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1413
ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 19 paêdziernika 2001 r.
w sprawie dokonywania i rozpatrywania zg∏oszeƒ topografii uk∏adów scalonych.
Na podstawie art. 210 ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. — Prawo w∏asnoÊci przemys∏owej (Dz. U.
z 2001 r. Nr 49, poz. 508) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe wymogi
dotyczàce zg∏oszenia topografii uk∏adu scalonego oraz
szczegó∏owy zakres i tryb rozpatrywania tych zg∏oszeƒ
w Urz´dzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej,
zwanym dalej „Urz´dem Patentowym”.
§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:
1) ustawie — rozumie si´ przez to ustaw´ z dnia 30
czerwca 2000 r. — Prawo w∏asnoÊci przemys∏owej,
2) zg∏aszajàcym — rozumie si´ przez to osob´, która
w imieniu w∏asnym dokona∏a zg∏oszenia topografii uk∏adu scalonego w Urz´dzie Patentowym.
§ 3. 1. Zg∏oszenie topografii uk∏adu scalonego, zwanej dalej „topografià”, oprócz elementów wymienionych w art. 202 ust. 1 ustawy powinno zawieraç równie˝:
1) dwa egzemplarze materia∏u identyfikujàcego topografi´,

2) dokument przeniesienia prawa do rejestracji, je˝eli
zg∏aszajàcy nie jest twórcà topografii lub uprawnionym do prawa z rejestracji topografii z mocy
ustawy,
3) pe∏nomocnictwo, je˝eli zg∏aszajàcy dzia∏a przez pe∏nomocnika.
2. Zg∏oszenie topografii powinno byç sporzàdzone
w j´zyku polskim. Je˝eli dokumenty i materia∏y, o których mowa w ust. 1, a tak˝e w § 5 ust. 3, zosta∏y sporzàdzone w innym j´zyku, nale˝y za∏àczyç do nich t∏umaczenie na j´zyk polski.
§ 4. 1. Podanie o zarejestrowanie topografii powinno zawieraç:
1) nazwisko i imi´ lub nazw´ oraz adres lub siedzib´
zg∏aszajàcego,
2) nazwisko i imi´ oraz adres pe∏nomocnika, je˝eli
zg∏aszajàcy dzia∏a przez pe∏nomocnika,
3) nazw´ organu administracji rzàdowej lub paƒstwowej jednostki organizacyjnej nieposiadajàcej osobowoÊci prawnej, gdy zg∏oszenie jest dokonane
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przez ten organ lub jednostk´ w imieniu Skarbu
Paƒstwa,
4) wskazanie podstawy do uzyskania prawa z rejestracji, je˝eli zg∏aszajàcy nie jest twórcà topografii,
5) nazwisko i imi´ twórcy oraz jego adres, je˝eli zg∏aszajàcy nie jest twórcà topografii,
6) wniosek o zarejestrowanie topografii,
7) s∏owne oznaczenie techniczne funkcji elektronicznej topografii,
8) spis za∏àczonych dokumentów,
9) podpis zg∏aszajàcego lub pe∏nomocnika, je˝eli zg∏aszajàcy dzia∏a przez pe∏nomocnika.
2. Podanie powinno równie˝ zawieraç wskazanie
osoby upowa˝nionej do odbioru korespondencji.
§ 5. 1. Materia∏ identyfikujàcy topografi´ powinien
byç podany na rysunku lub fotografii w celu okreÊlenia:
1) sposobu wytwarzania uk∏adu scalonego,
2) maski lub fragmentu maski do wytwarzania uk∏adu
scalonego,
3) warstw uk∏adu scalonego.
2. Rysunki lub fotografie, o których mowa w ust. 1,
nie mogà zawieraç danych niepodlegajàcych ochronie,
z wyjàtkiem podpisu zg∏aszajàcego lub jego pe∏nomocnika.
3. Je˝eli materia∏ identyfikujàcy, o którym mowa
w ust. 1, jest utrwalony na noÊniku danych w postaci
zakodowanej, powinien byç on podany wraz z instrukcjà odczytu noÊnika tych danych.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Urzàd Patentowy mo˝e ˝àdaç od zg∏aszajàcego dostarczenia danych w celach ilustracyjnych na takim noÊniku i w takim formacie, aby by∏o mo˝liwe odczytanie tych danych na sprz´cie, do którego Urzàd Patentowy ma dost´p, je˝eli materia∏ identyfikujàcy topografi´ zosta∏
z∏o˝ony na innym noÊniku.
§ 6. OÊwiadczenie, o którym mowa w art. 202 ust. 1
pkt 3 ustawy, powinno w szczególnoÊci zawieraç:
1) imi´ i nazwisko lub nazw´ oraz adres lub siedzib´
zg∏aszajàcego,
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4) wskazanie daty umowy, na podstawie której topografia lub wyrób, w którym jest ona wykorzystana,
zosta∏y wprowadzone do obrotu,
5) podpis zg∏aszajàcego lub jego pe∏nomocnika.
§ 7. Po wp∏yni´ciu zg∏oszenia topografii do rejestracji Urzàd Patentowy nadaje mu kolejny numer, stwierdza dat´ wp∏ywu oraz zawiadamia o tym zg∏aszajàcego.
§ 8. Je˝eli Urzàd Patentowy stwierdzi niedope∏nienie jednego z wymogów formalnych wymaganych do
zg∏oszenia topografii do rejestracji, zawiadamia o tym
zg∏aszajàcego i — zgodnie z art. 242 ust. 1 i 2 ustawy —
wyznacza mu termin do uzupe∏nienia zg∏oszenia.
§ 9. 1. Po stwierdzeniu, ˝e zg∏oszenie topografii odpowiada wymogom formalnym rejestracji, Urzàd Patentowy wydaje decyzj´ o udzieleniu prawa z rejestracji topografii i po uiszczeniu nale˝nej op∏aty dokonuje
wpisu w rejestrze topografii uk∏adów scalonych oraz
wydaje uprawnionemu Êwiadectwo rejestracji topografii.
2. Âwiadectwo rejestracji zawiera podstawowe dane dotyczàce udzielonego prawa oraz adnotacj´, ˝e
podstawà identyfikacji chronionej topografii jest materia∏ dokumentacyjny znajdujàcy si´ w aktach Urz´du
Patentowego. Âwiadectwo rejestracji opatruje piecz´cià i podpisuje osoba upowa˝niona do tego na piÊmie
przez Prezesa Urz´du Patentowego.
§ 10. Decyzja o udzieleniu prawa z rejestracji topografii powinna zawieraç dane okreÊlone w § 11
pkt 2—4, 6 i 7.
§ 11. W og∏oszeniu o rejestracji topografii, zamieszczanym w „WiadomoÊciach Urz´du Patentowego”,
podaje si´:
1) numer rejestracyjny topografii,
2) dat´ i numer zg∏oszenia topografii,
3) dat´ pierwszego wprowadzenia topografii lub uk∏adu scalonego zawierajàcego takà topografi´ do obrotu, je˝eli mia∏o to miejsce przed datà zg∏oszenia
topografii do rejestracji,
4) nazwisko i imi´ lub nazw´ zg∏aszajàcego,
5) nazwisko i imi´ twórcy,
6) s∏owne oznaczenie techniczne funkcji elektronicznej topografii,
7) daty up∏ywu okresów ochrony topografii.

2) s∏owne oznaczenie techniczne funkcji elektronicznej topografii,
3) wskazanie grupy wyrobów, w których zosta∏a wykorzystana zg∏oszona do rejestracji topografia,

§ 12. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

