dotyczàce-
go treÊci lub zakresu orzeczenia, na trybunale
spoczywa obowiàzek dokonania jego interpreta-
cji, na wniosek którejkolwiek ze stron. 

Artyku∏ 24

(1) Trybuna∏ arbitra˝owy, o którym mowa w art. 23,
sk∏ada si´ z trzech cz∏onków: jednego arbitra wy-
znaczonego przez paƒstwo lub paƒstwa b´dàce
stronami w arbitra˝u, jednego arbitra wyznaczo-
nego przez Rad´ Administracyjnà oraz trzeciego
arbitra wyznaczonego przez wy˝ej wymienionych
dwóch arbitrów, który zostaje przewodniczàcym
trybuna∏u. 

(2) Arbitrzy wyznaczeni zostajà z listy zawierajàcej
nie wi´cej ni˝ szeÊciu arbitrów ustanowionych
przez ka˝de umawiajàce si´ paƒstwo oraz szeÊciu
arbitrów ustanowionych przez Rad´ Administra-
cyjnà. Lista zostanie ustalona jak najwczeÊniej po
wejÊciu w ˝ycie protoko∏u i b´dzie rewidowana za
ka˝dym razem, kiedy oka˝e si´ to konieczne.

(3) JeÊli w ciàgu trzech miesi´cy od daty powiado-
mienia, o którym mowa w art. 23 ust. 1, którakol-

wiek ze stron nie dokona wyznaczenia, o którym
mowa w ust. 1 powy˝ej, wówczas wyboru arbitra,
na wniosek drugiej strony, dokonuje prezes Mi´-
dzynarodowego Trybuna∏u SprawiedliwoÊci
z osób znajdujàcych si´ na wy˝ej wymienionej li-
Êcie. Ma to równie˝ zastosowanie wówczas, jeÊli
w ciàgu jednego miesiàca od daty wyznaczenia
drugiego arbitra obaj arbitrzy nie mogà uzgodniç
wyznaczenia trzeciego arbitra i którakolwiek stro-
na z∏o˝y stosowny wniosek. Jednak˝e jeÊli, w obu
tych przypadkach, istniejà przeszkody, aby prezes
Mi´dzynarodowego Trybuna∏u SprawiedliwoÊci
dokona∏ wyboru lub jeÊli jest on obywatelem jed-
nego z paƒstw b´dàcych stronà sporu, wówczas
powy˝ej wspomnianych wyznaczeƒ dokonuje wi-
ceprezes Mi´dzynarodowego Trybuna∏u Sprawie-
dliwoÊci, pod warunkiem ˝e nie jest on obywate-
lem jednego z paƒstw b´dàcych stronami sporu;
jeÊli tak jest, wówczas takich wyznaczeƒ dokonu-
je wybrany przez prezesa lub wiceprezesa cz∏o-
nek Mi´dzynarodowego Trybuna∏u Sprawiedli-
woÊci, który nie jest obywatelem ˝adnego
z paƒstw b´dàcych stronami sporu. Obywatel
paƒstwa starajàcego si´ o arbitra˝ nie mo˝e byç
wybrany na stanowisko arbitra, którego wyzna-
czenie spoczywa na Radzie Administracyjnej ani
te˝ na arbitra nie mo˝e byç wybrana osoba znaj-
dujàca si´ na liÊcie i wyznaczona przez Rad´ Ad-
ministracyjnà, której wyznaczenie spoczywa na
paƒstwie, które wyst´puje z roszczeniem. ˚adna
z tych osób nale˝àca do którejkolwiek z tych kate-
gorii nie mo˝e zostaç wybrana na przewodniczà-
cego trybuna∏u. 

(4) Trybuna∏ arbitra˝owy sporzàdza swoje w∏asne za-
sady proceduralne. 

Artyku∏ 25

Na podstawie decyzji Rady Administracyjnej Orga-
nizacja mo˝e zawrzeç z jednym lub wi´kszà liczbà
umawiajàcych si´ paƒstw porozumienia uzupe∏niajà-
ce w celu wprowadzenia w ˝ycie postanowieƒ niniej-
szego protoko∏u w odniesieniu do tego paƒstwa lub
tych paƒstw oraz mo˝e zawrzeç inne porozumienia
w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Orga-
nizacji i zabezpieczenia jej interesów. 
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Sekcja 1

(1) (a) Po wejÊciu w ˝ycie konwencji, jej paƒstwa
strony, które sà równie˝ cz∏onkami Mi´dzyna-
rodowego Instytutu Patentowego utworzone-
go Porozumieniem haskim z dnia 6 czerwca
1947 r., podejmà wszelkie niezb´dne kroki
w celu zapewnienia przekazania do Europej-
skiego Urz´du Patentowego wszystkich akty-
wów i zobowiàzaƒ oraz ca∏ego personelu Mi´-
dzynarodowego Instytutu Patentowego, nie
póêniej ni˝ w dacie, o której mowa w art. 162
ust. 1. Takie przekazanie nast´puje na podsta-
wie porozumienia pomi´dzy Mi´dzynarodo-
wym Instytutem Patentowym a Europejskà Or-
ganizacjà Patentowà. Powy˝sze paƒstwa oraz
pozosta∏e paƒstwa strony konwencji podejmà
wszelkie kroki, aby zapewniç wprowadzenie
w ˝ycie niniejszego porozumienia nie póêniej
ni˝ w dacie, o której mowa w art. 162 ust. 1
konwencji. Po wprowadzeniu w ˝ycie porozu-
mienia, te paƒstwa, które sà cz∏onkami Mi´-
dzynarodowego Instytutu Patentowego, jak
równie˝ stronami konwencji, zobowiàzujà si´
ponadto do wystàpienia z Porozumienia ha-
skiego. 

(b) Paƒstwa strony konwencji podejmà wszelkie
niezb´dne kroki w celu zapewnienia, ˝e
wszystkie aktywa i zobowiàzania Mi´dzynaro-
dowego Instytutu Patentowego zostanà prze-
niesione oraz ca∏y jego personel przyj´ty do
Europejskiego Urz´du Patentowego, zgodnie
z porozumieniem, o którym mowa w (a). Po
wprowadzeniu w ˝ycie porozumienia zadania
cià˝àce na Mi´dzynarodowym Instytucie Pa-
tentowym w dacie, w której konwencja otwar-
ta jest do podpisu, a w szczególnoÊci zadania
wykonywane w odniesieniu do jego paƒstw
cz∏onkowskich, niezale˝nie od tego, czy sta∏y
si´ one stronà konwencji, oraz takie zadania,
jakie w chwili wejÊcia w ˝ycie konwencji zosta-
∏y podj´te przez Instytut w odniesieniu do
paƒstw, które w tej dacie sà zarówno cz∏onka-
mi Mi´dzynarodowego Instytutu Patentowe-
go, jak i stronami konwencji, zostajà przej´te
przez fili´ umiejscowionà w Hadze. Ponadto,
Rada Administracyjna Europejskiej Organiza-
cji Patentowej mo˝e przydzieliç filii dodatkowe
obowiàzki z zakresu prowadzenia poszukiwaƒ. 

(c) Powy˝sze zobowiàzania majà odpowiednio za-
stosowanie tak˝e do oddzia∏u za∏o˝onego na
podstawie Porozumienia haskiego na warun-
kach ustalonych w umowie mi´dzy Mi´dzyna-
rodowym Instytutem Patentowym a rzàdem
danego umawiajàcego si´ paƒstwa. Tà drogà
rzàd ten zobowiàzuje si´ do zawarcia, w miej-

sce ju˝ istniejàcej umowy zawartej z Mi´dzyna-
rodowym Instytutem Patentowym, nowej
umowy z Europejskà Organizacjà Patentowà,
w celu dostosowania postanowieƒ umowy do-
tyczàcych organizacji, dzia∏ania i finansowania
oddzia∏u do przepisów niniejszego protoko∏u. 

(2) Z zastrze˝eniem przepisów sekcji III paƒstwa stro-
ny konwencji zrzekajà si´ w imieniu swoich cen-
tralnych urz´dów w∏asnoÊci przemys∏owej na
rzecz Europejskiego Urz´du Patentowego prowa-
dzenia jakiejkolwiek dzia∏alnoÊci jako Mi´dzyna-
rodowe Organy Poszukiwaƒ na podstawie Uk∏a-
du o wspó∏pracy patentowej, od daty, o której
mowa w art. 162 ust. 1 konwencji. 

(3) (a) Oddzia∏ Europejskiego Urz´du Patentowego
do prowadzenia poszukiwaƒ w odniesieniu do
europejskich zg∏oszeƒ patentowych zostaje za-
∏o˝ony w Berlinie (Zachodnim), od daty, o któ-
rej mowa w art. 162 ust. 1 konwencji. Dzia∏a on
pod kierownictwem filii w Hadze. 

(b) Rada Administracyjna ustala obowiàzki, jakie
majà byç przydzielone oddzia∏owi w Berlinie
w Êwietle ogólnych okolicznoÊci i wymogów
Europejskiego Urz´du Patentowego dotyczà-
cych poszukiwaƒ. 

(c) Przynajmniej w poczàtkowym okresie po stop-
niowym poszerzeniu pola dzia∏ania Europej-
skiego Urz´du Patentowego, iloÊç pracy przy-
dzielona temu oddzia∏owi b´dzie wystarczajà-
ca do umo˝liwienia pe∏nego zatrudnienia per-
sonelu prowadzàcego badania w berliƒskiej
delegaturze Niemieckiego Urz´du Patentowe-
go, wed∏ug stanu w dacie, w której konwencja
otwarta jest do podpisania. 

(d) Republika Federalna Niemiec pokrywa wszyst-
kie dodatkowe koszty, które ponios∏a Europej-
ska Organizacja Patentowa przy zak∏adaniu
oraz utrzymywaniu oddzia∏u w Berlinie.

Sekcja II

Z zastrze˝eniem postanowieƒ sekcji III i IV paƒstwa
strony konwencji zrzekajà si´ w imieniu swoich cen-
tralnych urz´dów w∏asnoÊci przemys∏owej na rzecz
Europejskiego Urz´du Patentowego prowadzenia ja-
kiejkolwiek dzia∏alnoÊci jako Mi´dzynarodowe Organy
Badaƒ Wst´pnych na podstawie Uk∏adu o wspó∏pracy
patentowej. To zobowiàzanie ma zastosowanie jedy-
nie w takim zakresie, w jakim Europejski Urzàd Paten-
towy ma mo˝liwoÊç badania zg∏oszeƒ patentowych
zgodnie z art. 162 ust. 2 konwencji, i b´dzie mia∏o za-
stosowanie dopiero po up∏ywie dwóch lat od daty,
w której Europejski Urzàd Patentowy rozpocznie pro-
wadzenie badaƒ w danych dziedzinach techniki, na
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podstawie pi´cioletniego planu, który stopniowo po-
szerza dzia∏alnoÊç badawczà Europejskiego Urz´du
Patentowego na wszystkie dziedziny techniki i który
mo˝e byç zmieniony jedynie decyzjà Rady Admini-
stracyjnej. Procedury wprowadzenia w ˝ycie tego zo-
bowiàzania ustala si´ decyzjà Rady Administracyjnej. 

Sekcja III

(1) Centralny urzàd w∏asnoÊci przemys∏owej jakiego-
kolwiek paƒstwa strony konwencji, którego j´zy-
kiem urz´dowym nie jest jeden z j´zyków urz´do-
wych Europejskiego Urz´du Patentowego, upo-
wa˝niony jest do dzia∏ania jako Mi´dzynarodowy
Organ Poszukiwaƒ oraz jako Mi´dzynarodowy
Organ Badaƒ Wst´pnych, na podstawie Uk∏adu
o wspó∏pracy patentowej. Takie upowa˝nienie
uwarunkowane jest zobowiàzaniem danego paƒ-
stwa do ograniczenia swojej dzia∏alnoÊci w tym
zakresie do zg∏oszeƒ mi´dzynarodowych dokony-
wanych przez obywateli lub osoby majàce miej-
sce zamieszkania w tym paƒstwie oraz przez oby-
wateli lub osoby majàce miejsce zamieszkania
w paƒstwach stronach konwencji, które sàsiadu-
jà z tym paƒstwem. Rada Administracyjna mo˝e
podjàç decyzj´ o upowa˝nieniu centralnego urz´-
du w∏asnoÊci przemys∏owej któregokolwiek paƒ-
stwa strony konwencji do rozszerzenia tej dzia∏al-
noÊci na zg∏oszenia mi´dzynarodowe, które mo-
gà byç dokonane przez obywateli lub osoby ma-
jàce miejsce zamieszkania w którymkolwiek paƒ-
stwie nieb´dàcym stronà konwencji, którego j´-
zykiem urz´dowym jest ten sam j´zyk co danego
umawiajàcego si´ paƒstwa i które sporzàdzone
sà w tym j´zyku. 

(2) W celu ujednolicenia, w ramach europejskiego
systemu udzielania patentów, dzia∏alnoÊci w za-
kresie poszukiwaƒ na podstawie Uk∏adu o wspó∏-
pracy patentowej nawiàzana zostaje wspó∏praca
mi´dzy Europejskim Urz´dem Patentowym i ka˝-
dym centralnym urz´dem w∏asnoÊci przemys∏o-
wej upowa˝nionym na podstawie niniejszej sek-
cji. Wspó∏praca oparta jest na szczególnym poro-
zumieniu, które mo˝e obejmowaç np. procedury
oraz metody prowadzenia poszukiwaƒ, kwalifika-
cje wymagane przy zatrudnianiu i szkoleniu eks-
pertów prowadzàcych poszukiwanie, wytyczne
do wymiany wyników poszukiwaƒ i innych us∏ug
mi´dzy urz´dami, jak równie˝ i inne Êrodki po-
trzebne do ustanowienia wymaganej kontroli
oraz nadzoru. 

Sekcja IV

(1) (a) W celu u∏atwienia przystosowania krajowych
urz´dów patentowych paƒstw stron konwencji
do europejskiego systemu patentowego Rada
Administracyjna mo˝e, jeÊli uzna to za po˝àda-
ne i z zastrze˝eniem warunków ustalonych po-
ni˝ej, powierzyç centralnym urz´dom w∏asno-
Êci przemys∏owej tych paƒstw, w których mo˝-
liwe jest prowadzenie post´powania w jed-
nym z j´zyków urz´dowych Europejskiego
Urz´du Patentowego, zadania dotyczàce pro-

wadzenia badaƒ europejskich zg∏oszeƒ paten-
towych sporzàdzonych w tym j´zyku, które
stosownie do art. 18 ust. 2 konwencji powierza
si´ z regu∏y cz∏onkowi Wydzia∏u Badaƒ. Takie
zadania wykonywane sà w ramach ustanowio-
nego w konwencji post´powania o udzielenie
patentu; decyzje dotyczàce tych zg∏oszeƒ po-
dejmuje Wydzia∏ Badaƒ w sk∏adzie ustalonym
zgodnie z art. 18 ust. 2. 

(b) Zadania powierzone na podstawie (a) nie b´dà
dotyczy∏y wi´kszej liczby ni˝ 40 % ogólnej licz-
by dokonanych europejskich zg∏oszeƒ paten-
towych; zadania powierzone jednemu paƒ-
stwu nie b´dà dotyczy∏y wi´kszej liczby ni˝
jednej trzeciej ogólnej liczby dokonanych eu-
ropejskich zg∏oszeƒ patentowych. Zadania te
powierza si´ na okres 15 lat od chwili rozpo-
cz´cia dzia∏alnoÊci przez Europejski Urzàd Pa-
tentowy i b´dà one stopniowo zmniejszane
(zasadniczo o 20 % rocznie) do zera w ciàgu
ostatnich 5 lat tego okresu. 

(c) Rada Administracyjna decyduje, bioràc pod
uwag´ przepisy (b), o rodzaju, pochodzeniu
i iloÊci europejskich zg∏oszeƒ patentowych,
w odniesieniu do których prowadzenie badaƒ
mo˝na powierzyç centralnemu urz´dowi w∏a-
snoÊci przemys∏owej ka˝dego ze wspomnia-
nych powy˝ej umawiajàcych si´ paƒstw. 

(d) Powy˝sze procedury wykonawcze przedsta-
wione zostanà w szczególnym porozumieniu
pomi´dzy centralnym urz´dem w∏asnoÊci
przemys∏owej danego umawiajàcego si´ paƒ-
stwa a Europejskà Organizacja Patentowà. 

(e) Urzàd, z którym zosta∏o zawarte takie szczegól-
ne porozumienie, mo˝e do chwili up∏ywu okre-
su 15 lat dzia∏aç jako Mi´dzynarodowy Organ
Badaƒ Wst´pnych na podstawie Uk∏adu
o wspó∏pracy patentowej.

(2) (a) JeÊli Rada Administracyjna uzna, ˝e jest to
zgodne z w∏aÊciwym funkcjonowaniem Euro-
pejskiego Urz´du Patentowego oraz w celu
z∏agodzenia trudnoÊci, które mogà powstaç
dla pewnych umawiajàcych si´ paƒstw
w zwiàzku z zastosowaniem postanowieƒ sek-
cji I ust. 1, mo˝e powierzyç prowadzenie po-
szukiwaƒ w zakresie europejskich zg∏oszeƒ pa-
tentowych centralnym urz´dom w∏asnoÊci
przemys∏owej tych paƒstw, których j´zyk urz´-
dowy jest jednym z j´zyków urz´dowych Euro-
pejskiego Urz´du Patentowego, pod warun-
kiem ˝e urz´dy te posiadajà niezb´dne kwalifi-
kacje do wyznaczenia ich jako Mi´dzynarodo-
wy Organ Poszukiwaƒ zgodnie z warunkami
ustalonymi w Uk∏adzie o wspó∏pracy patento-
wej. 

(b) Dane centralne urz´dy w∏asnoÊci przemys∏o-
wej, wykonujàc tego rodzaju prac´, podj´tà
w ramach kompetencji Europejskiego Urz´du
Patentowego, przestrzegajà wytycznych majà-
cych zastosowanie przy sporzàdzaniu spra-
wozdania z poszukiwania europejskiego. 
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(c) Do niniejszej sekcji majà zastosowanie posta-
nowienia ust. 1 (b), drugie zdanie, oraz (d) ni-
niejszej sekcji. 

Sekcja V

(1) Oddzia∏, o którym mowa w sekcji I ust. 1 (c), upo-
wa˝niony jest do prowadzenia, w ramach posia-
danej dokumentacji w j´zyku urz´dowym paƒ-
stwa, w którym znajduje si´ oddzia∏, poszukiwaƒ
w odniesieniu do europejskich zg∏oszeƒ patento-
wych dokonanych przez obywateli i osoby posia-
dajàce miejsce zamieszkania w tym paƒstwie.
Upowa˝nienie takie warunkowane jest tym, ˝e
procedura udzielania patentów europejskich nie
ulegnie opóênieniu oraz ˝e Europejska Organiza-
cja Patentowa nie poniesie dodatkowych kosztów. 

(2) Oddzia∏, o którym mowa w ust. 1, upowa˝niony
jest do prowadzenia, w ramach dokumentacji,
o której mowa w ust. 1, poszukiwania w odniesie-
niu do zg∏oszenia patentowego, wed∏ug uznania
zg∏aszajàcego ubiegajàcego si´ o patent europej-
ski i na jego koszt. Upowa˝nienie to b´dzie obo-
wiàzywa∏o do czasu poszerzenia, zgodnie z posta-
nowieniami sekcji VI, zakresu poszukiwania prze-
widzianego w art. 92 konwencji, w celu obj´cia
nim wskazanej tam dokumentacji i pod warun-
kiem, ˝e procedura udzielania patentów europej-
skich nie ulegnie opóênieniu. 

(3) Rada Administracyjna mo˝e równie˝ rozszerzyç
upowa˝nienia przewidziane w ust. 1 i 2, na warun-
kach przewidzianych w tych punktach, na central-

ny urzàd w∏asnoÊci przemys∏owej umawiajàcego
si´ paƒstwa, którego j´zyk urz´dowy nie jest jed-
nym z j´zyków urz´dowych Europejskiego Urz´du
Patentowego.

Sekcja VI

Z zasady poszukiwanie przewidziane w art. 92 kon-
wencji zostaje rozszerzone w odniesieniu do wszyst-
kich europejskich zg∏oszeƒ patentowych na opubliko-
wane patenty, opublikowane zg∏oszenia patentowe
oraz inne odpowiednie dokumenty umawiajàcych si´
paƒstw nieznajdujàce si´, w dacie, o której mowa
w art. 162 ust. 1 konwencji, w dokumentacji Europej-
skiego Urz´du Patentowego. Zakres, warunki oraz ra-
my czasowe dotyczàce obj´cia poszukiwaniem tych
dokumentów ustala Rada Administracyjna na podsta-
wie analizy dotyczàcej w szczególnoÊci aspektów
technicznych i finansowych. 

Sekcja VII

Postanowienia niniejszego protoko∏u majà pierw-
szeƒstwo przed stojàcymi z nimi w sprzecznoÊci po-
stanowieniami konwencji.

Sekcja VIII

Decyzje Rady Administracyjnej przewidziane w ni-
niejszym protokole wymagajà wi´kszoÊci trzech
czwartych g∏osów (art. 35 ust. 2 konwencji). Stosuje
si´ postanowienia dotyczàce wa˝enia g∏osów (art. 36
konwencji). 
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PROTOKÓ∏ W SPRAWIE INTERPRETACJI ARTYKU¸U 69 KONWENCJI 
O UDZIELANIU PATENTÓW EUROPEJSKICH

Art. 69 nie powinien byç interpretowany w taki
sposób, ˝e przez zakres ochrony przyznanej patentem
europejskim rozumie si´ zakres okreÊlony ÊciÊle lite-
ralnym znaczeniem sformu∏owaƒ u˝ytych w zastrze˝e-
niach, przy czym opis i rysunki majà s∏u˝yç jedynie w
celu wyjaÊnienia niejasnoÊci stwierdzonych w zastrze-
˝eniach. Nie powinien te˝ byç rozumiany w taki spo-
sób, ˝e zastrze˝enia s∏u˝à jedynie jako wskazówka i ˝e

faktyczna przyznana ochrona mo˝e obejmowaç to, co
w ocenie znawcy z danej dziedziny wed∏ug opisu i ry-
sunków by∏o zamierzeniem w∏aÊciciela patentu. Prze-
ciwnie, art. 69 nale˝y interpretowaç w taki sposób, ˝e
okreÊla on stanowisko pomi´dzy tymi dwoma skrajno-
Êciami, które ∏àczy w sobie s∏usznà ochron´ dla w∏a-
Êciciela patentu z uzasadnionym stopniem pewnoÊci
prawnej dla osób trzecich. 
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Po zaznajomieniu si´ z powy˝szà Konwencjà oraz Aktem rewidujàcym, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

oÊwiadczam, ˝e:

— zosta∏y one uznane za s∏uszne zarówno w ca∏oÊci, jak i ka˝de z postanowieƒ w nich zawartych,

— Rzeczpospolita Polska postanawia przystàpiç do tej Konwencji oraz Aktu rewidujàcego,

— postanowienia Konwencji oraz Aktu rewidujàcego sà przyj´te, potwierdzone i b´dà niezmiennie zacho-

wywane.

Na dowód czego wydany zosta∏ akt niniejszy, opatrzony piecz´cià Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 29 grudnia 2003 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

L.S.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller


