
Procedura składania w Państwowym Urzędzie Własności 

Intelektualnej Chińskiej Republiki Ludowej (SIPO) wniosków o 

zastosowanie przyspieszonej procedury uzyskania patentu (Patent 

Prosecution Highway – PPH) w ramach programu pilotażowego PPH 

Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP)  

i  

Państwowego Urzędu Własności Intelektualnej Chińskiej Republiki 

Ludowej (SIPO) 

 

Przedmiotowy program pilotażowy PPH jest realizowany od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 30 

czerwca 2015 r. W razie potrzeby ten dwuletni okres może ulec przedłużeniu do czasu 

zgromadzenia przez UPRP i SIPO liczby wniosków o zastosowanie przyspieszonej procedury 

PPH wystarczającej do przeprowadzenia należytej oceny tego programu. 

Urzędom przysługuje prawo do wcześniejszego zakończenia realizacji programu pilotażowego 

PPH, gdy nie będą one w stanie rozpatrzyć napływających wniosków ze względu na zbyt dużą ich 

liczbę lub z innych istotnych powodów. W przypadku decyzji o zakończeniu programu informacja 

na ten temat zostanie opublikowana z wyprzedzeniem.  

 

Część I 

Program PPH realizowany z wykorzystaniem wyników prac 

wykonanych w UPRP 

 

W oparciu o zgłoszenie patentowe dokonane w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej 

(UPRP) zgłaszający może złożyć wniosek o zastosowanie przyspieszonego badania zgłoszenia 

dokonanego w SIPO. Jest to możliwe po złożeniu niezbędnych dokumentów i przy spełnieniu 

wymogów wynikających z programu pilotażowego PPH (Patent Prosecution Highway) 

realizowanego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej i Państwowy Urząd Własności 

Intelektualnej Chińskiej Republiki Ludowej. 

Wnioskując o zastosowanie procedury PPH zgłaszający musi złożyć w SIPO wypełniony 

formularz „Request for Participation in the Patent Prosecution Highway Program” („Wniosek o 

zastosowanie procedury w ramach programu PPH”). 

 

 

 

 



1. Wymagania 

 

(a) Zgłoszenie dokonane w SIPO (w tym zgłoszenie w trybie fazy krajowej PCT) jest  

(i)  zgłoszeniem prawidłowo (zgodnie z Konwencją paryską) zastrzegającym 

pierwszeństwo ze zgłoszenia dokonanego w Urzędzie Patentowym RP (załącznik I: 

przykłady A, B, C, F, G i H), lub  

(ii)  zgłoszeniem w trybie fazy krajowej PCT bez zastrzegania pierwszeństwa (załącznik 

I: przykład I i K), lub  

(iii)  zgłoszeniem prawidłowo (zgodnie z Konwencją paryską) zastrzegającym 

pierwszeństwo ze zgłoszenia (zgłoszeń) PCT niepowołującego się na 

pierwszeństwo (załącznik I: przykłady J i L). 

Dopuszcza się także zgłoszenie dokonane w SIPO, które powołuje się na ważne 

zastrzeżenie pierwszeństwa z wielu zgłoszeń dokonanych w Urzędzie Patentowym RP lub 

bezpośrednich zgłoszeń PCT oraz zgłoszenie wydzielone ze zgłoszenia pierwotnego 

spełniającego wymogi określone w punktach (i)-(iii).  

 

(b) W Urzędzie Patentowym RP dokonano co najmniej jednego odpowiadającego 

zgłoszenia i co najmniej jedno jego zastrzeżenie zostało w tym urzędzie uznane za 

dopuszczalne/ wskazujące na posiadanie zdolności patentowej przez przedmiot 

zgłoszenia. 

 Odpowiadające zgłoszenie to takie, z którego powoływane jest pierwszeństwo, takie które 

wywodzi się ze zgłoszenia dokonanego w Urzędzie Patentowym RP stanowiącego 

podstawę do korzystania z pierwszeństwa (np. zgłoszenie wydzielone ze zgłoszenia 

dokonanego w Urzędzie Patentowym RP lub zgłoszenie powołujące się na krajowe 

pierwszeństwo ze zgłoszenia dokonanego w Urzędzie Patentowym RP (załącznik I: 

przykład C)) lub zgłoszenie dokonane w Urzędzie Patentowym RP w trybie fazy krajowej 

PCT (załącznik I: przykład H, I, J, K i L). 

Zastrzeżenia uznaje się za „dopuszczalne/ wskazujące na posiadanie zdolności 

patentowej przez przedmiot zgłoszenia”, gdy ekspert Urzędu Patentowego RP wyraźnie to 

stwierdzi w ostatniej czynności urzędowej, nawet jeśli nie polega ona na udzieleniu patentu. 

Czynnością urzędową jest: 

i. zawiadomienie wskazujące przeszkody w udzieleniu patentu 

ii. decyzja o częściowej odmowie udzielenia patentu – określająca powody 

wskazujące, na które rozwiązania (dla których zastrzeżeń patentowych) nie może 

być udzielony patent 

iii. decyzja o udzieleniu patentu 

iv. decyzja podjęta w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy 

 



(c)  Dla celów badania w ramach procedury PPH wszystkie zastrzeżenia w zgłoszeniu 

dokonanym w SIPO (którego dotyczy wniosek o zastosowanie przyspieszonej 

procedury w ramach programu pilotażowego PPH), zawarte w pierwotnym 

zgłoszeniu lub zmienione, muszą w wystarczającym stopniu odpowiadać co 

najmniej jednemu zastrzeżeniu uznanemu za dopuszczalne w Urzędzie Patentowym 

RP. 

 Uznaje się, że zastrzeżenia „w wystarczającym stopniu odpowiadają” innym 

zastrzeżeniom, gdy po uwzględnieniu różnic wynikających z tłumaczenia i formatu, 

zastrzeżenia złożone w SIPO mają taki sam lub podobny zakres jak zastrzeżenia złożone 

w Urzędzie Patentowym RP lub też mają one węższy zakres niż te złożone w Urzędzie 

Patentowym RP. 

 Z zastrzeżeniem o węższym zakresie mamy do czynienia wtedy, gdy zastrzeżenie złożone 

w Urzędzie Patentowym RP jest zmieniane w taki sposób, że zawęża się je o kolejną 

cechę techniczną popartą opisem wynalazku (opis lub zastrzeżenia). 

Zastrzeżenie złożone w SIPO, które wprowadza nową/ inną kategorię zastrzeżeń różniącą 

się od tych uznanych przez Urząd Patentowy RP za dopuszczalne, nie jest uważane za 

odpowiadające im w stopniu wystarczającym. Na przykład, jeśli zastrzeżenia złożone w 

Urzędzie Patentowym RP obejmują tylko zastrzeżenia opisujące proces wytwarzania 

produktu, a zastrzeżenia złożone w SIPO odnoszą się do produktu i są uzależnione od 

odpowiadających zastrzeżeń opisujących proces, wówczas nie można uznać tych drugich 

zastrzeżeń za odpowiadające pierwszym w wystarczającym stopniu. 

Zgłoszenie dokonane w SIPO nie musi zawierać „wszystkich” zastrzeżeń uznanych przez 

Urząd Patentowy RP za dopuszczalne (dozwolone jest zmniejszanie liczby zastrzeżeń). 

Przykładowo, jeśli Urząd Patentowy RP uznał za dopuszczalne 5 zastrzeżeń dokonanego 

w nim zgłoszenia, zgłoszenie dokonane w SIPO może zawierać tylko 3 spośród tych 

zastrzeżeń. 

Wszelkie zastrzeżenia zmienione lub dodane po zaakceptowaniu wniosku o skorzystanie 

z procedury w ramach programu pilotażowego PPH muszą w wystarczającym stopniu 

odpowiadać zastrzeżeniom uznanym za dopuszczalne w odniesieniu do zgłoszenia 

dokonanego w Urzędzie Patentowym RP, jeśli zgłaszający nie otrzymał żadnej czynności 

urzędowej dotyczącej merytorycznego badania zgłoszenia. Wszelkie zastrzeżenia 

zmienione lub dodane po zaakceptowaniu wniosku o skorzystanie z procedury w ramach 

programu pilotażowego PPH nie muszą w wystarczającym stopniu odpowiadać 

zastrzeżeniom uznanymi za dopuszczalne w odniesieniu do zgłoszenia dokonanego w 

Urzędzie Patentowym RP, jeśli zgłaszający dokonał takiej zmiany w celu usunięcia 

wskazanych przez eksperta przeszkód w udzieleniu patentu. Wszelkie zmiany wpływające 

na zgodność zastrzeżeń w odpowiadających sobie zgłoszeniach ekspert ocenia wedle 

własnego uznania. 



Każdy zgłaszający dokonujący zgłoszenia w SIPO może z własnej inicjatywy dokonać 

zmian w zgłoszeniu, w tym także w jego zastrzeżeniach, w momencie składania wniosku o 

przeprowadzenie badania merytorycznego lub w terminie trzech miesięcy od daty 

otrzymania „Notice of Invention Patent Application Entering into Substantive Examination 

Stage” („Powiadomienia o wejściu zgłoszenia patentowego w fazę badania 

merytorycznego”). Zgłaszający musi dotrzymać tego terminu na wprowadzenie zmian, aby 

zapewnić zgodność zastrzeżeń ze zgłoszenia dokonanego w SIPO z zastrzeżeniami 

uznanymi za dopuszczalne przez Urząd Patentowy RP.  

 

(d) Zgłoszenie dokonane w SIPO musi być opublikowane. 

 Zgłaszający musi posiadać “Notice of Publication of Invention Patent Application” 

(„Powiadomienie o publikacji zgłoszenia patentowego”) wydane przez SIPO przed 

złożeniem wniosku o zastosowanie procedury w ramach programu pilotażowego PPH lub 

w momencie jego składania. 

 

(e) Zgłoszenie dokonane w SIPO musi wejść w fazę badania merytorycznego.  

 Zgłaszający musi posiadać „Notice of Invention Patent Application Entering into 

Substantive Examination Stage” („Powiadomienia o wejściu zgłoszenia patentowego w 

fazę badania merytorycznego”) wydane przez SIPO przed złożeniem wniosku o 

zastosowanie procedury w ramach programu pilotażowego PPH lub w momencie jego 

składania. 

 W wyjątkowych sytuacjach zgłaszający może złożyć wniosek o zastosowanie procedury w 

ramach programu pilotażowego PPH razem z „Request for Substantive Examination” 

(„Wnioskiem o badanie merytoryczne”). 

 

(f)  W momencie złożenia wniosku o zastosowanie procedury w ramach program 

pilotażowego PPH SIPO nie rozpoczął jeszcze badania zgłoszenia.  

 Przed złożeniem wniosku o zastosowanie procedury w ramach programu pilotażowego 

PPH lub w momencie jego składania zgłaszający nie może posiadać żadnych czynności 

urzędowych wydanych przez wydziały SIPO zajmujące się merytorycznym badaniem 

zgłoszeń. 

 

(g) Zgłoszenie dokonane w SIPO musi być dokonane drogą elektroniczną. 

 Jeśli zgłoszenie jest w wersji papierowej, zgłaszający musi najpierw zmienić je w 

zgłoszenie elektroniczne, a następnie złożyć wniosek o zastosowanie procedury w 

ramach programu pilotażowego PPH. 

  

 



2. Wymagane dokumenty 

 

Do wniosku „Request for Participation in the Patent Prosecution Highway Program” 

(„Wniosek o zastosowanie procedury w ramach programu PPH”) należy dołączyć 

dokumenty wskazane poniżej w pkt. (a)-(d).  

Nawet jeśli w danym przypadku nie zaistnieje potrzeba złożenia wszystkich wymienionych 

poniżej dokumentów, nazwy tych dokumentów muszą być umieszczone na formularzu 

przedmiotowego wniosku (patrz: przykładowy formularz).  

(a) Kopie wszelkich czynności urzędowych (które są istotne z punktu widzenia 

merytorycznego badania zdolności patentowej wynalazku w Urzędzie Patentowym 

RP), wystosowane przez Urząd Patentowy RP w związku z odpowiadającym 

zgłoszeniem oraz ich tłumaczenie. 

Dopuszczalnym językiem tłumaczenia jest język chiński lub angielski. Jeśli ekspert nie 

będzie w stanie zrozumieć przetłumaczonej czynności urzędowej, wówczas może zwrócić 

się do zgłaszającego o przedłożenie tłumaczenia lepszej jakości. 

 

(b) Kopie wszystkich zastrzeżeń uznanych przez Urząd Patentowy RP za dopuszczalne/ 

wskazujące na posiadanie zdolności patentowej przez przedmiot zgłoszenia oraz ich 

tłumaczenie.  

Dopuszczalnym językiem tłumaczenia jest język chiński lub angielski. Jeśli ekspert nie 

będzie w stanie zrozumieć przetłumaczonych zastrzeżeń, wówczas może zwrócić się do 

zgłaszającego o przedłożenie tłumaczenia lepszej jakości. 

 

(c) Kopie materiałów referencyjnych cytowanych przez eksperta Urzędu Patentowego 

RP. 

Należy przedłożyć dokumenty cytowane we wskazanych wcześniej czynnościach 

urzędowych. Nie trzeba składać dokumentów, które są powoływane tylko jako materiał 

referencyjny i nie wskazują przeszkód w udzieleniu patentu. 

Jeśli materiałami referencyjnymi są dokumenty patentowe, zgłaszający nie musi ich 

składać.
1
 Jeśli okaże się, że SIPO nie ma dostępu do tych dokumentów, wówczas – na 

wniosek eksperta – zgłaszający musi je dostarczyć. Materiały, które nie wchodzą w skład 

literatury patentowej należy dostarczyć zawsze. Nie wymaga się tłumaczenia materiałów 

referencyjnych. 

 

                                                   
1 Nawet jeśli w danym przypadku nie ma potrzeby złożenia kopii wszystkich materiałów 
referencyjnych, ich nazwy muszą być umieszczone na formularzu “Request for Participation in the 
Patent Prosecution Highway Pilot Program”. 



(d) Tabela wskazująca, że złożone zastrzeżenia odpowiadają zastrzeżeniom złożonym   

wcześniej. 

Zgłaszający składający wniosek o zastosowanie procedury PPH musi przedłożyć tabelę 

wskazującą, że wszystkie zastrzeżenia ujęte w zgłoszeniu dokonanym w SIPO 

odpowiadają zastrzeżeniom uznanym przez Urząd Patentowy RP za dopuszczalne/ 

wskazujące na posiadanie zdolności patentowej przez przedmiot zgłoszenia.  

Jeśli zastrzeżenia złożone w SIPO stanowią dosłowne tłumaczenie zastrzeżeń złożonych 

w Urzędzie Patentowym RP, zgłaszający może tylko dopisać w tabeli sformułowanie „they 

are the same” („są takie same”). Jeśli zaś zastrzeżenia te nie są dosłownym tłumaczeniem, 

w oparciu o kryterium 1(c) należy wskazać, że każde z nich w wystarczającym stopniu 

odpowiada zastrzeżeniom złożonym w Urzędzie Patentowym RP (patrz: przykładowy 

formularz). 

Jeśli w ramach bieżącej lub wcześniejszej procedury zgłaszający dostarczył do SIPO 

dokumenty określone w pkt. (a)-(d), nie musi ich ponownie załączać – wystarczy się do 

nich odwołać.  

3. Przykładowy formularz „Request for Participation in the Patent Prosecution 

Highway Program” („Wniosek o zastosowanie procedury w ramach programu 

PPH”) wykorzystywany przy składaniu wniosku o zastosowanie przyspieszonej 

procedury w ramach programu pilotażowego PPH 

(a) Okoliczności 

Składając wniosek do SIPO o zastosowanie przyspieszonej procedury w ramach 

programu pilotażowego PPH, zgłaszający musi złożyć formularz „Request for Participation 

in the Patent Prosecution Highway Program” („Wniosek o zastosowanie procedury w 

ramach programu PPH”). 

Zgłaszający musi wskazać, że zgłoszenie spełnia wymogi określone w pkt. 1(a) lit. (i)-(iii) 

oraz że wnioskuje o zastosowanie przyspieszonej procedury w ramach programu 

pilotażowego PPH. Niezbędne jest także podanie numeru zgłoszenia, numeru publikacji 

lub numeru patentu odpowiadającego mu zgłoszenia dokonanego wcześniej w Urzędzie 

Patentowym RP. 

Jeśli zgłoszenie dokonane w SIPO różni się od zgłoszenia dokonanego w Urzędzie 

Patentowym RP, które zawiera co najmniej jedno zastrzeżenie uznane za dopuszczalne/ 

wskazujące na posiadanie zdolności patentowej przez przedmiot zgłoszenia i spełnia 

wymogi określone w pkt. 1(a) lit. (i)-(iii) (np. zgłoszenie wydzielone ze zgłoszenia 

pierwotnego), należy wskazać także numer zgłoszenia, numer publikacji lub numer patentu, 

którego zastrzeżenia uznano za dopuszczalne/ wskazujące na posiadanie zdolności 

patentowej przez przedmiot zgłoszenia oraz powiązania między tymi zgłoszeniami. 



(b) Dokumenty 

Zgłaszający musi wymienić wszystkie wymagane dokumenty wskazane w pkt. 2 powyżej w 

sposób umożliwiający ich zidentyfikowanie. Obowiązek ten dotyczy również tych 

dokumentów, których zgłaszający nie musi składać w SIPO.  

 

(c) Uwaga 

Zgłaszający może złożyć „Request for Participation in the Patent Prosecution Highway 

Program” („Wniosek o zastosowanie procedury w ramach programu PPH”) w SIPO tylko 

drogą elektroniczną. 

 

4. Procedura przyspieszonego badania w ramach programu pilotażowego PPH 

 

Na podstawie wniosku i dokumentów wskazanych powyżej SIPO decyduje czy zgłoszenie spełnia 

wymogi do zakwalifikowania go do przyspieszonego badania w ramach procedury PPH. Jeśli 

SIPO uzna dopuszczalność wniosku, zgłoszenie uzyskuje specjalny status i zostaje skierowane 

do przyspieszonego badania w ramach programu PPH. 

W przypadkach gdy wniosek nie spełnia wszystkich powyższych wymogów, zgłaszający jest o tym 

informowany, a braki we wniosku są wyraźnie wskazane. Zgłaszającemu przysługuje tylko jedna 

możliwość usunięcia takich braków. Jeśli wniosek nie zostanie zaakceptowany, zgłaszający może 

go ponownie złożyć tylko raz. Jeśli ponownie złożony wniosek również nie zostanie 

zaakceptowany, zgłaszający jest o tym informowany, a jego zgłoszenie będzie oczekiwało na 

rozpatrzenie w ramach standardowej procedury. 

 



Przykładowy formularz „Request for Participation in the Patent Prosecution 

Highway Program” („Wniosek o zastosowanie procedury w ramach programu 

PPH”) (obejmujący zgłoszenia składane w ramach programu PPH i PCT-PPH) 

参与专利审查高速路（PPH）项目请求表   

Request for participation in the Patent Prosecution Highway Program (Sample Form) 

  
此框由国家知识产权局填写 

This frame will be filled in by SIPO 

①  

专利

申请 

申请号：  Application Number here 请求日： 

申请人：  Applicant Name here  申请号条码： 

发明名称： Title of Invention here 挂号号码： 

②  

说明

事项 

根据专利审查高速路项目的相关规定，请求对上述申请进行加快审查。 

Request accelerated examination of said application according to relevant guidelines on participation in 

the Patent Prosecution Highway Pilot Program 

 请求参与常规的 PPH  Check if request for participation in conventional PPH 

 请求参与 PCT-PPH  Check if request for participation in PCT- PPH 

③  

对应

申请

声明 

对应申请号 /公开号 /专

利号/国际申请号 

Application Number, 

publication number, or 

patent number of the 

corresponding applications 

对应申请审查机构名称

Name of the Examination 

Authority of the 

corresponding applications 

相关申请对应关系 

Relationship between said application and the 

corresponding applications 

PPH 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



④  

附加

文件

清单 

申请人随本 PPH 请求表一起提交了下列文件： 

Documents accompanying the request form 

 对应申请的所有可授权权利要求书副本及其译文： 

1.对应申请         ，由   于   年   月   日作出的            通知书所针对的权

利要求书副本及其译文 

2.对应申请         ，由   于   年   月   日作出的            通知书所针对的权

利要求书副本及其译文    

Check if copies of all claims determined to be patentable/allowable in the corresponding application, and 

translations of them submitted; write down claims are determined to be patentable/allowable in which 

office action issued by which office on what date; in the case that said application corresponds to more 

than one corresponding application, write down each corresponding application number. 

 对应申请的审查意见通知书副本及其译文，各文件名称如下： 

1.对应申请         ： 

1）由   于   年   月   日作出的            通知书副本及其译文 

2）由   于   年   月   日作出的            通知书副本及其译文 

2.对应申请         ： 

1）由   于   年   月   日作出的            通知书副本及其译文 

2）由   于   年   月   日作出的            通知书副本及其译文 

Check if copies of all office actions (which are relevant to substantial examination for patentability) which 

were issued for the corresponding application, and translations of them submitted; write down which 

office action was issued by which office on what date; in the case that said application corresponds to 

more than one corresponding application, write down each corresponding application number. 

 权利要求的对应表     

Check if claim correspondence table submitted 

 对应申请的审查意见引用文件副本，各文件名称如下： 

       1.                                         

       2.                                         

Check if copies of references cited in all office actions which were issued for the corresponding application 



⑤ 申请人或专利代理机构签字或盖章 

Signature or seal by applicant or its agent 

 

 

 

                  

    

 

                       年     月     日 

 ⑥ 国家知识产权局处理意见 

Decision on this request by SIPO 

 

 

 

                     

 

   

年     月     日 

 

 

 

 

本申请的

权利要求 

Claims in this 

application 

对应申请中被认为可

授权的对应权利要求 

Patentable/Allowable 

claims in the corresponding 

application 

关于对应性的说明 

Comments on the correspondence 

1 1 完全相同 Both claims are the same 

2 2 完全相同 Both claims are the same 

3 1 

权利要求 3 在对应申请权利要求 1 的基础

上引入了说明书第 X 页第 X 段记载的技术

特征 X 

Claim 3 is further limited by an additional technical 

feature recorded in Paragraph X, Page X in the 

specification on the basis of Claim 1 in the 

corresponding application. 



4 2 

权利要求 4 在对应申请权利要求 2 的基础

上引入了说明书第 Y 页第 Y 段记载的技术

特征 Y 

Claim 4 is further limited by an additional technical 

feature recorded in Paragraph Y, Page Y in the 

specification on the basis of Claim 2 in the 

corresponding application. 

5 1 

权利要求 5 在对应申请权利要求 1 的基础

上引入了说明书第 Z 页第 Z 段记载的技术

特征 Z 

Claim 5 is further limited by an additional technical 

feature recorded in Paragraph Z, Page Z in the 

specification on the basis of Claim 1 in the 

corresponding application. 

 

 



 

 

  13  

ZAŁĄCZNIK I 

 

Sytuacja spełniająca wymogi określone w pkt. (a)(i) 

– procedura określona w Konwencji paryskiej – 

 

  

 

Sytuacja spełniająca wymogi określone w pkt. (a)(i) 

– procedura PCT – 
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Sytuacja spełniająca wymogi określone w pkt. (a)(i) 

– procedura określona w Konwencji paryskiej, 

pierwszeństwo krajowe – 

 

Brak spełnienia wymogów określonych w pkt. (a) 

– procedura określona w Konwencji paryskiej przy pierwszym 

zgłoszeniu dokonanym w państwie trzecim – 

 

 

 



 

 

  15  

Brak spełnienia wymogów określonych w pkt. (a) 

– procedura PCT przy pierwszym zgłoszeniu dokonanym w 

państwie trzecim – 

 

 

Sytuacja spełniająca wymogi określone w pkt. (a)(i) 

– procedura określona w Konwencji paryskiej, złożone 

pierwszeństwo – 

 

(Pierwszego zgłoszenia dokonano w UPRP) 
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Sytuacja spełniająca wymogi określone w pkt. (a)(i) 

– procedura określona w Konwencji paryskiej, zgłoszenie 

wydzielone – 

 

 

Sytuacja spełniająca wymogi określone w pkt. (a)(i) 

– procedura PCT – 
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Sytuacja spełniająca wymogi określone w pkt. (a)(ii) 

– bezpośrednia procedura PCT – 

 

 

 

 

 

 

 

Sytuacja spełniająca wymogi określone w pkt. (a)(iii) 

– bezpośrednia procedura PCT i procedura określona w Konwencji 

paryskiej – 
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Sytuacja spełniająca wymogi określone w pkt. (a)(ii) 

– bezpośrednia procedura PCT i procedura PCT – 

 

 

 

 

 

 

Sytuacja spełniająca wymogi określone w pkt. (a)(iii) 

– bezpośrednia procedura PCT i procedura PCT – 
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Brak spełnienia wymogów określonych w pkt. (f) 

– badanie rozpoczęło się przed złożeniem wniosku o 

zastosowanie procedury PPH – 

 

 

 

 

 

Brak spełnienia wymogów określonych w pkt. (d) 

– w chwili składania wniosku o zastosowanie procedury PPH 

zgłoszenie nie zostało jeszcze opublikowane – 
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Brak spełnienia wymogów określonych w pkt. (e) 

– w chwili składania wniosku o zastosowanie procedury PPH nie 

rozpoczęło się merytoryczne badanie zgłoszenia – 

 

 

 

 

 

Sytuacja spełniająca wymogi określone w pkt. (e) 

(wyjątek) 

– złożenie wniosku o zastosowanie procedury PPH razem z 

wnioskiem o badanie merytoryczne– 

 

 

 

 


