INFORMACJA URZĘDU PATENTOWEGO DOTYCZĄCA REGULACJI
WPROWADZONYCH TARCZĄ ANTYKRYZYSOWĄ

W dniu 31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) tzw. ustawa o tarczy
antykryzysowej.
W przedmiotowej ustawie przewidziano m.in. następujące rozwiązania:

1. w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg przewidzianych przepisami prawa
administracyjnego terminów:
 od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed
sądem lub organem,
 do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki,
 przedawnienia,
 których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw
rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie
w opóźnienie,
 zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla
strony,
 do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające
wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek
zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na wykonanie przez te
podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju
nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. Czynności
dokonane w celu wykonania uprawnienia lub obowiązku w okresie wstrzymania
rozpoczęcia albo zawieszenia biegu terminów będą skuteczne(art. 15 zzr ust. 1 i 5
ustawy).
Urząd zachęca do podejmowania czynności również w okresie zawieszenia, gdyż
pozwoli to na sprawniejsze i szybsze działanie Urzędu Patentowego po ustaniu
epidemii;
W prowadzonych przed Urzędem Patentowym postępowaniach wskazany
powyżej przepis znajdzie w szczególności zastosowanie do następujących
terminów:
1) 30 dniowego terminu na dosłanie oryginału zgłoszenia przesłanego faksem
(art. 13 p.w.p.),
2) terminów na skorzystanie z uprzedniego pierwszeństwa i pierwszeństwa
z wystawy (art. 14, art. 151, art. 124 i art. 125 p.w.p.),

3) terminów na złożenie dowodu pierwszeństwa, dowodu pierwszeństwa przy
zgłoszeniu wydzielonym i złożenie tłumaczenia dowodu oraz oświadczenia
o podstawie do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa – (art. 35, art. 391,
art. 139 p.w.p.),
4) terminu na przekształcenie zgłoszenia wynalazku na wzór użytkowy (art. 38
p.w.p.),
5) terminu na zawarcie ugody w postępowaniu sprzeciwowym wobec zgłoszenia
znaku towarowego (art. 152 19p.w.p.),
6) terminu na uiszczenie opłaty za pierwszy okres ochrony,
7) terminu wniesienia opłaty za kolejny okres ochrony i dodatkowego
6 miesięcznego terminu umożliwiającego wniesienie opłaty okresowej wraz
z uiszczeniem opłaty dodatkowej (art. 224 ust. 2 i 4 p.w.p.),
8) terminu do uiszczenia opłaty za ochronę dodatkowego prawa ochronnego
w sytuacji, o której mowa w art. 224 ust. 8 p.w.p.,
9) terminu na złożenie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia opłaty za
zgłoszenie i opłaty za pierwszy okres ochrony wskazanej w decyzji o udzieleniu
prawa wyłącznego (art. 225 ust. 1 p.w.p.),
10)6 miesięcznego terminu wskazanego w art. 226 ust. 4 p.w.p.,
11)terminu na złożenie wniosku o przywrócenie terminu do dokonania czynności
warunkującej bieg postępowania (art. 243 ust. 2 p.w.p.),
12)terminu na wniesienie sprzeciwu wobec udzielenia patentu, prawa
ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji (art. 246 p.w.p.),
13)terminu na złożenie wniosku o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego
i wniosku o przedłużenie obowiązywania dodatkowego prawa ochronnego
(art. 7 ust. 1, 2, 4, 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
469/2009 z dnia 6 maja 2009 r. dotyczącego dodatkowego świadectwa
ochronnego dla produktów leczniczych - Dz.Urz. UE L Nr 152, str. 1 oraz art. 7
ust. 1 i 2 Rozporządzenia (WE) nr 1610/96 z Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 23 lipca 1996 r. dotyczącego stworzenia dodatkowego świadectwa
ochronnego dla środków ochrony roślin - Dz. Urz. UE L Nr 198, str. 30),
14)7 dniowego terminu na złożenie wniosku o przywrócenie terminu (art. 58
k.p.a.).

2. w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego
z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych m.in. w:
 postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych,
 postępowaniach administracyjnych,
 innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw,
nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. Czynności
dokonane
w ww. okresie, będą skuteczne (art. 15 zzs ust. 1 pkt 1 i 6, ust 6 i 7 ustawy).
Urząd zachęca do podejmowania czynności również w okresie zawieszenia, gdyż
pozwoli to na sprawniejsze i szybsze działanie Urzędu Patentowego po ustaniu
epidemii.

Wskazany przepis znajdzie w szczególności zastosowanie do następujących
terminów:
1) terminów na uzupełnienia zgłoszenia (art. 31 ust. 4 i 5, art. 108 ust. 7 p.w.p.),
2) terminów na uzupełnienie zgłoszenia lub usunięcie wskazanych braków
i usterek, złożenia zgłoszeń wydzielonych (art. 42, art. 1442, art. 1081, art. 237
ust. 5 p.w.p.),
3) terminu do nadesłania poprawionej wersji wykazu towarów (art. 1442 p.w.p.),
4) terminu na złożenie wyjaśnień (art. 46 p.w.p.)
5) terminu na zajęcie stanowiska przez zgłaszającego przed decyzją o odmowie
udzielania prawa wyłącznego (art. 49 ust. 2, art. 50, art. 145, art. 1522 p.w.p.),
6) terminu na złożenie wniosku o doręczenie decyzji o odmowie uznania ochrony
międzynarodowego wzoru przemysłowej (Art. 1171 ust. 2),
7) terminu na uzupełnienie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego
w zakresie art. 15217 ust. 7
8) terminów wynikających z art. 152 19, innych niż termin na zawarcie ugody,
9) terminów, o których mowa w art. 223 p.w.p.,
10)terminów wyznaczanych w związku z rozpatrywaniem wniosku o zwolnienie
z opłaty,
11)terminów wyznaczanych w związku z rozpatrywaniem wniosków o zmianę
w rejestrze, (art. 229 p.w.p.),
12)terminu do usunięcia braków formalnych wniosku o ponowne rozpatrzenie
sprawy (art. 2441 p.w.p.),
13)terminu do uzupełnienia wniosku rozpatrywanego w trybie spornym (2551
ust. 6),
14)terminu na zajęcie stanowiska odnośnie wniosku rozpatrywanego w trybie
spornym (art. 2552),
15)terminu na złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy,
16)terminu do uiszczenia zaliczki na pokrycie kosztów tłumaczenia materiałów
mogących świadczyć o istnieniu przeszkód do uzyskania prawa wyłącznego
(art. 2421 ust. 3 p.w.p.),
17)terminu do usunięcia braków formalnych sprzeciwów i innych wniosków, np.
o przywrócenie terminu (art. 64 k.p.a.),
18)terminu na wniesienie skargi do sądu administracyjnego.

Terminy określone w pkt 1 i 2 będą albo biec dalej po okresie zawieszenia albo
zaczną biec po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
Informujemy, że pomimo, iż stan zagrożenia epidemicznego wprowadzono od dnia
14 marca 2020 r. (§ 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia
epidemicznego, Dz. U. z 2020 r. poz. 433), a stan epidemii wprowadzono od dnia
20 marca 2020 r. (§1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Dz. U.
z 2020 r. poz. 491), zawieszenie terminów procesowych następuje z dniem wejścia
w życie ustawy tj. od dnia 31 marca 2020 r.

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/informacja-w-sprawie-wstrzymania-izawieszenia-terminow-procesowych

Wyjaśniamy również, że sformułowanie: „bieg terminów (…). nie rozpoczyna się,
a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres” oznacza, że:
1) Zawieszenie terminu oznacza, że terminy które biegły w dacie wejścia w życie
ustawy
o tarczy antykryzysowej tj. w dniu 31 marca 2020 r. podlegają zawieszeniu (nie
przerwaniu) i po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
będą biec nadal np. jeżeli przed 31 marca 2020 r. zaczął biec 30 dniowy termin na
wniesienie skargi do sądu administracyjnego i przed tym dniem upłynęło 10 dni
terminu, wówczas z dniem 31 marca bieg tego terminu ulegnie zawieszeniu
i kolejne 20 dni tego terminu będzie biegło po odwołaniu stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii np. 20 marca została doręczona decyzja tym
samym termin zaczął biec 21 marca, tym samym do momentu zawieszenia biegu
terminu tj. dnia 31 marca upłynęło 10 dni 30 dniowego terminu wobec
powyższego pozostałe 20 dni terminu będzie biegło po odwołaniu stanu
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
2) Natomiast terminy, które nie zaczęły biec przed wejściem w życie ustawy o tarczy
antykryzysowej tj. przed dniem 31 marca 2020 r. w okresie trwania stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii nie będą biegły. Bieg tych
terminów rozpocznie się dopiero po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo
stanu epidemii np. jeżeli po dniu 31 marca 2020 r. doręczono zgłaszającemu
decyzję o odmowie udzielenia patentu, wówczas termin na złożenie wniosku
o ponowne rozpatrzenie sprawy zacznie biec dopiero po odwołaniu stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
3. w okresie od dnia 8 marca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. bieg terminu na:
 wniesienie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego,
 złożenie w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej tłumaczenia
patentu europejskiego na język polski, jak również terminu na złożenie
tłumaczenia na język polski ograniczonego lub zmienionego patentu
europejskiego,
nie rozpoczyna się, a rozpoczęty przerywa się. Terminy biegną na nowo od dnia
1 lipca 2020 r. Czynności podejmowane w tym okresie będą ważne. (art. 31j
ustawy, który obowiązuje z mocą od dnia 8 marca 2020 r. - art. 101 pkt 2 lit. d)
ustawy). Pierwszym dniem terminu będzie 1 lipca 2020 r.

