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1. Wymagania techniczne  
 

W celu poprawnego pobrania, wyodrębnienia z archiwum, uruchomienia aplikacji do 

generowania kodów niezbędne są: 

• urządzenie z systemem operacyjnym Microsoft Windows w aktualnej wersji lub wersji 

starszej (do dwóch wersji wstecz), 

• przeglądarka internetowa w aktualnej wersji lub wersji starszej (do dwóch wersji 

wstecz), 

• komponent systemu Microsoft Windows .NET Framework 3.5 (zawierający wersje 

.NET 2.0 i 3.0), 

• oprogramowanie do wyodrębnienia plików z archiwum w formacie .ZIP (wbudowane 

w system Microsoft Windows lub inne). 

 

W celu wydrukowania kodu niezbędna jest drukarka podłączona do urządzenia, z którego 

będzie drukowany wygenerowany kod. 

 

2. Pobieranie i wyodrębnianie z archiwum .ZIP aplikacji do 

generowania kodów 
 

Pobieranie pliku archiwum .ZIP zawierającego aplikację 

Aplikacja do generowania kodów jest opublikowana na witrynie internetowej Urzędu 

Patentowego RP i jest umieszczona w pliku archiwum w formacie .ZIP 

Bezpośredni link do pobrania archiwum z aplikacją: Generator_Kodów_wrzutniaUPRP.zip 

Po kliknięciu w ww. link aplikacja zostanie pobrana do domyślnego folderu pobierania, 

ustawionego w przeglądarce lub w zależności od ustawień przeglądarki, do lokalizacji 

wskazanej przez użytkownika pobierającego archiwum. 

Wyodrębnianie plików aplikacji z archiwum .ZIP 

W celu wyodrębnienia plików aplikacji z pobranego archiwum za pomocą wbudowanego 

w system Microsoft Windows narzędzia do archiwów .ZIP, należy w Eksploratorze Windows: 

kliknąć Prawym Przyciskiem Myszy (PPM) pobrany plik archiwum 

Generator_Kodów_wrzutniaUPRP.zip  a następnie 

kliknąć Lewym Przyciskiem Myszy (LPM) polecenie Wyodrębnij wszystkie… 

https://uprp.gov.pl/sites/default/files/Generator_Kod%C3%B3w_wrzutniaUPRP_0.zip
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Rysunek 1 Wyodrębnianie plików aplikacji z archiwum .ZIP 

 

 

Następnie należy wskazać folder docelowy dla wyodrębnianych plików aplikacji poprzez kliknięcie  

Lewym Przyciskiem Myszy (LPM) i przycisk Wyodrębnij 

Rysunek 2 Wyodrębnianie plików aplikacji z archiwum .ZIP cd 
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3. Uruchamianie aplikacji i generowanie kodu 
 

Uruchamianie aplikacji i generowanie kodu 

W celu uruchomienia aplikacji należy kliknąć dwukrotnie Lewym Przyciskiem Myszy (2xLPM) 

w wyodrębniony plik GeneratorUPRP.exe 

 

Rysunek 3 Uruchamianie aplikacji 

 

Po uruchomieniu aplikacji należy wypełnić pola wskazane na zielono. Po poprawnym 

wypełnieniu wymaganych pól przycisk Generuj / Pokaż PDF zmieni kolor z czerwonego na 

zielony. 
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Rysunek 4 Pola wskazane na zielono należy uzupełnić 

 

 

Rysunek 5 Przykładowo wypełnione pola 
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4. Drukowanie wygenerowanego kodu 
 

Po prawidłowym wygenerowaniu dokumentu, w domyślnie ustawionej w danym systemie 

operacyjnym aplikacji do otwierania plików .PDF, automatycznie otwarty zostanie 

wygenerowany dokument zawierający wprowadzone w poprzednim kroku dane oraz kod 2D. 

Rysunek 6 Wyświetlanie wygenerowanego dokumentu z kodem 2D 

 

 

W zależności od ustawionego programu do otwierania plików .PDF – w opisywanym przypadku 

Adobe Acrobat Reader DC, należy kliknąć Prawym Przyciskiem Myszy (PPM) w wygenerowany 

dokument, następie Lewym Przyciskiem Myszy (LPM) w polecenie Drukuj… CTRL+P 

Rysunek 7 Wydruk wygenerowanego dokumentu z kodem 2D 
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W kolejnym kroku z listy drukarek należy wybrać drukarkę lub i kliknąć Lewym Przyciskiem 

Myszy (LPM) polecenie Druk 

 

 

W celu zdeponowania dokumentów wraz z wydrukowanym dokumentem, zawierającym 

kod 2D, należy udać się do siedziby Urzędu, gdzie została zainstalowana wrzutnia.  

Kod 2D z dokumentu należy przybliżyć do skanera wrzutni i postępować wg dalszych 

pojawiających się instrukcji.  

 

 


