
Na podstawie art. 119 ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. — Prawo w∏asnoÊci przemys∏owej (Dz. U.
z 2001 r. Nr 49, poz. 508) zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) szczegó∏owe wymogi odnoÊnie do zg∏oszenia wzo-
ru przemys∏owego,

2) szczegó∏owy zakres i tryb rozpatrywania zg∏oszeƒ,

3) sposób udost´pniania i rozpowszechniania opisów
ochronnych wzorów przemys∏owych.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) ustawie — rozumie si´ przez to ustaw´ z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo w∏asnoÊci przemys∏o-
wej, a powo∏ane artyku∏y bez bli˝szego okreÊlenia
oznaczajà artyku∏y tej ustawy,

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 wzoru
przemys∏owego w Urz´dzie Patentowym.

Rozdzia∏ 2

Zg∏oszenie wzoru przemys∏owego

§ 3. 1. Zg∏oszenie wzoru przemys∏owego, o którym
mowa w art. 108 ust. 1 ustawy, powinno obejmowaç
oprócz podania i opisu wzoru wraz z rysunkiem
w szczególnoÊci tak˝e:

1) dowód pierwszeƒstwa, je˝eli zg∏aszajàcy ubiega si´
o przyznanie mu uprzedniego pierwszeƒstwa,

2) oÊwiadczenie zg∏aszajàcego, których odmian wzo-
ru przemys∏owego dotyczy dowód pierwszeƒstwa,
je˝eli zg∏oszenie zawiera odmiany wzoru (oÊwiad-
czenie o datach pierwszeƒstwa),

3) oÊwiadczenie zg∏aszajàcego o podstawie do korzy-
stania z uprzedniego pierwszeƒstwa, je˝eli dowód
pierwszeƒstwa nie opiewa na zg∏aszajàcego,

4) dowód uprawnienia lub zezwolenia na u˝ywanie
w obrocie oznaczeƒ, o których mowa w art. 131
ust. 2 pkt 2—4 ustawy, je˝eli zg∏oszony wzór prze-
mys∏owy zawiera takie oznaczenia,

5) pe∏nomocnictwo, je˝eli zg∏aszajàcy dzia∏a przez pe∏-
nomocnika.

2. Zg∏oszenie wzoru przemys∏owego mo˝e zawie-
raç fotografie (odbitki), a w przypadku wzorów w∏ó-
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kienniczych, odnoszàcych si´ do rodzaju splotu lub ry-
sunku na wyrobie w∏ókienniczym — tak˝e próbki ma-
teria∏u lub nici z odpowiednim splotem.

3. Dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 1—3 mogà
byç z∏o˝one nie póêniej ni˝ w ciàgu trzech miesi´cy od
daty zg∏oszenia wzoru przemys∏owego.

§ 4. 1. Podanie zg∏oszenia wzoru przemys∏owego,
oprócz elementów wymienionych w art. 31 ust. 1 pkt 1
ustawy, powinno zawieraç:

1) nazwisko i imi´ lub nazw´ oraz adres lub siedzib´
zg∏aszajàcego,

2) nazwisko i imi´ oraz adres pe∏nomocnika, je˝eli
zg∏aszajàcy dzia∏a przez pe∏nomocnika,

3) nazw´ organu administracji rzàdowej lub paƒstwo-
wej jednostki organizacyjnej nieposiadajàcej oso-
bowoÊci prawnej, gdy zg∏oszenie jest dokonane
przez ten organ lub jednostk´ w imieniu Skarbu
Paƒstwa,

4) wniosek o udzielenie prawa z rejestracji,

5) nazwisko i imi´ oraz adres twórcy wzoru przemy-
s∏owego,

6) wskazanie podstawy do uzyskania prawa z rejestra-
cji, je˝eli zg∏aszajàcy nie jest twórcà wzoru przemy-
s∏owego,

7) spis za∏àczonych dokumentów,

8) podpis zg∏aszajàcego lub pe∏nomocnika, je˝eli zg∏a-
szajàcy dzia∏a przez pe∏nomocnika.

2. Podanie, o którym mowa w ust. 1, powinno za-
wieraç 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 zg∏oszenia za grani-
cà lub nazw´, miejsce i kraj wystawy oraz dat´ wy-
stawienia wzoru przemys∏owego na wystawie,

2) wskazanie osoby upowa˝nionej do odbioru kore-
spondencji, je˝eli jest kilku zg∏aszajàcych i nie dzia-
∏ajà oni przez wspólnego pe∏nomocnika.

3. W przypadku zg∏oszenia dokonanego przez oso-
b´ prawnà bàdê przez organ lub jednostk´ dzia∏ajàcà
w imieniu Skarbu Paƒstwa, osoba podpisujàca poda-
nie za zg∏aszajàcego, je˝eli nie jest jego pe∏nomocni-
kiem, powinna podaç zajmowane przez nià stanowisko
s∏u˝bowe.

§ 5. 1. Opis wzoru przemys∏owego, o którym mowa
w § 3 ust. 1, zwany dalej „opisem”, powinien przedsta-
wiaç wzór przemys∏owy na tyle jasno i wyczerpujàco,
aby na jego podstawie oraz przy pomocy rysunku, fo-
tografii i próbek mo˝na go by∏o odtworzyç w ka˝dej
przedstawionej w zg∏oszeniu odmianie.

2. Opis powinien:

1) zawieraç na poczàtku okreÊlenie przedmiotu wzoru
przemys∏owego, ze wskazaniem przeznaczenia,

2) wskazywaç na cechy nowoÊci i oryginalnoÊci wzo-
ru w odniesieniu do znanych zg∏aszajàcemu, naj-
bardziej zbli˝onych postaciowo przedmiotów,

3) zawieraç niezb´dne informacje konieczne do od-
tworzenia wzoru,

4) zawieraç ponumerowany wykaz odmian wzoru
przemys∏owego, je˝eli zg∏oszenie obejmuje takie
odmiany,

5) opisywaç na koƒcu, po wyrazach „cechy istotne
wzoru przemys∏owego” te cechy postaciowe, któ-
re wyró˝niajà zg∏oszony wzór od innych, znanych
ju˝ wzorów i stanowià podstaw´ do  jego identyfi-
kacji.

§ 6. 1. Rysunek wzoru przemys∏owego powinien
przedstawiaç przedmiot wzoru przemys∏owego w uj´-
ciu schematycznym, z wyraênym wskazaniem cech
istotnych tego wzoru.

2. Wszystkie odmiany wzoru powinny byç przed-
stawione w figurach na jednym rysunku.

3. Je˝eli przedstawienie odmian z zamieszczeniem
niezb´dnych szczegó∏ów na jednym rysunku by∏o nie-
mo˝liwe, dopuszcza si´ przedstawienie ka˝dej lub nie-
których z tych odmian dodatkowo na odr´bnych rysun-
kach.

§ 7. W celu lepszego zobrazowania wzoru przemy-
s∏owego fotografie wzoru mogà przedstawiaç przed-
miot wzoru w ró˝nych uj´ciach.

§ 8. 1. Opis, rysunki i fotografie wzoru przemys∏o-
wego oraz próbki materia∏u lub nici z odpowiednim
splotem powinny byç z∏o˝one w trzech egzemplarzach,
pozosta∏e cz´Êci zg∏oszenia — w jednym egzemplarzu.

2. Opis, rysunki, a tak˝e fotografie powinny byç
podpisane na odwrocie przez zg∏aszajàcego lub jego
pe∏nomocnika. Próbki materia∏u powinny byç podpisa-
ne na nalepce, a próbki nici z odpowiednim splotem
powinny byç podpisane na przywieszce przytwierdzo-
nej trwale do tej próbki.

§ 9. Szczegó∏owe wymagania dotyczàce zg∏oszenia
wzoru przemys∏owego okreÊlajà za∏àczniki nr 1 i 2 do
rozporzàdzenia.

Rozdzia∏ 3

Rozpatrywanie zg∏oszenia wzoru przemys∏owego

§ 10. 1. Po wp∏yni´ciu zg∏oszenia wzoru przemys∏o-
wego Urzàd Patentowy niezw∏ocznie nadaje mu kolej-
ny numer, stwierdza dat´ wp∏ywu oraz zawiadamia
o tym zg∏aszajàcego.

2. Zg∏oszenie wzoru przemys∏owego uwa˝a si´ za
dokonane, je˝eli zawiera co najmniej: podanie, opis,
rysunek lub fotografi´ bàdê te˝ próbk´ materia∏u lub
nici z odpowiednim splotem.

3. W przypadku dokonania zg∏oszenia telefaksem
Urzàd Patentowy, po otrzymaniu orygina∏u zg∏oszenia,
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stwierdza dat´ jego wp∏ywu oraz sprawdza jego to˝sa-
moÊç z telefaksem.

4. Je˝eli Urzàd Patentowy stwierdzi, ˝e orygina∏
zg∏oszenia wp∏ynà∏ po up∏ywie 30 dni od daty nadania
go telefaksem lub ˝e nie jest on to˝samy z telefaksem,
lub ̋ e z powodu nieczytelnoÊci telefaksu nie mo˝na by-
∏oby ustaliç danych potrzebnych do odtworzenia wzo-
ru, uznaje, w drodze postanowienia, za dat´ zg∏oszenia
dat´ dor´czenia orygina∏u zg∏oszenia.

§ 11. 1. Po zarejestrowaniu zg∏oszenia wzoru prze-
mys∏owego, o którym  mowa w § 10 ust. 1, Urzàd Pa-
tentowy sprawdza, czy zg∏oszenie zawiera:

1) podanie,

2) cz´Êç wyglàdajàcà zewn´trznie na opis wzoru prze-
mys∏owego,

3) cz´Êç wyglàdajàcà zewn´trznie na rysunek lub fo-
tografi´, lub próbk´ materia∏u lub nici z odpowied-
nim splotem.

2. Je˝eli Urzàd Patentowy stwierdzi, ˝e zg∏oszenie
nie spe∏nia warunków, o których mowa w ust. 1, wzy-
wa zg∏aszajàcego do usuni´cia wskazanych braków
w wyznaczonym terminie. W takim przypadku za dat´
zg∏oszenia wzoru przemys∏owego uznaje si´ dat´ z∏o-
˝enia brakujàcych dokumentów, co Urzàd Patentowy
stwierdza postanowieniem.

§ 12. 1. W przypadku gdy Urzàd Patentowy stwier-
dzi, ˝e w podaniu nie zosta∏a wskazana podstawa do
uzyskania prawa z rejestracji wzoru przemys∏owego,
zawiadamia o tym zg∏aszajàcego, wyznaczajàc mu ter-
min do usuni´cia tego braku. Urzàd Patentowy umarza
post´powanie, je˝eli zg∏aszajàcy nie uzupe∏ni braku
w wyznaczonym terminie.

2. W przypadku stwierdzenia braku op∏aty za zg∏o-
szenie Urzàd Patentowy wzywa zg∏aszajàcego do jej
uiszczenia w terminie miesiàca od dnia dor´czenia we-
zwania do uiszczenia op∏aty. W razie nieuiszczenia
op∏aty w wyznaczonym terminie, post´powanie uma-
rza si´.

§ 13. W przypadku gdy Urzàd Patentowy stwierdzi
wyst´powanie w zg∏oszeniu braków innych ni˝ wymie-
nione w § 12, wskazuje je zg∏aszajàcemu i wydaje po-
stanowienie wzywajàce do ich usuni´cia pod rygorem
umorzenia post´powania. Postanowienie wymaga
uzasadnienia, w którym zostanie wskazany przepis na-
ruszony przez zg∏aszajàcego.

§ 14. W uzasadnionych przypadkach Urzàd Paten-
towy mo˝e wezwaç zg∏aszajàcego do nades∏ania,
w wyznaczonym terminie, dowodów i wyjaÊnieƒ doty-
czàcych zg∏oszenia wzoru przemys∏owego, w szczegól-
noÊci do uzasadnienia prawa do uzyskania prawa z re-
jestracji albo prawa do uprzedniego pierwszeƒstwa.

§ 15. 1. W przypadku gdy Urzàd Patentowy stwier-
dzi, ˝e zg∏oszenie wzoru przemys∏owego zawiera nie-
dopuszczalnà liczb´ odmian, o której mowa w art. 108

ust. 5 ustawy, wyznacza zg∏aszajàcemu termin do z∏o-
˝enia oddzielnych zg∏oszeƒ zawartych w pierwszym
zg∏oszeniu oraz uiszczenia op∏at za te zg∏oszenia. Uisz-
czonà ju˝ op∏at´ za zg∏oszenie wzoru przemys∏owego
uwa˝a si´ za op∏at´ dotyczàcà zg∏oszenia obejmujàce-
go odmiany wymienione w pierwszej kolejnoÊci, spo-
Êród odmian podtrzymywanych przez zg∏aszajàcego,
które zachowuje numer zg∏oszenia pierwszego. Pozo-
sta∏ym zg∏oszeniom nadaje si´ numery odpowiadajà-
ce dacie wp∏ywu z zachowaniem pierwotnej daty zg∏o-
szenia.

2. Je˝eli zg∏aszajàcy nie z∏o˝y w wyznaczonym ter-
minie oddzielnych zg∏oszeƒ wzorów przemys∏owych
i nie uiÊci za nie op∏at, uwa˝a si´, ˝e zg∏oszenie obej-
muje pierwsze dziesi´ç odmian przedstawionych
w opisie (wykazie). W tym przypadku, w cz´Êci dotyczà-
cej pozosta∏ych odmian, zg∏oszenie uwa˝a si´ za wyco-
fane, a post´powanie umarza si´.

3. Przed zbadaniem, w przypadku, o którym mowa
w ust. 2, ˝e na zg∏oszony wzór przemys∏owy mo˝e byç
udzielone prawo z rejestracji, Urzàd Patentowy nie
wzywa zg∏aszajàcego do dokonania w dokumentach
poprawek wynikajàcych z wycofania niektórych od-
mian wzoru. Zg∏aszajàcy mo˝e takich poprawek doko-
naç samodzielnie.

4. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio, je˝e-
li zg∏aszajàcy, bez wezwania Urz´du Patentowego, na-
wet je˝eli zg∏oszenie odpowiada warunkom okreÊlo-
nym w art. 108 ust. 4 i 5 ustawy, dokona oddzielnego
zg∏oszenia wzorów przemys∏owych w odniesieniu do
odmian wzoru zawartych w pierwszym zg∏oszeniu.

§ 16. W przypadku gdy zg∏aszajàcy wprowadzi do
zg∏oszenia uzupe∏nienia lub poprawki, które nie mogà
byç uwzgl´dnione, Urzàd Patentowy, w zakresie, w ja-
kim jest obowiàzany do zbadania prawid∏owoÊci zg∏o-
szenia, stwierdza ich niedopuszczalnoÊç i wzywa do
usuni´cia tej usterki, wydajàc w tej sprawie postano-
wienie.

§ 17. 1. Je˝eli Urzàd Patentowy stwierdzi, ˝e wyko-
rzystanie wzoru przemys∏owego by∏oby sprzeczne
z porzàdkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, za-
wiadamia o tym zg∏aszajàcego i wyznacza mu termin
do zaj´cia stanowiska co do tych okolicznoÊci, które
mogà Êwiadczyç o istnieniu przeszkód do uzyskania
prawa z rejestracji.

2. Je˝eli Urzàd Patentowy stwierdzi, ˝e zg∏oszony
wzór przemys∏owy zawiera oznaczenia, na u˝ywanie
których jest wymagane zezwolenie, lub oznaczenia wy-
dajàce si´ takimi oznaczeniami, a zg∏aszajàcy nie z∏o˝y∏
dowodów potwierdzajàcych uprawnienie do ich u˝y-
wania w obrocie, przepis  ust. 1 stosuje si´ odpowied-
nio.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, brak
stanowiska zg∏aszajàcego w wyznaczonym terminie
nie mo˝e byç podstawà do odmowy udzielenia prawa
z rejestracji, je˝eli wskazane w zawiadomieniu okolicz-
noÊci nie oka˝à si´ przeszkodà do uzyskania prawa.
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§ 18. Je˝eli przeszkody do udzielenia prawa z reje-
stracji, o których mowa w § 17 ust. 1 i 2, nie zostanà
przez zg∏aszajàcego usuni´te i nie zachodzi okolicz-
noÊç, o której mowa w § 17 ust. 3, Urzàd Patentowy wy-
daje decyzj´ o odmowie udzielenia prawa z rejestracji.

§ 19. 1. Je˝eli Urzàd Patentowy nie stwierdzi nie-
prawid∏owoÊci zg∏oszenia wzoru przemys∏owego,
o których mowa w § 17 ust. 1 i 2, wydaje decyzj´
o udzieleniu prawa z rejestracji, pod warunkiem wnie-
sienia op∏aty za pierwszy okres ochrony i wzywa jed-
noczeÊnie do wniesienia op∏aty za publikacj´.

2. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 1,
Urzàd Patentowy, w przypadkach innych ni˝ okreÊlone
w § 16, mo˝e za˝àdaç od zg∏aszajàcego, pod rygorem
umorzenia post´powania, usuni´cia, w wyznaczonym
terminie, z opisu wzoru, rysunku lub fotografii frag-
mentów, w szczególnoÊci napisów lub rysunków
sprzecznych z porzàdkiem publicznym lub dobrymi
obyczajami, a tak˝e dokonania stosownych poprawek
wynikajàcych z wycofania niektórych odmian wzoru,
wydajàc w tej sprawie postanowienie.

3. Urzàd Patentowy samodzielnie dokonuje korek-
ty dokumentacji zg∏oszenia jedynie w celu usuni´cia
nieistotnych usterek formalnych i innych oczywistych
pomy∏ek oraz b∏´dów j´zykowych, a tak˝e w przypad-
kach, o których mowa w ust. 4.

4. W przypadku wydania decyzji o udzieleniu pra-
wa z rejestracji w odniesieniu do cz´Êci zg∏oszenia,
Urzàd Patentowy postanawia jednoczeÊnie o dokona-
niu zmian w opisie i rysunkach, wskazujàc je wyraênie
w sentencji decyzji.

5. Wydajàc decyzj´, o której mowa w ust. 1, Urzàd
Patentowy dokonuje jednoczeÊnie przyporzàdkowania
wzoru odpowiedniej klasie okreÊlonej w za∏àczniku nr 3
do rozporzàdzenia.

6. Zmiany w opisie zg∏oszeniowym, o których mo-
wa w ust. 4, polegajà na wykreÊleniu bàdê usuni´ciu je-
go wyraênie wyodr´bnionych cz´Êci dotyczàcych wzo-
rów, na które odmawia si´ ochrony, a tak˝e na dokona-
niu poprawek o charakterze porzàdkowym, które
w zwiàzku z tym sà niezb´dne, w szczególnoÊci doty-
czàcych tytu∏u i okreÊlenia przedmiotu wzoru. Wykre-
Êlenia i poprawki powinny byç dokonane w sposób za-
pewniajàcy czytelnoÊç tekstu.

§ 20. 1. W toku rozpatrywania zg∏oszeƒ wzorów
przemys∏owych Urzàd Patentowy, na wniosek zg∏asza-
jàcego, mo˝e wydaç dowód pierwszeƒstwa, o którym
mowa w art. 19 ustawy.

2. Dowód pierwszeƒstwa, o którym mowa w ust. 1,
sk∏ada si´ z:

1) zaÊwiadczenia Urz´du Patentowego, zawierajàce-
go nazwisko i imi´ lub nazw´ zg∏aszajàcego oraz je-
go adres lub siedzib´ i kraj, okreÊlenie przedmiotu
wzoru przemys∏owego, je˝eli zosta∏ on w zg∏osze-
niu wskazany, dat´ i numer zg∏oszenia,

2) kopii dokumentów, o których mowa w § 11 ust. 1
pkt 2 i 3,

3) kopii dodatkowych rysunków, fotografii i próbek
materia∏ów lub nici z odpowiednim splotem (w po-
staci fotografii), które zg∏aszajàcy do∏àczy∏ do po-
dania w zg∏oszeniu.

3. Urzàd Patentowy potwierdza zgodnoÊç kopii,
o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, z orygina∏em oraz za-
mieszcza informacj´ o dokonanej przed wydaniem do-
wodu pierwszeƒstwa zmianie zg∏aszajàcego, je˝eli ta-
ka zmiana mia∏a miejsce.

4. Na zaÊwiadczeniu, o którym mowa w ust. 2 
pkt 1, Urzàd Patentowy zamieszcza adnotacj´ o dacie
uprzedniego pierwszeƒstwa, o jakà zg∏aszajàcy ubiega
si´, w przypadku wczeÊniejszego wystawienia wzoru
przemys∏owego na wystawie.

5. ZaÊwiadczenie opatruje piecz´cià i podpisuje
osoba upowa˝niona do tego na piÊmie przez Prezesa
Urz´du Patentowego.

§ 21. 1. Urzàd Patentowy wydaje postanowienie
o odmowie przyznania uprzedniego pierwszeƒstwa
w ca∏oÊci lub w cz´Êci, je˝eli stwierdzi istnienie okolicz-
noÊci, o których mowa w art. 48 ustawy.

2. Przed wydaniem postanowienia, o którym mowa
w ust. 1, Urzàd Patentowy zawiadamia zg∏aszajàcego
o przeszkodach przyznania uprzedniego pierwszeƒ-
stwa, wyznaczajàc termin na z∏o˝enie wyjaÊnieƒ lub
usuni´cie braków.

§ 22. 1. Urzàd Patentowy po sprawdzeniu, ˝e nale˝-
na op∏ata okresowa zosta∏a uiszczona w terminie, do-
konuje wpisu o udzieleniu prawa z rejestracji do reje-
stru wzorów przemys∏owych oraz sporzàdza opisy
ochronne wzoru i wydaje uprawnionemu z rejestracji
wzoru przemys∏owego Êwiadectwo rejestracji.

2. Opis ochronny wzoru przemys∏owego sk∏ada si´
ze strony tytu∏owej, zawierajàcej podstawowe dane
dotyczàce udzielonego prawa, opisu, rysunków i foto-
grafii bàdê próbek materia∏u lub nici z odpowiednim
splotem. Jeden egzemplarz opisu pozostaje w aktach,
drugi jest udost´pniany w bibliotece Urz´du Patento-
wego.

3. Âwiadectwo rejestracji wzoru przemys∏owego,
o którym mowa w ust. 1, opatruje piecz´cià i podpisu-
je osoba upowa˝niona do tego na piÊmie przez Preze-
sa Urz´du Patentowego.

4. Âwiadectwo rejestracji sk∏ada si´ z zaÊwiadcze-
nia o udzieleniu prawa z rejestracji, wskazujàc upraw-
nionego, numer rejestracji i okreÊlenie przedmiotu
wzoru oraz opisu ochronnego.

5. Do duplikatu Êwiadectwa rejestracji wzoru prze-
mys∏owego wydawanego przez Urzàd Patentowy
w przypadku zagubienia lub zniszczenia Êwiadectwa,
o którym mowa w ust. 3, do∏àcza si´ w miejsce próbek
materia∏u lub nici z odpowiednim splotem fotografie
obrazujàce struktur´ materia∏u.
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§ 23. 1. Opisy ochronne wzorów przemys∏owych
udost´pnia si´ odp∏atnie osobom trzecim na ˝àdanie,
w formie odbitek.

2. Odbitki, o których mowa w ust. 1, zawierajà tyl-
ko opis i rysunek zbiorczy z zaznaczeniem liczby rysun-
ków i fotografii detali bàdê próbek materia∏u lub nici
z odpowiednim splotem. Na ˝àdanie osób trzecich,
mo˝e byç sporzàdzona odp∏atnie odbitka zawierajàca
komplet rysunków i fotografii detali, w tym fotografie
próbek materia∏u lub nici z odpowiednim splotem.

§ 24. W og∏oszeniu w „WiadomoÊciach Urz´du Pa-
tentowego” o udzieleniu prawa z rejestracji podaje si´
w szczególnoÊci:

1) numer rejestracji,

2) dat´ i numer zg∏oszenia,

3) symbol klasy wzoru przemys∏owego,

4) okreÊlenie przedmiotu wzoru,

5) nazwisko i imi´ bàdê nazw´ uprawnionego,

6) nazwisko i imi´ twórcy wzoru,

7) rysunek wzoru lub fotografi´ wzoru.

Rozdzia∏ 4

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

§ 25. Zg∏oszenia wzorów zdobniczych, nierozpa-
trzone do dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia, spe∏nia-
jàce dotychczasowe wymogi przewidziane dla zg∏o-
szeƒ wzorów zdobniczych, nie wymagajà dostosowa-
nia do wymogów przewidzianych dla wzorów przemy-
s∏owych. Do og∏oszenia, o którym mowa w § 24, Urzàd
Patentowy wybiera z materia∏ów zg∏oszenia rysunek
(rysunki) bàdê fotografie najlepiej obrazujàce przed-
miot wzoru.

§ 26. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 stycznia 2002 r. (poz. 358)

Za∏àcznik nr 1

WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZÑCE OPISU WZORU PRZEMYS¸OWEGO, RYSUNKU ORAZ FOTOGRAFII, 
A TAK˚E PRÓBEK MATERIA¸ÓW LUB NICI Z ODPOWIEDNIM SPLOTEM

1. Wszystkie cz´Êci zg∏oszenia (opis, rysunek, fotogra-
fie) powinny byç przedstawione w takiej formie,
aby mog∏y byç bezpoÊrednio reprodukowane.

2. Arkusze opisu wzoru przemys∏owego i rysunek po-
winny mieç format A4 (297 mm x 210 mm).

3. ˚aden arkusz nie mo˝e byç z∏o˝ony, zmi´ty ani roz-
darty i nie powinien mieç Êladów Êcierania ani
poprawiania, przebitek i napisów mi´dzy wiersza-
mi. Odst´pstwa od tej zasady mogà byç dopusz-
czone, je˝eli nie wywo∏ujà one wàtpliwoÊci co do
autentycznoÊci treÊci i nie utrudniajà dobrej repro-
dukcji.

4. Powinna byç wykorzystana tylko jedna strona ka˝-
dego arkusza.

5. Ka˝dy arkusz opisu powinien byç wykorzystany
pionowo, tzn. krótsze boki powinny byç u góry
i u do∏u, a d∏u˝sze po lewej i po prawej stronie.

6. Wszystkie cz´Êci zg∏oszenia powinny byç wykona-
ne na papierze gi´tkim, mocnym, bia∏ym, g∏adkim,
nieprzeêroczystym i trwa∏ym.

7. Cz´Êci zg∏oszenia (opis, rysunek) powinny rozpo-
czynaç si´ na oddzielnych arkuszach.

8. Je˝eli jakaÊ cz´Êç zg∏oszenia sk∏ada si´ z dwóch lub
wi´kszej liczby arkuszy, to arkusze te powinny byç
ze sobà po∏àczone w sposób umo˝liwiajàcy ich od-
r´bne przeglàdanie.

9. Minimalne wymiary marginesów na arkuszach za-
wierajàcych opis i rysunek powinny byç nast´pujà-
ce: margines górny pierwszego arkusza opisu —
80 mm, margines górny ka˝dego innego arkusza
opisu lub rysunku — 20 mm, margines lewy —
35 mm, margines prawy — 15 mm, margines dol-
ny — 15 mm.

10. Arkusze nie mogà mieç ramki ani pojedynczych li-
nii oddzielajàcych którykolwiek z marginesów od
reszty powierzchni arkusza.

11. Marginesy arkuszy powinny byç czyste.

12. Arkusze opisu i rysunek powinny byç kolejno, po-
czàwszy od pierwszej strony opisu, ponumerowa-
ne cyframi arabskimi, przy czym numery powinny
byç umieszczone poÊrodku arkusza u góry, poni˝ej
górnego marginesu.

13. Opis powinien byç napisany na maszynie lub wy-
drukowany w kolorze czarnym.

14. Odst´p mi´dzy wierszami tekstu opisu powinien
wynosiç oko∏o 6 mm.

15. Rysunek powinien byç wykonany starannie, liniami
trwa∏ymi, czarnymi, dostatecznie intensywnymi
i ostrymi, tak by reprodukcja wykonana ze zmniej-
szeniem liniowym do 1/3 by∏a czytelna we wszyst-
kich szczegó∏ach. Nie mo˝na stosowaç kolorów ani
cieniowania.



16. Na jednym arkuszu rysunku zamieszcza si´, z za-
chowaniem wymogów okreÊlonych w ust. 15, figu-
ry odpowiadajàce poszczególnym odmianom wzo-
ru przemys∏owego. Figury te powinny byç ponu-
merowane w kolejnoÊci odpowiadajàcej numerom
wykazu odmian w opisie wzoru (§ 5 ust. 2 pkt 4 roz-
porzàdzenia). Numery poszczególnych figur nale˝y
poprzedzaç literami „Fig.”

17. Rysunek nie powinien zawieraç tekstu, z wyjàtkiem
oznaczeƒ numeracji figur oraz pojedynczych wyra-
zów, gdy jest to konieczne dla wskazania cech istot-

nych wzoru. WysokoÊç cyfr i liter na rysunku nie
powinna byç mniejsza ni˝ 6 mm.

18. Fotografie wzoru (odbitki) mogà byç wykonane do-
wolnà technikà; wymaga si´ jednak, aby nadawa∏y
si´ one do reprodukcji.

19. Fotografie wzoru (odbitki) nie mogà byç mniej-
sze ni˝ 5 cm x 5 cm i wi´ksze ni˝ 13 cm x 18 cm. 
Wymóg ten stosuje si´ odpowiednio do pró-
bek materia∏ów lub nici z odpowiednim splo-
tem.
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Za∏àcznik nr 2

WYMAGANIA DOTYCZÑCE DOKUMENTÓW ZA¸ÑCZONYCH DO ZG¸OSZENIA WZORU PRZEMYS¸OWEGO

1. Dowód pierwszeƒstwa wynikajàcego ze zg∏oszenia
dokonanego za granicà sk∏ada si´ z:

1) kopii lub odpisu zg∏oszenia dokonanego za gra-
nicà, poÊwiadczonych za zgodnoÊç z orygina∏em
przez w∏aÊciwy organ zagraniczny, w którym do-
konano tego zg∏oszenia,

2) zaÊwiadczenia wydanego przez w∏aÊciwy organ,
o którym mowa w pkt 1, wskazujàcego daty do-
konania zg∏oszenia.

2. Dowód pierwszeƒstwa wynikajàcego z wystawie-
nia wzoru przemys∏owego sk∏ada si´ z:

1) zaÊwiadczenia kierownika wystawy o wystawie-
niu wzoru przemys∏owego na danej wystawie;
zaÊwiadczenie to powinno zawieraç nazwisko
i imi´ lub nazw´ wystawcy, nazw´ wystawy, da-
t´ i miejsce wystawy oraz stwierdzenie to˝samo-
Êci wystawionego przedmiotu z za∏àczonym opi-
sem i rysunkiem tego przedmiotu,

2) opisu i rysunku wystawionego przedmiotu
(próbki materia∏u w∏ókienniczego), ujawniajà-
cych jego istotne cechy, poÊwiadczonych przez
kierownika wystawy w sposób niebudzàcy wàt-
pliwoÊci co do autentycznoÊci treÊci tych doku-
mentów,

3) dokumentu stwierdzajàcego, ˝e wystawa ma ce-
chy okreÊlone w art. 15 ustawy, w przypadku wy-
staw zagranicznych.

3. Dowód pierwszeƒstwa, o którym mowa w ust. 2,
mo˝e obejmowaç kilka odmian wzoru, je˝eli
wszystkie te odmiany by∏y wystawione na wysta-
wie.

4. Do dowodu pierwszeƒstwa mogà byç do∏àczone
równie˝ fotografie. Je˝eli przedmiotem wzoru jest
wyrób w∏ókienniczy, do dowodu do∏àcza si´ dodat-
kowo próbki materia∏u lub nici z odpowiednim
splotem.

5. OÊwiadczenie o datach pierwszeƒstwa powinno za-
wieraç:

1) nazwisko i imi´ lub nazw´ zg∏aszajàcego,

2) okreÊlenie przedmiotu wzoru przemys∏owego,

3) numer zg∏oszenia dokonanego w Urz´dzie Pa-
tentowym, je˝eli numer ten jest ju˝ znany zg∏a-
szajàcemu, albo dat´, w której zg∏oszenie zosta-
∏o dokonane,

4) wyszczególnienie numerów odmian wzoru prze-
mys∏owego, wed∏ug wykazu zawartego w opisie
wzoru, wraz z odpowiadajàcymi poszczególnym
odmianom datami uprzedniego pierwszeƒstwa;
obok ka˝dej z tych dat nale˝y umieÊciç nazw´
kraju, w którym dokonano odpowiedniego zg∏o-
szenia, oraz numer tego zg∏oszenia albo nazw´,
miejsce i kraj wystawy; rozumie si´, ˝e odmia-
nom, które nie zosta∏y wymienione, odpowiada
data pierwszeƒstwa ze zg∏oszenia dokonanego
w Urz´dzie Patentowym.

6. OÊwiadczenie zg∏aszajàcego o podstawie do korzy-
stania z uprzedniego pierwszeƒstwa powinno za-
wieraç:

1) nazwisko i imi´ lub nazw´ osoby, na którà jest
wystawiony dowód pierwszeƒstwa,

2) nazwisko i imi´ lub nazw´ zg∏aszajàcego,

3) okreÊlenie przedmiotu wzoru przemys∏owego
oraz kraj, dat´ i numer zg∏oszenia lub oznaczenia
wystawy,

4) wskazanie w formie oÊwiadczenia podstawy
uprawnionego do korzystania z uprzedniego
pierwszeƒstwa,

5) podpis zg∏aszajàcego lub jego pe∏nomocnika
oraz dat´.

7. W przypadku okreÊlonym w art. 239 ustawy pe∏no-
mocnictwo obejmuje kopi´ upowa˝nienia
i oÊwiadczenie, o których mowa w tym artykule.

8. Je˝eli dokumenty, o których mowa w ust. 1 lub 2,
sporzàdzone zosta∏y w innym j´zyku ni˝ j´zyk pol-
ski, angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski, na-
le˝y za∏àczyç do nich t∏umaczenie na jeden z tych
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j´zyków podpisane przez t∏umacza oraz poÊwiad-
czone przez zg∏aszajàcego lub jego pe∏nomocnika.
Dokumenty te oraz ich t∏umaczenia powinny byç
po∏àczone ze sobà w sposób dajàcy gwarancj´, ˝e
sà one identyczne pod wzgl´dem treÊci.

9. Je˝eli dokumenty wymienione w pkt 5 i 6, a tak˝e
dowody, o których mowa w § 14 rozporzàdzenia,
zosta∏y sporzàdzone w innym j´zyku ni˝ j´zyk pol-
ski, przepis ust. 8 zdanie drugie stosuje si´ odpo-
wiednio.

KLASA 01 Artyku∏y spo˝ywcze

KLASA 02 Odzie˝ i pasmanteria

KLASA 03 Artyku∏y (akcesoria) podró˝nicze, walizy,
parasole i mienie osobiste, nieuj´te w in-
nych klasach

KLASA 04 Artyku∏y szczotkarskie

KLASA 05 Materia∏y tekstylne; materia∏y sztuczne i na-
turalne

KLASA 06 Meble

KLASA 07 Przybory gospodarstwa domowego nieuj´-
te w innych klasach

KLASA 08 Narz´dzia metalowe

KLASA 09 Pojemniki do przechowywania towarów
stosowane w transporcie

KLASA 10 Zegary, zegarki, manometry i inne przyrzà-
dy do pomiaru, kontroli i sygnalizacji

KLASA 11 Ozdoby

KLASA 12 Ârodki transportu, dêwigi, wyciàgi

KLASA 13 Urzàdzenia do wytwarzania, przesy∏u lub
przetwarzania elektrycznoÊci

KLASA 14 Reprodukcja (dêwi´ku, obrazu), urzàdzenia
do komunikowania si´ i przetwarzania infor-
macji

KLASA 15 Maszyny nieuj´te w innych klasach

KLASA 16 Aparaty fotograficzne, filmowe, optyczne

KLASA 17 Instrumenty muzyczne

KLASA 18 Maszyny biurowe, maszyny do drukowania

KLASA 19 Materia∏y biurowe (sprz´t biurowy), papete-
ria; przybory szkolne i materia∏y stosowane
w plastyce

KLASA 20 Sprzeda˝ i sprz´t wykorzystywany w rekla-
mie, oznaczenia

KLASA 21 Gry, zabawki, namioty i artyku∏y sportowe

KLASA 22 Broƒ, wyroby pirotechniczne, sprz´t my-
Êliwski i w´dkarski, artyku∏y do zwalczania
szkodników

KLASA 23 Urzàdzenia dozujàce p∏yny, urzàdzenia sani-
tarne, do ogrzewania, wentylacji i rozrze-
dzania powietrza, paliwa

KLASA 24 Sprz´t medyczny i laboratoryjny

KLASA 25 Materia∏y budowlane, elementy konstrukcji
budowlanych

KLASA 26 Artyku∏y oÊwietleniowe

KLASA 27 Tytoƒ, przybory dla palaczy

KLASA 28 Wyroby farmaceutyczne i kosmetyczne, ar-
tyku∏y toaletowe

KLASA 29 Sprz´t przeciwpo˝arowy, sprz´t ratowniczy

KLASA 30 Artyku∏y do chowu i przewo˝enia zwierzàt

KLASA 31 Przyrzàdy i urzàdzenia do przygotowywania
jedzenia i napojów nieuj´te w innych klasach

KLASA 99 Ró˝ne

Za∏àcznik nr 3

WYKAZ KLAS
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