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998
ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 8 lipca 2002 r.
w sprawie dokonywania i rozpatrywania zg∏oszeƒ znaków towarowych.
Na podstawie art. 152 ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. — Prawo w∏asnoÊci przemys∏owej (Dz. U.
z 2001 r. Nr 49, poz. 508 oraz z 2002 r. Nr 74, poz.676,
Nr 108, poz. 945 i Nr 113, poz. 983) zarzàdza si´, co nast´puje:
Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) szczegó∏owe wymogi dotyczàce zg∏oszenia znaku
towarowego,
2) szczegó∏owy zakres i tryb rozpatrywania zg∏oszeƒ.
§ 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) Urz´dzie Patentowym — rozumie si´ przez to Urzàd
Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej,
3) zg∏aszajàcym — rozumie si´ przez to osob´, która
w imieniu w∏asnym dokona∏a zg∏oszenia znaku towarowego w Urz´dzie Patentowym,
4) Porozumieniu nicejskim — rozumie si´ przez to Porozumienie dotyczàce mi´dzynarodowej klasyfikacji towarów i us∏ug dla celów rejestracji znaków,
podpisane w Nicei w dniu 15 czerwca 1957 r., zrewidowane w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r.
i w Genewie dnia 13 maja 1977 r. oraz poprawione
dnia 28 wrzeÊnia 1979 r. (WiadomoÊci Urz´du Patentowego z 1997 r. Nr 5, poz.110),
5) Porozumieniu wiedeƒskim — rozumie si´ przez to
Porozumienie ustanawiajàce mi´dzynarodowà klasyfikacj´ elementów graficznych znaków, sporzàdzone w Wiedniu w dniu 12 czerwca 1973 r. i poprawione dnia 1 paêdziernika 1985 r. (WiadomoÊci
Urz´du Patentowego z 1997 r. Nr 4, poz. 84),
6) Porozumieniu madryckim — rozumie si´ przez to
Porozumienie madryckie o mi´dzynarodowej rejestracji znaków z dnia 14 kwietnia 1891 r., zrewidowane w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia
6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca
1934 r., w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r. i w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. oraz zmienione dnia
2 paêdziernika 1979 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 116,
poz. 514),
7) Protokole do Porozumienia madryckiego — rozumie si´ przez to Protokó∏ do Porozumienia madryckiego dotyczàcego mi´dzynarodowej rejestracji
znaków, przyj´ty w Madrycie dnia 27 czerwca
1989 r.
(WiadomoÊci
Urz´du
Patentowego
z 1997 r. Nr 3, poz. 52),

8) zg∏oszeniu mi´dzynarodowym — rozumie si´ przez
to zg∏oszenie o rejestracj´ mi´dzynarodowà dokonane w Biurze Mi´dzynarodowym za poÊrednictwem Urz´du Patentowego na podstawie Porozumienia madryckiego lub Protoko∏u do Porozumienia madryckiego,
9) rejestracji mi´dzynarodowej — rozumie si´ przez to
rejestracj´ znaku towarowego wywierajàcà skutek
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, dokonanà
przez Biuro Mi´dzynarodowe na podstawie Porozumienia madryckiego lub Protoko∏u do Porozumienia madryckiego,
10) Biurze Mi´dzynarodowym — rozumie si´ przez to
Biuro Mi´dzynarodowe Âwiatowej Organizacji
W∏asnoÊci Intelektualnej.
§ 3. Przepisy rozporzàdzenia dotyczàce znaków towarowych stosuje si´ odpowiednio do wspólnych znaków towarowych i wspólnych znaków towarowych
gwarancyjnych.
Rozdzia∏ 2
Zg∏oszenie znaku towarowego
§ 4. 1. Zg∏oszenie znaku towarowego, o którym mowa w art. 138 ustawy, zawiera w szczególnoÊci:
1) podanie,
2) dowód pierwszeƒstwa, je˝eli zg∏aszajàcy ubiega si´
o przyznanie mu uprzedniego pierwszeƒstwa,
3) oÊwiadczenie zg∏aszajàcego o podstawie do korzystania z uprzedniego pierwszeƒstwa, je˝eli dowód
pierwszeƒstwa nie opiewa na zg∏aszajàcego,
4) pi´ç fotografii lub odbitek znaku towarowego
przedstawionego lub wyra˝onego choçby w cz´Êci
w postaci rysunku lub rysunków albo kompozycji
kolorystycznej,
5) dwie fotografie lub odbitki dodatkowo w kolorze
czarno-bia∏ym, w przypadkach znaków towarowych barwnych,
6) dwa egzemplarze taÊmy magnetofonowej zawierajàcej nagranie dêwi´ku, w przypadku zg∏oszenia
znaku towarowego dêwi´kowego,
7) dokument stwierdzajàcy uprawnienie do u˝ywania
niektórych oznaczeƒ w znaku towarowym, w przypadkach okreÊlonych w art. 131 ust. 2 pkt 2—4 ustawy,
8) regulamin znaku, je˝eli zg∏aszajàcy ubiega si´
o udzielenie prawa ochronnego na wspólny znak
towarowy, wspólny znak towarowy gwarancyjny
albo o udzielenie wspólnego prawa ochronnego,
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9) pe∏nomocnictwo, je˝eli zg∏aszajàcy dzia∏a przez pe∏nomocnika.
2. OÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nale˝y z∏o˝yç wraz z dowodem pierwszeƒstwa w terminie
okreÊlonym w art. 139 ustawy.
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2. W zale˝noÊci od rodzaju znaku towarowego
przedstawia si´ go lub wyra˝a w nast´pujàcy sposób:
1) je˝eli znak towarowy jest literà, cyfrà, napisem, rysunkiem lub kompozycjà kolorystycznà, nale˝y go
w tej postaci zamieÊciç w podaniu,

3. Za rysunki, o których mowa w ust. 1 pkt 4, uwa˝a si´ równie˝ litery, cyfry i napisy przedstawione
w szczególnej formie graficznej lub w kolorach, a tak˝e
znaki zawierajàce litery innego alfabetu ni˝ ∏aciƒski lub
cyfry i liczby inne ni˝ arabskie lub rzymskie.

2) je˝eli znak towarowy sk∏ada si´ z kilku odr´bnych
cz´Êci przeznaczonych do ∏àcznego u˝ywania (etykieta, kontretykieta, krawatka), nale˝y przedstawiç
te cz´Êci obok siebie, w sposób odpowiadajàcy ich
rzeczywistemu rozmieszczeniu na towarze,

4. Do pe∏nomocnictwa sk∏adanego w formie
oÊwiadczenia, w przypadkach okreÊlonych w art. 239
ustawy, nale˝y do∏àczyç kopi´ upowa˝nienia, o którym
mowa w tym artykule.

3) je˝eli znak towarowy ma form´ przestrzennà, nale˝y go wyraziç w postaci rysunku obrazujàcego jego ogólny wyglàd bàdê kilku rysunków obok siebie
— gdy jego cechy wyró˝niajàce znajdujà si´ na ró˝nych p∏aszczyznach,

§ 5. 1. Podanie, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1,
zawiera w szczególnoÊci:
1) nazwisko i imi´ lub nazw´ zg∏aszajàcego oraz jego
adres,
2) nazwisko i imi´ oraz adres pe∏nomocnika, je˝eli
zg∏aszajàcy dzia∏a przez pe∏nomocnika,
3) wniosek o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy, wspólny znak towarowy bàdê wspólny
znak towarowy gwarancyjny albo o udzielenie
wspólnego prawa ochronnego na znak towarowy,
4) okreÊlenie znaku towarowego,
5) wskazanie towarów, dla których znak towarowy jest
przeznaczony,
6) podpis zg∏aszajàcego lub pe∏nomocnika, je˝eli zg∏aszajàcy dzia∏a przez pe∏nomocnika.
2. Je˝eli zg∏oszenie jest dokonywane w imieniu
Skarbu Paƒstwa przez organ administracji rzàdowej albo paƒstwowà jednostk´ organizacyjnà nieposiadajàcà osobowoÊci prawnej, jako zg∏aszajàcego, o którym
mowa w ust. 1 pkt 1, nale˝y podaç nazw´ tego organu
lub jednostki; je˝eli osoba podpisujàca podanie za
zg∏aszajàcego nie jest wyznaczonym pe∏nomocnikiem,
podaje zajmowane stanowisko s∏u˝bowe.
3. Podanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera równie˝:
1) oÊwiadczenie zg∏aszajàcego, ˝e chce skorzystaç
z uprzedniego pierwszeƒstwa, je˝eli ubiega si´
o przyznanie tego pierwszeƒstwa, wskazujàce co
najmniej dat´ i kraj dokonania pierwszego zg∏oszenia lub nazw´, miejsce i kraj wystawy oraz dat´
wystawienia towaru oznaczonego znakiem towarowym na wystawie,
2) wskazanie osoby upowa˝nionej do odbioru korespondencji, je˝eli jest kilku zg∏aszajàcych i nie dzia∏ajà przez wspólnego pe∏nomocnika,
3) spis za∏àczonych dokumentów.
§ 6. 1. OkreÊlenie znaku towarowego, o którym
mowa w § 5 ust. 1 pkt 4, polega na jego przedstawieniu lub wyra˝eniu w podaniu w sposób graficzny,
a w razie potrzeby tak˝e na okreÊleniu jego rodzaju
oraz opisaniu.

4) je˝eli znak towarowy, w szczególnoÊci melodia, nie
nadaje si´ do bezpoÊredniego graficznego zobrazowania, nale˝y go wyraziç w podaniu poÊrednio
przez zapis graficzny, pozwalajàcy na jego odtworzenie (nuty, litery obrazujàce dêwi´ki artyku∏owane).
3. Znaki towarowe barwne przedstawia si´ w kolorach, z podaniem wykazu u˝ytych kolorów, okreÊlajàc,
w razie potrzeby, ich szczegó∏owe parametry (odcienie) oraz wskazujàc, których elementów znaku towarowego dotyczà te kolory.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, nale˝y zamieÊciç opis znaku towarowego, je˝eli samo
przedstawienie nie jest wystarczajàce do jego pe∏nego
zobrazowania.
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2
i 3, nale˝y w podaniu zamieÊciç opis znaku, z wyjaÊnieniem, co on przedstawia i, w razie potrzeby, w jaki sposób ma byç u˝ywany.
6. W przypadku ka˝dego znaku towarowego zawierajàcego litery, cyfry lub napisy nale˝y w opisie znaku
podaç:
1) t∏umaczenie napisów obcoj´zycznych, je˝eli majà
odpowiednik w j´zyku polskim,
2) transliteracj´ na litery alfabetu ∏aciƒskiego i cyfry
arabskie lub rzymskie, je˝eli u˝yto liter innego alfabetu ni˝ ∏aciƒski bàdê cyfr innych ni˝ arabskie lub
rzymskie.
7. W przypadku gdy zamieszczenie opisu znaku towarowego nie jest konieczne, w miejscu przeznaczonym na opis wpisuje si´ uwag´: „Jak przedstawiono”.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, nale˝y okreÊliç rodzaj znaku towarowego, a tak˝e wskazaç — je˝eli jest to potrzebne do identyfikacji tego znaku — niezb´dne informacje dotyczàce sposobu postrzegania tego znaku przez odbiorców.
9. Je˝eli zamieszczenie znaku towarowego w podaniu by∏oby utrudnione ze wzgl´du na potrzeb´ zobrazowania jego szczegó∏ów, znak taki mo˝e byç przedstawiony na odr´bnym arkuszu o formacie A4.
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§ 7. 1. Towary, dla których znak towarowy jest przeznaczony, sà wskazywane w formie wykazu towarów.
2. Przy sporzàdzaniu wykazu towarów, o którym
mowa w ust. 1, nale˝y jednoczeÊnie wskazaç klasy odnoszàce si´ do okreÊlonych towarów, zwane dalej „klasami towarowymi”, zgodnie z aktualnà klasyfikacjà
przyj´tà na podstawie Porozumienia nicejskiego.
3. Je˝eli towar, dla którego zg∏aszajàcy chce zarejestrowaç znak, nie jest wymieniony w wykazie towarów
klasyfikacji, o której mowa w ust. 2, do zaklasyfikowania tego towaru stosuje si´ kryteria przyj´te w uwagach ogólnych do tej klasyfikacji.
4. Wykaz towarów, o którym mowa w ust. 1, nie
mo˝e zawieraç okreÊleƒ niemajàcych znaczenia dla zakresu ochrony.
5. Wykaz towarów powinien byç uporzàdkowany
wed∏ug klas towarowych w porzàdku wzrastajàcym.
6. Odr´bne arkusze wykazu towarów, sporzàdzone
zgodnie z art. 141 ust. 1 ustawy, powinny mieç format
A4 i byç wype∏nione pismem maszynowym, z zachowaniem do 60 znaków pisarskich w wierszu i odst´pu
mi´dzy wierszami oko∏o 6 mm.
§ 8. 1. Dowód pierwszeƒstwa wynikajàcego z wczeÊniejszego zg∏oszenia sk∏ada si´ z:
1) kopii lub odpisu takiego zg∏oszenia, poÊwiadczonego za zgodnoÊç z orygina∏em przez w∏aÊciwy organ, w którym dokonano zg∏oszenia,
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2) nazwisko i imi´ lub nazw´ zg∏aszajàcego,
3) wskazanie podstawy uprawnienia do korzystania
z uprzedniego pierwszeƒstwa,
4) podpis zg∏aszajàcego lub jego pe∏nomocnika oraz
dat´.
§ 9. 1. Fotografie lub odbitki znaku towarowego nie
mogà byç mniejsze ni˝ 3 cm x 3 cm i wi´ksze ni˝
5 cm x 5 cm, z zastrze˝eniem ust. 3.
2. Fotografia lub odbitka znaku towarowego mo˝e
byç wykonana dowolnà technikà umo˝liwiajàcà ich reprodukcj´.
3. Je˝eli format 5 cm x 5 cm nie by∏by wystarczajàcy do zobrazowania szczegó∏ów znaku towarowego,
fotografie lub odbitki tego znaku nie mogà byç wi´ksze
ni˝ 10 cm x 10 cm.
§ 10. Regulamin znaku, o którym mowa w § 4 ust. 1
pkt 8, zawiera dane okreÊlone w art. 138 ust. 4 ustawy
i nie przekracza trzech stron maszynopisu. Poszczególne postanowienia regulaminu numeruje si´ kolejno
liczbami arabskimi.
§ 11. 1. Podanie, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1,
powinno byç sporzàdzone w j´zyku polskim.
2. Je˝eli dowód pierwszeƒstwa, o którym mowa
w § 4 ust. 1 pkt 2, zosta∏ sporzàdzony w innym j´zyku
ni˝ polski, angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski,
nale˝y za∏àczyç do niego t∏umaczenie na jeden z tych
j´zyków.

2) zaÊwiadczenia wydanego przez organ wymieniony
w pkt 1, wskazujàcego dat´ i numer zg∏oszenia
oraz, je˝eli dotyczy — dat´ wystawienia towaru ze
znakiem towarowym na wystawie, o której mowa
w art. 126 ustawy.

3. Je˝eli dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 1
pkt 3 i 7—9, zosta∏y sporzàdzone w innym j´zyku ni˝ j´zyk polski, nale˝y za∏àczyç do nich t∏umaczenie na ten
j´zyk.

2. Dowód pierwszeƒstwa wynikajàcego z wczeÊniejszego wystawienia towarów oznaczonych zg∏aszanym znakiem towarowym sk∏ada si´ z:

4. Urzàd Patentowy mo˝e wezwaç, z zastrze˝eniem
ust. 2, do z∏o˝enia t∏umaczenia na j´zyk polski ka˝dego
dokumentu sporzàdzonego w j´zyku innym ni˝ polski.

1) zaÊwiadczenia organizatora wystawy o wystawieniu towarów oznaczonych danym znakiem,

5. Dokumenty sporzàdzone za granicà powinny odpowiadaç przepisom prawa obowiàzujàcego w paƒstwie ich sporzàdzenia lub postanowieniom umów
mi´dzynarodowych.

2) dokumentu stwierdzajàcego, ˝e wystawa mia∏a
charakter wystawy mi´dzynarodowej oficjalnej lub
oficjalnie uznanej, w razie gdy wystawa by∏a zorganizowana za granicà.
3. ZaÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, zawiera:
1) nazwisko i imi´ lub nazw´ wystawcy,
2) nazw´ i miejsce wystawy oraz okres jej trwania,

6. Urzàd Patentowy mo˝e wezwaç do zalegalizowania dokumentów, o których mowa w ust. 4, przez w∏aÊciwego miejscowo konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
Nie dotyczy to jednak dokumentu, o którym mowa
w ust. 2.
Rozdzia∏ 3

3) dat´ wystawienia towarów,
4) stwierdzenie to˝samoÊci znaku i towarów wystawionych z za∏àczonà fotografià lub odbitkà znaku
i wykazem towarów.
4. OÊwiadczenie zg∏aszajàcego o podstawie do korzystania z uprzedniego pierwszeƒstwa, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, zawiera:
1) nazwisko i imi´ lub nazw´ osoby, na którà jest wystawiony dowód pierwszeƒstwa,

Rozpatrywanie zg∏oszenia znaku towarowego
§ 12. 1. Po otrzymaniu zg∏oszenia znaku towarowego Urzàd Patentowy niezw∏ocznie dokonuje czynnoÊci,
o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy.
2. W przypadku dokonania zg∏oszenia telefaksem
Urzàd Patentowy, po otrzymaniu orygina∏u zg∏oszenia,
stwierdza dat´ jego wp∏ywu oraz sprawdza jego to˝samoÊç z telefaksem.
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3. Je˝eli Urzàd Patentowy stwierdzi, ˝e orygina∏
zg∏oszenia wp∏ynà∏ po up∏ywie 30 dni od daty nadania
telefaksu lub nie jest on to˝samy z telefaksem, lub na
podstawie telefaksu nie da si´ ustaliç, z powodu jego
nieczytelnoÊci, zg∏aszanego znaku towarowego lub
wykazu towarów wymienionych w oryginale, za dat´
zg∏oszenia znaku towarowego uznaje si´ dat´ dostarczenia orygina∏u, wydajàc w tej sprawie postanowienie.
4. Je˝eli Urzàd Patentowy stwierdzi, ˝e w zg∏oszeniu nie zosta∏ okreÊlony znak towarowy lub nie zosta∏y
wskazane towary, dla których znak jest przeznaczony,
wzywa do uzupe∏nienia zg∏oszenia zgodnie z art. 31
ust. 4 ustawy.
§ 13. 1. Je˝eli zg∏oszenie dokonane zosta∏o przez
osob´ podajàcà si´ za pe∏nomocnika, a Urzàd Patentowy stwierdzi, ˝e dokument pe∏nomocnictwa nie zosta∏
do∏àczony do zg∏oszenia, wzywa t´ osob´ oraz zg∏aszajàcego do usuni´cia braku w wyznaczonym terminie
pod rygorem umorzenia post´powania.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zg∏aszajàcy mo˝e równie˝, potwierdzajàc wa˝noÊç dokonanej
czynnoÊci, dzia∏aç dalej osobiÊcie lub wyznaczyç innego pe∏nomocnika.
§ 14. 1. Je˝eli Urzàd Patentowy stwierdzi brak op∏aty za zg∏oszenie, wzywa zg∏aszajàcego pod rygorem
umorzenia post´powania do jej uiszczenia w terminie
miesiàca od dnia dor´czenia wezwania.
2. Przepis ust. 1 stosuje si´ do op∏aty krajowej za
zg∏oszenie mi´dzynarodowe.
§ 15. 1. W przypadku stwierdzenia, ˝e zg∏oszenie
znaku towarowego narusza przepis art. 138 ust. 2 ustawy i wezwania zg∏aszajàcego do z∏o˝enia oddzielnych
zg∏oszeƒ znaków towarowych, uiszczonà ju˝ op∏at´ za
zg∏oszenie znaku towarowego uwa˝a si´ za op∏at´ dotyczàcà zg∏oszenia znaku towarowego okreÊlonego
w podaniu na pierwszym miejscu, który zachowuje numer zg∏oszenia pierwotnego. Pozosta∏ym zg∏oszeniom
nadaje si´ numery odpowiadajàce dacie wp∏ywu, z zachowaniem pierwotnej daty zg∏oszenia.
2. Je˝eli zg∏aszajàcy nie z∏o˝y w wyznaczonym terminie oddzielnych zg∏oszeƒ znaków towarowych, uwa˝a si´, ˝e zg∏oszenie dotyczy znaku towarowego okreÊlonego w podaniu na pierwszym miejscu. W tym przypadku w cz´Êci dotyczàcej pozosta∏ych znaków towarowych zg∏oszenie uwa˝a si´ za wycofane, a post´powanie umarza si´.
§ 16. 1. Na wniosek zg∏aszajàcego Urzàd Patentowy wydaje dowód pierwszeƒstwa, o którym mowa
w art. 128 ustawy.
2. Dowód pierwszeƒstwa, o którym mowa w ust. 1,
sk∏ada si´ z zaÊwiadczenia Urz´du Patentowego oraz
kopii podania, które zg∏aszajàcy z∏o˝y∏ w zg∏oszeniu dajàcym podstaw´ do ustalenia daty zg∏oszenia.
3. ZaÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

Poz. 998

1) nazwisko i imi´ lub nazw´ oraz miejsce zamieszkania lub siedzib´ zg∏aszajàcego,
2) dat´ i numer zg∏oszenia.
4. Urzàd Patentowy potwierdza w zaÊwiadczeniu,
o którym mowa w ust. 2, zgodnoÊç do∏àczonej kopii podania z orygina∏em, a je˝eli przed wydaniem dowodu
pierwszeƒstwa mia∏a miejsce zmiana zg∏aszajàcego,
zamieszcza w tym zaÊwiadczeniu tak˝e stosownà adnotacj´ o tej zmianie.
5. W zaÊwiadczeniu, o którym mowa w ust. 2, Urzàd
Patentowy zamieszcza adnotacj´ o dacie uprzedniego
pierwszeƒstwa, o jakà zg∏aszajàcy ubiega si´ w przypadku wczeÊniejszego wystawienia towaru ze znakiem
towarowym na wystawie, o której mowa w art. 126
ustawy.
6. ZaÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 2, opatruje piecz´cià i podpisuje osoba upowa˝niona do tego na
piÊmie przez Prezesa Urz´du Patentowego.
§ 17. 1. Urzàd Patentowy dokonuje raz na dwa tygodnie og∏oszenia o zg∏oszeniu znaku towarowego,
zgodnie z art. 143 ustawy, zamieszczajàc w nim nast´pujàce dane:
1) numer zg∏oszenia znaku towarowego,
2) dat´ zg∏oszenia znaku towarowego,
3) dat´ i kraj uprzedniego pierwszeƒstwa oraz numer
zg∏oszenia lub oznaczenie wystawy,
4) nazwisko i imi´ lub nazw´ zg∏aszajàcego, jego miejsce zamieszkania lub siedzib´ oraz kod kraju,
5) kategori´ znaku towarowego lub prawa ochronnego, je˝eli zg∏oszenie dotyczy wspólnego znaku towarowego, wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego albo wspólnego prawa ochronnego,
6) okreÊlenie znaku towarowego,
7) wskazane przez zg∏aszajàcego klasy towarowe,
o których mowa w § 7 ust. 2.
2. Klasy towarowe, o których mowa w § 7 ust. 2,
wskazane przez zg∏aszajàcego w wykazie towarów, nie
podlegajà dla celów og∏oszenia korekcie, chyba ˝e
zg∏aszajàcy sam dokona przed og∏oszeniem odpowiedniej zmiany.
3. Od dnia og∏oszenia o zg∏oszeniu znaku towarowego, dane zawarte w podaniu, o którym mowa w § 4
ust. 1 pkt 1, w zakresie obejmujàcym treÊç og∏oszenia,
znak przedstawiony w podaniu oraz towary, dla których znak jest przeznaczony, udost´pnia si´ osobom
trzecim w bibliotece Urz´du Patentowego lub na zamówienie mo˝e byç sporzàdzony wydruk zawierajàcy te
dane.
§ 18. 1. Je˝eli Urzàd Patentowy stwierdzi w toku
rozpatrywania zg∏oszenia wyst´powanie w nim braków lub istotnych usterek innych ni˝ wymienione
w § 13—15, wskazuje je zg∏aszajàcemu i wydaje postanowienie wzywajàce do ich usuni´cia pod rygorem
umorzenia post´powania, z zastrze˝eniem § 22.
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2. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, wymaga uzasadnienia, ze wskazaniem przepisu naruszonego przez zg∏aszajàcego.
§ 19. 1. Z uwzgl´dnieniem warunku okreÊlonego
w art. 142 ustawy, Urzàd Patentowy mo˝e równie˝
sam dokonywaç poprawek w wykazie towarów w zakresie:
1) wskazania klas towarowych, je˝eli zg∏aszajàcy okreÊli∏ je przez oczywistà pomy∏k´ b∏´dnie w odniesieniu do ca∏oÊci lub cz´Êci towarów,
2) wskazania nazw towarów w sposób odpowiadajàcy klasyfikacji, o której mowa w § 2 pkt 4, je˝eli
zg∏aszajàcy u˝y∏ wyra˝eƒ potocznych, gwarowych
lub stosowanych tylko zwyczajowo w danej bran˝y, a istnieje przyj´te w klasyfikacji wyra˝enie równoznaczne,
3) uporzàdkowania towarów w wykazie, w sposób odpowiadajàcy kolejnoÊci klas towarowych.
2. Poprawek, o których mowa w ust. 1, Urzàd Patentowy dokonuje, je˝eli nie jest potrzebne dla zachowania czytelnoÊci przepisanie wykazu towarów w formie
poprawionej.
3. O poprawkach, które majà byç dokonane w przypadkach, o których mowa w ust. 1, Urzàd Patentowy
zawiadamia zg∏aszajàcego, wyznaczajàc mu termin na
zaj´cie stanowiska.
4. Je˝eli zg∏aszajàcy, po zawiadomieniu, o którym
mowa w ust. 3, sprzeciwi si´ w ca∏oÊci lub w cz´Êci zamierzonym poprawkom, dokonanie ich w zakresie nieuzgodnionym mo˝e nastàpiç tylko w trybie okreÊlonym w § 18.
§ 20. Poprawne i jednoznaczne wskazanie przez
zg∏aszajàcego nazwy towaru, dla którego znak towarowy jest przeznaczony, nie upowa˝nia Urz´du Patentowego do wprowadzania poprawek lub ˝àdania
dokonania zmiany tylko dlatego, ˝e towar taki nie
jest wymieniony w klasyfikacji, o której mowa w § 2
pkt 4.
§ 21. W uzasadnionych przypadkach Urzàd Patentowy mo˝e wezwaç zg∏aszajàcego do nades∏ania,
w wyznaczonym terminie, dowodów i wyjaÊnieƒ dotyczàcych w szczególnoÊci podstawy uprawnienia do
uzyskania ochrony albo prawa do uprzedniego pierwszeƒstwa.
§ 22. Przed wydaniem postanowienia, o którym
mowa w art. 48 ustawy, Urzàd Patentowy zawiadamia
zg∏aszajàcego o przeszkodach przyznania uprzedniego
pierwszeƒstwa, wyznaczajàc termin na z∏o˝enie wyjaÊnieƒ lub usuni´cie braków.
§ 23. 1. Je˝eli Urzàd Patentowy stwierdzi istnienie
przeszkód do udzielenia prawa ochronnego, choçby
w odniesieniu do niektórych towarów, zawiadamia
o tym zg∏aszajàcego, wyznaczajàc mu termin na zaj´cie stanowiska lub wniesienie poprawek usuwajàcych
te przeszkody. Je˝eli przeszkodà do udzielenia prawa
ochronnego sà niektóre towary oznaczone innym zna-
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kiem towarowym, powinny byç one wskazane w zawiadomieniu.
2. Brak odpowiedzi zg∏aszajàcego w wyznaczonym
terminie nie zwalnia Urz´du Patentowego od ponownego rozpatrzenia sprawy przed wydaniem decyzji
o odmowie udzielenia prawa ochronnego.
§ 24. 1. Decyzj´ o udzieleniu prawa ochronnego na
znak towarowy Urzàd Patentowy mo˝e wydaç, je˝eli
up∏ynà∏ termin, o którym mowa w art. 44 ust.1 ustawy.
2. W decyzji, o której mowa w ust. 1, nale˝y wskazaç w szczególnoÊci:
1) numer i dat´ zg∏oszenia znaku towarowego,
2) okreÊlenie kategorii znaku lub prawa ochronnego,
3) znak towarowy majàcy byç przedmiotem prawa
ochronnego,
4) wykaz towarów przyporzàdkowanych do odpowiednich klas towarowych, z uwzgl´dnieniem poprawek dokonanych zgodnie z § 19.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio do decyzji o udzieleniu prawa ochronnego dla cz´Êci towarów i decyzji o odmowie udzielenia takiego prawa
w odniesieniu do towarów pozosta∏ych.
§ 25. 1. Po dokonaniu wpisu do rejestru znaków towarowych o udzielonym prawie ochronnym Urzàd Patentowy wydaje uprawnionemu Êwiadectwo ochronne, które zawiera:
1) potwierdzenie udzielenia prawa bàdê wspólnego
prawa ochronnego na znak towarowy, na wspólny
znak towarowy lub na wspólny znak towarowy
gwarancyjny,
2) wskazanie uprawnionego i numeru prawa, o którym mowa w pkt 1,
3) okreÊlenie znaku towarowego,
4) okreÊlenie daty i numeru zg∏oszenia oraz daty og∏oszenia o zg∏oszeniu,
5) oznaczenie uprzedniego pierwszeƒstwa,
6) dat´ wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego,
7) wykaz towarów przyporzàdkowanych do odpowiednich klas towarowych.
2. Âwiadectwo ochronne opatruje piecz´cià i podpisuje osoba upowa˝niona na piÊmie przez Prezesa
Urz´du Patentowego.
§ 26. W og∏oszeniu w „WiadomoÊciach Urz´du Patentowego” o udzielonym prawie ochronnym podaje
si´:
1) numer prawa ochronnego, dat´ i numer zg∏oszenia
oraz dat´ og∏oszenia o zg∏oszeniu,
2) dat´ wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego,
3) wskazanie kategorii znaku towarowego lub udzielonego prawa, je˝eli dotyczy wspólnego prawa
ochronnego, wspólnego znaku towarowego albo
wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego,
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4) nazwisko i imi´ lub nazw´ uprawnionego, jego
miejsce zamieszkania lub siedzib´ oraz kod kraju,
5) okreÊlenie znaku towarowego ze wskazaniem kolorów i symboli klasyfikacji elementów graficznych,
przyj´tej na podstawie Porozumienia wiedeƒskiego, a w razie potrzeby — rodzaju znaku,
6) wskazanie towarów przyporzàdkowanych do odpowiednich klas towarowych.
Rozdzia∏ 4
Rozpatrywanie rejestracji mi´dzynarodowych
§ 27. 1. Niezw∏ocznie po zawiadomieniu Urz´du Patentowego przez Biuro Mi´dzynarodowe o dokonanej
rejestracji mi´dzynarodowej Urzàd Patentowy publikuje informacj´ o tej rejestracji. Przepis § 17 ust. 3 stosuje si´ odpowiednio.
2. W informacji, o której mowa w ust. 1, zamieszcza
si´:
1) numer mi´dzynarodowego rejestru znaków towarowych,
2) okreÊlenie znaku towarowego przedstawionego
w postaci liter bàdê cyfr oraz — je˝eli dotyczy —
wskazanie symboli klas elementów graficznych
znaku i, w razie potrzeby — rodzaju znaku,
3) okreÊlenie klas towarowych w odniesieniu do towarów, dla których znak jest przeznaczony.
3. W trakcie rozpatrywania rejestracji mi´dzynarodowej Urzàd Patentowy bada, czy na znak towarowy,
b´dàcy przedmiotem tej rejestracji, mo˝e byç udzielona w Rzeczypospolitej Polskiej ochrona.
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Polskiej na znak towarowy b´dàcy przedmiotem rejestracji mi´dzynarodowej, Urzàd Patentowy wydaje
wst´pnà odmow´ udzielenia ochrony, powiadamiajàc
o tym Biuro Mi´dzynarodowe.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Urzàd Patentowy wyznacza uprawnionemu termin na zaj´cie
stanowiska, zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy.
7. Z zastrze˝eniem ust. 5 i 6, po stwierdzeniu przeszkód do udzielenia w ca∏oÊci lub cz´Êci ochrony
w Rzeczypospolitej Polskiej na znak towarowy b´dàcy
przedmiotem rejestracji mi´dzynarodowej, Urzàd Patentowy wydaje ostatecznà odmow´ udzielenia tej
ochrony, powiadamiajàc o tym Biuro Mi´dzynarodowe.
8. Do ostatecznej odmowy, o której mowa w ust. 7,
stosuje si´ odpowiednio przepisy dotyczàce Êrodków
prawnych przys∏ugujàcych zg∏aszajàcemu od decyzji
o odmowie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy oraz przepisy o og∏aszaniu informacji o podj´ciu takiej decyzji.
§ 28. 1. O uznanej w Polsce rejestracji mi´dzynarodowej dokonuje si´ wpisu do rejestru pomocniczego
oraz zamieszcza og∏oszenie w „WiadomoÊciach Urz´du Patentowego”.
2. Og∏oszenie, o którym mowa w ust. 1, oprócz informacji, o których mowa w § 27 ust. 2, zawiera:
1) nazwisko i imi´ lub nazw´ uprawnionego, jego
miejsce zamieszkania lub siedzib´ oraz kod kraju,
2) dat´ rejestracji mi´dzynarodowej,
3) dat´ publikacji informacji o tej rejestracji,
4) dat´ uznania rejestracji mi´dzynarodowej.

4. Rozpatrzenie rejestracji mi´dzynarodowej nie
powinno nastàpiç przed up∏ywem szeÊciu miesi´cy od
publikacji informacji o tej rejestracji, chyba ˝e b´dzie to
konieczne do zachowania terminów przewidzianych
odpowiednio w Porozumieniu madryckim bàdê Protokole do Porozumienia madryckiego.
5. W przypadku stwierdzenia przeszkód do udzielenia w ca∏oÊci lub cz´Êci ochrony w Rzeczypospolitej

Rozdzia∏ 5
Przepis koƒcowy
§ 29. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Prezes Rady Ministrów: L. Miller

