
Annex to C. SCIT 2631

Questionnaire on the Implementation of Paragraph 12(a) of 
WIPO Standard ST.10/C

Name of the Reporting Office/ PL (ST.3 two-letter country/organization code)
Organization

Patent Office Of The Republic Of Poland

Paragraph 12(a) of WIPO Standard ST.10/C sets out the following recommendation:

“12. (a) In order to improve the quality of patent family data and to avoid 
confusion in the presentation of priority application numbers, the following recommendations 
are made:

Industrial property offices (IPOs) should always provide priority application number 
complying with “Recommended Presentation in Abbreviated Form as a Priority Application 
Number” given in the Appendix to the Standard ST.10/C when presenting the application 
number of a patent document in the notification of the first filing and in the certificate of 
priority.  The “Recommended Presentation in Abbreviated Form as a Priority Application 
Number” should be presented with the Standard ST.3 code (preferably in a specified line or 
column along with the title “The country code (in case of the international organization, ‘The 
organization code’) and number of your priority application, to be used for filing abroad 
under the Paris Convention, is”) to be easily recognized as priority number by other IPOs and 
applicants.

Example of presentation of “Recommended Presentation in Abbreviated Form as a Priority 
Application Number”:

(i) in case of the country:
The country code and number of your priority application, 
to be used for filing abroad under the Paris Convention, is 
JP2000-001234

(ii) in case of the international organization:
The organization code and number of your priority 
application, to be used for filing abroad under the Paris
Convention, is EP79100953”

WIPO Standard ST.10/C is available at the following URL of WIPO’s website:

http://www.wipo.int/scit/en/standards/standards.htm
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Q U E S T I O N N A I R E

1. (a) Does your Office/Organization comply with the provisions of paragraph 12(a) in 
WIPO Standard ST.10/C when presenting the application number of a patent document in the 
notification of the first filing?

YES NO

Comments, if necessary:

(b) If the answer was “NO”, is your Office/Organization planning to implement the 
said paragraph 12(a) in the notifications of the first filing?  If so, when?

YES NO

When ?
Comments, if necessary:

2. (a) Does your Office/Organization comply with the provisions of paragraph 12(a) in 
WIPO Standard ST.10/C when presenting the application number of a patent document in the 
certificate of priority?

YES NO

Comments, if necessary:

(b) If the answer was “NO”, is your Office/Organization planning to implement the 
said paragraph 12(a) in the certificates of priority?  If so, when?

YES NO

When ?
Comments, if necessary:

Note: Your Office/Organization is kindly invited to provide copies of filing 
notifications and priority certificates of patent applications along with the responses to this 
questionnaire.

[End of Annex and of Questionnaire]



Departament Zgłoszeń

Al. Niepodległości 188                                         
00-950 WARSZAWA                                           
skr.poczt.203

Warszawa, dnia ................
URZĄD  PATENTOWY  RP

P-380058
Fabryka Zmechanizowanych Obudów 
Ścianowych FAZOS S. A.
ul. XXXXXXXXX
TARNOWSKIE GÓRY

Wasz znak : 

 P O T W I E R D Z E N I E

Urząd Patentowy RP stwierdza, że dnia  2006.06.28 zostało dokonane zgłoszenie w sprawie  
uzyskania   PATENTU na  wynalazek  pt. :

Stanowisko do konserwacji siłowników
Zgłoszenie oznaczono numerem  P 380058 *    

 [ WIPO ST 10/C PL380058 ]

Zgłaszający :                                     
Fabryka Zmechanizowanych Obudów Ścianowych FAZOS S. A., Tarnowskie 
Góry  

W E Z W A N I E

 (dotyczy osób, które nie uiściły opłaty za zgłoszenie lub uiściły  ją w niepełnej wysokości)

Na podstawie art. 222  ust.1  ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.  - Prawo własności przemysłowej   (Dz.U. z 
2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późniejszymi zmianami)   Urząd Patentowy RP  wzywa do  uiszczenia opłaty za  
zgłoszenie    w wysokości  500,-**) zł, powiększonej o opłatę 25,-**)zł  za każdą stronę ponad 20 stron 
opisu, zastrzeżeń i rysunków oraz  powiększonej o  50%  w przypadku ujęcia w zgłoszeniu  więcej niż  
dwóch wynalazków, w terminie  jednego miesiąca od dnia doręczenia niniejszego wezwania.  W razie nie 
uiszczenia opłaty  postępowanie wszczęte w wyniku dokonania zgłoszenia zostanie umorzone.
.

**) - wg tabeli opłat zawartej w załączniku  Nr  1   do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  2 marca  2004 
r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, 
wzorów   przemysłowych , znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i  topografii  układów scalonych
(Dz.U.Nr 35 z 2004 r., poz.309).

P o u c z e n i e

1. Za każde zgłoszenie należy uiścić oddzielną opłatę. Tabela opłat : Dziennik Ustaw Nr 35 z  2004 r.  poz. 
309 Rachunek Urzędu Patentowego RP :  NBP Oddział  Okręgowy  Warszawa  Nr  
93101010100025832231000000 Na dowodzie wpłaty należy podać  NR  ZGŁOSZENIA oraz  TYTUŁ  
wynalazku. Podstawą do dokonania opłaty jest niniejszy dokument- Urząd nie wystawia rachunków 
(faktur).

2. Strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić Urząd o każdej zmianie 
swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma 
skutek prawny (art. 41 kpa).

* - W korespondencji należy powoływać się na nr. P......................



URZĄD  PATENTOWY  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Z A Ś W I A D C Z E N I E

 

 [Zgłaszający]

złożył w U r z ę d z i e  P a t e n t o w y m R z e c z y p o s p o l i t e j  P o l s k i e j  dnia      
...................................  podanie o udzielenie patentu na wynalazek pt.: 
„...........................................................”

Dołączone do niniejszego  zaświadczenia  opis wynalazku, zastrzeżenia  patentowe i rysunki są 
wierną kopią dokumentów złożonych przy podaniu w dniu  ................................ .

Podanie złożono za numerem   P-XXXXXX.    
 

[WIPO ST 10/C PLXXXXXX]

Warszawa, dnia  .................. 2006 r.                                            z upoważnienia  Prezesa
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