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Na podstawie art. 262 ustawy z dnia 30 czerwca 
2000  r. — Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.1)) zarządza się, 
co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycz-
nia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 
Nr 8, poz. 59) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  Urząd Patentowy jest organem właściwym 
do podejmowania decyzji o przyznawaniu 
podmiotom krajowym i zagranicznym paten-
tów i dodatkowych praw ochronnych, praw 
ochronnych i praw z rejestracji.”,

b) w ust. 2:

—  wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmie-
nie:

„Do szczegółowego zakresu działania Urzędu 
Patentowego należy:”,

— pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1)  przyjmowanie, badanie i dokonywanie in-
nych czynności w sprawie zgłoszeń: wyna-
lazków, wzorów użytkowych, wzorów prze-
mysłowych, znaków towarowych, ozna-
czeń geograficznych, topografii układów 
scalonych oraz produktów leczniczych 
i produktów ochrony roślin dokonywanych 
w celu uzyskania ochrony, w tym również 
zgłoszeń dokonywanych w szczególnym 
trybie, normowanym przepisami Unii Eu-
ropejskiej oraz umowami międzynarodo-
wymi, których stroną jest Rzeczpospolita 
Polska,

 2)  orzekanie w sprawach przyznawania pod-
miotom krajowym i zagranicznym paten-
tów, dodatkowych praw ochronnych, praw 
ochronnych i praw z rejestracji oraz wyda-
wanie dokumentów stwierdzających udzie-
lenie tych praw,”,

— pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5)  wydawanie organu urzędowego pod nazwą 
„Wiadomości Urzędu Patentowego”, za-
wierającego oficjalne ogłoszenia dotyczące 
udzielonych patentów, dodatkowych praw 
ochronnych, praw ochronnych i praw z re-

jestracji, ochrony międzynarodowych zna-
ków towarowych, złożonych tłumaczeń 
patentów europejskich oraz informacje 
o zmianach ich stanu prawnego, a także 
orzecznictwo i wyjaśnienia przepisów oraz 
dane statystyczne z zakresu ochrony włas-
ności przemysłowej,”,

— pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8)  opracowywanie projektów ustaw oraz in-
nych aktów normatywnych dotyczących 
ochrony własności przemysłowej i rzecz-
ników patentowych, wydawanych przez 
Radę Ministrów i Prezesa Rady Ministrów 
na podstawie upoważnień zawartych 
w ustawach,”,

— pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11)  udział w pracach organów międzynaro-
dowych w  związku z  przynależnością  
Rzeczypospolitej Polskiej do Światowej 
Organizacji Własności Intelektualnej, Unii 
Europejskiej, Europejskiej Organizacji Pa-
tentowej, Konwencji paryskiej o ochronie 
własności przemysłowej oraz innych 
umów międzynarodowych dotyczących 
ochrony własności przemysłowej,”,

— pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14)  udzielanie informacji z zakresu ochrony 
własności przemysłowej,”, 

— po pkt 14 dodaje się pkt 14a w brzmieniu:

„14a)  prowadzenie działalności związanej z po-
pularyzacją wiedzy z zakresu własności 
przemysłowej,”;

2) w § 3 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)  z ministrem właściwym do spraw gospodar-
ki — w zakresie:

a)  wynikającym ze sprawowania przez niego 
z ramienia Rady Ministrów nadzoru nad 
działalnością Urzędu Patentowego, a także 
w sprawach dotyczących współpracy z in-
stytucjami i organami Unii Europejskiej, 
dostosowania ustawodawstwa do wyma-
gań jednolitego rynku, upowszechniania 
ustawodawstwa i orzecznictwa instytucji 
sądowych Unii Europejskiej w dziedzinie 
ochrony własności przemysłowej, 

b)  zabezpieczenia interesów państwa i krajo-
wych przedsiębiorców w sprawach ochro-
ny własności przemysłowej przy zawiera-
niu i realizacji międzynarodowych umów 
dotyczących handlu oraz umów o współ-
pracy gospodarczej i naukowo-technicz-
nej,”,
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 2 czerwca 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Urzędu Patentowego 
Rzeczypospolitej Polskiej

1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 286, z 2005 r. Nr 10, 
poz. 68, Nr 163, poz. 1362 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 170, 
poz. 1217 i 1218 i Nr 208, poz. 1539, z 2007 r. Nr 99, poz. 662 
i Nr 136, poz. 958, z 2008 r. Nr 180, poz. 1113, Nr 216, 
poz. 1368 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228.
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b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4)  z Ministrem Obrony Narodowej, ministrem 
właściwym do spraw wewnętrznych oraz Sze-
fem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
— w zakresie zgłoszeń wynalazków oraz wzo-
rów użytkowych dotyczących obronności 
i bezpieczeństwa państwa,”,

c) pkt 7 i 8 otrzymują brzmienie:

„7)  z Ministrem Sprawiedliwości — w zakresie 
wymiany informacji w sprawach własności 
przemysłowej, a także w zakresie wydawania 
przepisów prawnych dotyczących rzeczników 
patentowych,

 8)  z ministrem właściwym do spraw zagranicz-
nych — w zakresie niezbędnym dla wykorzy-
stania procedur przewidzianych umowami 
międzynarodowymi dotyczącymi własności 
przemysłowej oraz, na zasadach wzajemno-
ści, praktyki udzielania podmiotom zagranicz-
nym patentów, dodatkowych praw ochron-
nych, praw ochronnych i praw z rejestracji,”,

d) uchyla się pkt 13,

e) pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15)  z ministrem właściwym do spraw finansów 
publicznych — w zakresie zapobiegania na-
ruszaniu praw własności przemysłowej 
w obrocie z zagranicą,”;

3) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.  Prezes Urzędu Patentowego uzgadnia z mini-
strem właściwym do spraw gospodarki stano-
wisko, jakie ma być prezentowane w danej spra-
wie na forum organizacji międzynarodowych, 
w których uczestniczy Urząd Patentowy.”;

4) w § 6 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2)  udziela pomocy w upowszechnianiu informacji 
patentowej oraz wiedzy z zakresu ochrony włas-
ności przemysłowej stowarzyszeniom naukowo-
-technicznym i innym organizacjom społecznym, 
do których zakresu działania należą sprawy po-
pierania ochrony własności przemysłowej, a tak-
że zasięga ich opinii w sprawach przygotowy-
wania nowych regulacji prawnych, 

 3)  współdziała z Polską Izbą Rzeczników Patento-
wych oraz organizacjami społecznymi rzeczni-
ków patentowych w zakresie przygotowywania 
nowych regulacji prawnych dotyczących ochro-
ny własności przemysłowej, rzeczników paten-
towych, a także upowszechniania informacji 
dotyczących ochrony własności przemysłowej, 
i udziela pomocy w szkoleniu kandydatów na 
rzeczników patentowych oraz w doskonaleniu 
zawodowym.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

ww
w.

rc
l.g

ov
.p

l


		2011-06-21T15:18:35+0200
	Jaroslaw Deminet




