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POROZUMIENIE STRASBURSKIE

dotyczàce mi´dzynarodowej klasyfikacji patentowej,

sporzàdzone w Strasburgu dnia 24 marca 1971 r. i zmienione nast´pnie dnia 28 wrzeÊnia 1979 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomoÊci:

W dniu 24 marca 1971 r. w Strasburgu zosta∏o sporzàdzone Porozumienie strasburskie dotyczàce mi´dzyna-
rodowej klasyfikacji patentowej, zmienione nast´pnie w dniu 28 wrzeÊnia 1979 r., w nast´pujàcym brzmieniu:

Przek∏ad

POROZUMIENIE STRASBURSKIE

dotyczàce mi´dzynarodowej klasyfikacji patentowej
z dnia 24 marca 1971 r.,

zmienione dnia 28 wrzeÊnia 1979 r.

Umawiajàce si´ Strony,

uwa˝ajàc, ˝e powszechne przyj´cie jednolitego
systemu klasyfikacji patentów, Êwiadectw autorskich,
wzorów u˝ytkowych i Êwiadectw u˝ytecznoÊci le˝y

w ogólnym interesie i nale˝y si´ spodziewaç, ˝e umoc-
ni ÊciÊlejszà wspó∏prac´ mi´dzynarodowà w dziedzinie
w∏asnoÊci przemys∏owej i przyczyni si´ do harmoniza-
cji ustawodawstwa krajowego w tej dziedzinie,

uznajàc wag´ Europejskiej konwencji o mi´dzyna-
rodowej klasyfikacji patentów na wynalazki z dnia
19 grudnia 1954 r., na podstawie której Rada Europy
ustanowi∏a Mi´dzynarodowà Klasyfikacj´ Patentów na
Wynalazki,



majàc na wzgl´dzie powszechnà wartoÊç niniejszej
klasyfikacji i jej wa˝noÊç dla wszystkich krajów b´dà-
cych stronami Konwencji paryskiej o ochronie w∏asno-
Êci przemys∏owej,

majàc na wzgl´dzie wa˝noÊç niniejszej klasyfikacji
dla krajów rozwijajàcych si´, która daje im ∏atwiejszy do-
st´p do stale rozwijajàcej si´ nowoczesnej technologii,

majàc na uwadze artyku∏ 19 Konwencji paryskiej
o ochronie w∏asnoÊci przemys∏owej z dnia 20 marca
1883 r., zrewidowanej 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 Lizbonie dnia 31 paêdziernika 1958 r. i w Sztokholmie
dnia 14 lipca 1967 r.,

uzgodni∏y, co nast´puje:

Artyku∏ 1

Ustanowienie Zwiàzku Szczególnego;
przyj´cie klasyfikacji mi´dzynarodowej

Kraje, do których niniejsze porozumienie ma zasto-
sowanie, tworzà Zwiàzek Szczególny i przyjmujà
wspólnà klasyfikacj´ dla patentów na wynalazki, Êwia-
dectw autorskich, wzorów u˝ytkowych i Êwiadectw
u˝ytecznoÊci, znanà pod nazwà „Mi´dzynarodowa Kla-
syfikacja Patentowa” (dalej zwanà „Klasyfikacjà”).

Artyku∏ 2

OkreÊlenie Klasyfikacji

1. (a) Klasyfikacja sk∏ada si´ z:
(i) tekstu sporzàdzonego zgodnie z przepisami

Konwencji europejskiej o mi´dzynarodowej
klasyfikacji patentów na wynalazki z dnia
19 grudnia 1954 r. (dalej zwanej „Konwencjà
Europejskà”), który wszed∏ w ˝ycie i zosta∏
opublikowany przez Sekretarza Generalne-
go Rady Europy dnia 1 wrzeÊnia 1968 r.;

(ii) zmian, które wesz∏y w ˝ycie stosownie do
artyku∏u 2 ust´p 2 Konwencji Europejskiej
przed wejÊciem w ˝ycie niniejszego porozu-
mienia;

(iii) zmian wprowadzonych póêniej, stosownie
do artyku∏u 5, który wszed∏ w ˝ycie zgodnie
z postanowieniami artyku∏u 6;

(b) Informator oraz adnotacje zawarte w tekÊcie
Klasyfikacji stanowià jej integralnà cz´Êç.

2. (a) Tekst, o którym mowa w ust´pie 1 pkt (a) (i), za-
warty jest w dwóch oryginalnych egzempla-
rzach, ka˝dy w j´zyku angielskim i francuskim,
z∏o˝onych na czas, w którym niniejsze porozu-
mienie otwarte jest do podpisania, jeden u Se-
kretarza Generalnego Rady Europy, drugi u Dy-
rektora Generalnego Âwiatowej Organizacji
W∏asnoÊci Intelektualnej (dalej zwanych odpo-
wiednio „Dyrektorem Generalnym” i „Organi-
zacjà”), ustanowionej Konwencjà z dnia 14 lip-
ca 1967 r.

(b) Zmiany, o których mowa w ust´pie 1 pkt (a) (ii),
z∏o˝one sà w dwóch oryginalnych egzempla-
rzach, ka˝dy w j´zyku angielskim i francuskim,
jeden u Sekretarza Generalnego Rady Europy,
drugi u Dyrektora Generalnego.

(c) Zmiany, o których mowa w ust´pie 1 pkt (a) (iii),
z∏o˝one sà u Dyrektora Generalnego tylko w jed-
nym oryginalnym egzemplarzu, w j´zyku angiel-
skim i francuskim.

Artyku∏ 3

J´zyki Klasyfikacji

1. Klasyfikacja sporzàdzona jest w j´zyku angielskim
i francuskim, oba teksty sà jednakowo autentyczne.

2. Urz´dowe teksty Klasyfikacji w j´zyku niemieckim,
japoƒskim, portugalskim, rosyjskim, hiszpaƒskim
i innych j´zykach, które mo˝e wskazaç Zgromadze-
nie, o którym mowa w artykule 7, sporzàdza Biuro
Mi´dzynarodowe Organizacji (dalej zwane „Biu-
rem Mi´dzynarodowym”), po konsultacji z zainte-
resowanymi rzàdami albo na podstawie t∏umacze-
nia dostarczonego przez te rzàdy bàdê w jakikol-
wiek inny sposób niepociàgajàcy nast´pstw finan-
sowych dla bud˝etu Zwiàzku Szczególnego lub Or-
ganizacji.

Artyku∏ 4

Stosowanie Klasyfikacji

1. Klasyfikacja posiada jedynie charakter administra-
cyjny.

2. Ka˝dy kraj Zwiàzku Szczególnego posiada prawo
stosowania Klasyfikacji jako systemu g∏ównego
lub systemu pomocniczego.

3. Kompetentne w∏adze krajów Zwiàzku Szczególne-
go w∏àczà do:

(i) wydawanych przez siebie patentów, Êwia-
dectw autorskich, wzorów u˝ytkowych i Êwia-
dectw u˝ytecznoÊci, i do odnoszàcych si´ do
nich zg∏oszeƒ, czy publikowanych czy te˝ je-
dynie wy∏o˝onych do wglàdu publicznego,
oraz

(ii) wzmianek ukazujàcych si´ w czasopismach
urz´dowych i dotyczàcych publikacji lub wy∏o-
˝enia dokumentów, o których mowa w pkt (i),

wszystkie symbole Klasyfikacji odnoszàce si´ do
wynalazku, którego dotyczy dokument, o którym
mowa w pkt (i).

4. Przy podpisywaniu niniejszego porozumienia lub
sk∏adaniu dokumentów ratyfikacji lub przystàpienia:

(i) ka˝dy kraj mo˝e oÊwiadczyç, ˝e nie podejmuje
si´ zamieszczania symboli dotyczàcych grup
lub podgrup Klasyfikacji w zg∏oszeniach, o któ-
rych mowa w ust´pie 3, które zosta∏y jedynie
wy∏o˝one do wglàdu publicznego, i w dotyczà-
cych ich wzmiankach, oraz
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(ii) ka˝dy kraj, w którym nie prowadzi si´ badania no-
woÊci, czy natychmiastowego czy te˝ odroczone-
go, i w którym procedura udzielania patentów lub
innych rodzajów ochrony nie przewiduje poszu-
kiwania w stanie techniki, mo˝e oÊwiadczyç, ˝e
nie podejmuje si´ zamieszczania symboli, doty-
czàcych grup i podgrup Klasyfikacji, w dokumen-
tach i wzmiankach, o których mowa w ust´pie 3.
Je˝eli takie okolicznoÊci istniejà jedynie w odnie-
sieniu do niektórych rodzajów ochrony lub nie-
których dziedzin techniki, wówczas dany kraj mo-
˝e uczyniç takie zastrze˝enie jedynie w takim za-
kresie, w jakim zachodzà te okolicznoÊci.

5. Symbole Klasyfikacji, poprzedzone s∏owami „Mi´-
dzynarodowa Klasyfikacja Patentowa” lub ich
skrótem, który zostanie ustalony przez Komitet
Ekspertów, o którym mowa w artykule 5, drukuje
si´, t∏ustym drukiem lub w taki sposób, aby by∏y
one wyraênie widoczne, w tytule ka˝dego doku-
mentu, w którym majà zostaç zamieszczone i o któ-
rym mowa w ust´pie 3 pkt (i).

6. Je˝eli którykolwiek z krajów Zwiàzku Szczególnego
powierza udzielanie patentów organowi mi´dzy-
rzàdowemu, powinien podjàç wszelkie mo˝liwe
Êrodki w celu zapewnienia stosowania przez ten or-
gan Klasyfikacji, zgodnie z niniejszym artyku∏em.

Artyku∏ 5

Komitet Ekspertów

1. Tworzy si´ Komitet Ekspertów, w którym reprezen-
towany jest ka˝dy kraj Zwiàzku Szczególnego.

2. (a) Dyrektor Generalny zaprasza na posiedzenia
Komitetu Ekspertów, w charakterze obserwato-
rów, organizacje mi´dzyrzàdowe, wyspecjalizo-
wane w dziedzinie patentowej, których co naj-
mniej jeden z krajów cz∏onkowskich jest stronà
niniejszego porozumienia.

(b) Dyrektor Generalny mo˝e zaprosiç, a kiedy wnosi
o to Komitet Ekspertów, zaprasza do udzia∏u
w dyskusjach, w interesujàcym ich zakresie,
przedstawicieli organizacji mi´dzyrzàdowych
i mi´dzynarodowych organizacji pozarzàdowych.

3. Komitet Ekspertów:

(i) wprowadza zmiany do Klasyfikacji;

(ii) kieruje zalecenia do krajów Zwiàzku Szczegól-
nego, w celu u∏atwienia stosowania Klasyfika-
cji i popierania jej jednolitego stosowania;

(iii) bierze udzia∏ w popieraniu wspó∏pracy mi´-
dzynarodowej przy przeklasyfikowaniu doku-
mentacji, wykorzystywanej w badaniu wyna-
lazków, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci potrze-
by krajów rozwijajàcych si´;

(iv) podejmuje wszelkie inne dzia∏ania, które nie
pociàgajà nast´pstw finansowych dla bud˝etu
Zwiàzku Szczególnego lub Organizacji, a przy-
czyniajà si´ do u∏atwienia stosowania Klasyfi-
kacji przez kraje rozwijajàce si´;

(v) ma prawo powo∏ywaç podkomitety i grupy ro-
bocze.

4. Komitet Ekspertów przyjmuje w∏asne przepisy pro-
ceduralne. Zezwalajà one na mo˝liwoÊç udzia∏u
w posiedzeniach jego podkomitetów i grup robo-
czych, organizacji mi´dzyrzàdowych, o których
mowa w ust´pie 2 pkt (a) i które mogà wykonaç
istotnà prac´ dla rozwoju Klasyfikacji.

5. Propozycje zmian w Klasyfikacji mogà byç wnoszo-
ne przez w∏aÊciwy organ ka˝dego kraju Zwiàzku
Szczególnego, Biuro Mi´dzynarodowe, ka˝dà or-
ganizacj´ mi´dzyrzàdowà reprezentowanà w Ko-
mitecie Ekspertów, stosownie do ust´pu 2 pkt (a),
oraz jakàkolwiek innà organizacj´ specjalnie po-
proszonà przez Komitet Ekspertów o przed∏o˝enie
takich propozycji. Propozycje te przekazuje si´ do
Biura Mi´dzynarodowego, które przedk∏ada je
cz∏onkom Komitetu Ekspertów i obserwatorom nie
póêniej ni˝ dwa miesiàce przed sesjà Komitetu
Ekspertów, na której wspomniane propozycje ma-
jà byç rozwa˝ane.

6. (a) Ka˝dy kraj b´dàcy cz∏onkiem Komitetu Eksper-
tów posiada jeden g∏os.

(b) Decyzje Komitetu Ekspertów wymagajà zwy-
k∏ej wi´kszoÊci krajów reprezentowanych i g∏o-
sujàcych.

(c) Ka˝da decyzja, która uznana zostanie przez jed-
nà piàtà krajów reprezentowanych i g∏osujà-
cych za powodujàcà zmiany w podstawowej
strukturze Klasyfikacji lub pociàgajàcà za sobà
istotnà prac´ dotyczàcà przeklasyfikowania,
wymaga wi´kszoÊci trzech czwartych krajów re-
prezentowanych i g∏osujàcych.

(d) Wstrzymania si´ od g∏osowania nie uznaje si´
za oddanie g∏osu.

Artyku∏ 6

Notyfikacje, wejÊcie w ˝ycie i publikacja zmian
oraz innych decyzji

1. Biuro Mi´dzynarodowe powiadamia kompetentne
organy krajów Zwiàzku Szczególnego o ka˝dej de-
cyzji Komitetu Ekspertów dotyczàcej przyj´cia
zmian do Klasyfikacji i o zaleceniach Komitetu Eks-
pertów. Zmiany wchodzà w ˝ycie w terminie sze-
Êciu miesi´cy od daty wysy∏ki powiadomienia.

2. Zmiany, które wesz∏y w ˝ycie, w∏àcza do Klasyfika-
cji Biuro Mi´dzynarodowe. Og∏oszenia o zmianach
publikowane sà w tych czasopismach, które zosta-
∏y wskazane przez Zgromadzenie, o którym mowa
w artykule 7.

Artyku∏ 7

Zgromadzenie Zwiàzku Szczególnego

1. (a) Zwiàzek Szczególny posiada Zgromadzenie
sk∏adajàce si´ z krajów Zwiàzku Szczególnego.

(b) Rzàd ka˝dego kraju Zwiàzku Szczególnego re-
prezentowany jest przez jednego delegata, któ-
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ry mo˝e byç wspomagany przez zast´pców,
doradców i ekspertów.

(c) Ka˝da organizacja mi´dzyrzàdowa, o której
mowa w artykule 5 ust´p 2 pkt (a), mo˝e uczest-
niczyç w posiedzeniach Zgromadzenia w cha-
rakterze obserwatora i, jeÊli Zgromadzenie po-
dejmie takà decyzj´, w tych komitetach i gru-
pach roboczych, które mogà zostaç powo∏ane
przez Zgromadzenie.

(d) Koszty ka˝dej delegacji pokrywa Rzàd, który jà
wyznaczy∏.

2. (a) Z zastrze˝eniem przepisów artyku∏u 5 Zgroma-
dzenie:

(i) zajmuje si´ wszelkimi sprawami dotyczà-
cymi utrzymania i rozwoju Zwiàzku Szcze-
gólnego oraz stosowania niniejszego po-
rozumienia;

(ii) udziela Biuru Mi´dzynarodowemu in-
strukcji dotyczàcych przygotowania konfe-
rencji rewizyjnych;

(iii) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania oraz
podj´te przez Dyrektora Generalnego
dzia∏ania w sprawach dotyczàcych Zwiàz-
ku Szczególnego i udziela mu wszelkich
niezb´dnych instrukcji, dotyczàcych
spraw le˝àcych w zakresie kompetencji
Zwiàzku Szczególnego;

(iv) ustala program i przyjmuje dwuletni bu-
d˝et Zwiàzku Szczególnego oraz zatwier-
dza jego koƒcowe rozliczenia;

(v) przyjmuje przepisy finansowe Zwiàzku
Szczególnego;

(vi) podejmuje decyzj´ co do sporzàdzenia
tekstów urz´dowych Klasyfikacji w j´zy-
kach innych ni˝ j´zyk angielski i francuski
oraz w tych, które zosta∏y wyszczególnio-
ne w artykule 3 ust. 2;

(vii) powo∏uje takie komitety i grupy robocze,
które uwa˝a za w∏aÊciwe dla osiàgni´cia
celów Zwiàzku Szczególnego;

(viii) okreÊla, z zastrze˝eniem ust´pu 1 pkt (c),
które kraje nieb´dàce cz∏onkami Zwiàzku
Szczególnego i które organizacje mi´dzy-
rzàdowe i mi´dzynarodowe organizacje po-
zarzàdowe zostanà dopuszczone, w charak-
terze obserwatorów, do udzia∏u w jego po-
siedzeniach i w posiedzeniach powo∏anych
przez niego komitetów i grup roboczych;

(ix) podejmuje wszelkie stosowne dzia∏ania
wspomagajàce realizacj´ celów Zwiàzku
Szczególnego;

(x) wykonuje wszelkie inne funkcje, które sà
w∏aÊciwe na podstawie niniejszego poro-
zumienia.

(b) W odniesieniu do spraw, które wchodzà w zakres
zainteresowania równie˝ innych zwiàzków admi-
nistrowanych przez Organizacj´, Zgromadzenie
podejmuje swoje decyzje po wys∏uchaniu opinii
Komitetu Koordynacyjnego Organizacji.

3. (a) Ka˝dy kraj cz∏onkowski Zgromadzenia posiada
jeden g∏os.

(b) Po∏owa krajów cz∏onkowskich Zgromadzenia
stanowi kworum.

(c) W przypadku braku kworum Zgromadzenie mo-
˝e podejmowaç decyzje, jednak˝e z wyjàtkiem
decyzji dotyczàcych swojej w∏asnej procedury,
wszystkie takie decyzje b´dà skuteczne jedynie
wówczas, gdy spe∏nione zostanà ustalone dalej
warunki. Biuro Mi´dzynarodowe powiadamia
o wspomnianych decyzjach kraje cz∏onkowskie
Zgromadzenia, które nie by∏y reprezentowane,
i wzywa je do oddania g∏osów na piÊmie lub pi-
semnego poinformowania o wstrzymaniu si´
od g∏osowania, w terminie trzech miesi´cy od
daty powiadomienia. Je˝eli po up∏ywie tego ter-
minu liczba krajów, które w ten sposób odda∏y
swój g∏os lub poinformowa∏y o wstrzymaniu si´
od g∏osowania, osiàgnie liczb´ krajów, której za-
brak∏o do osiàgni´cia kworum na samej sesji,
decyzje takie sà skuteczne pod warunkiem, ˝e
w tym samym czasie zostanie jednak osiàgni´ta
wymagana wi´kszoÊç.

(d) Z zastrze˝eniem postanowieƒ artyku∏u 11 ust. 2
decyzje Zgromadzenia wymagajà dwóch trze-
cich oddanych g∏osów.

(e) Wstrzymania si´ od g∏osu nie uznaje si´ za od-
danie g∏osu.

(f) Delegat mo˝e reprezentowaç i g∏osowaç
w imieniu tylko jednego kraju.

4. (a) Zgromadzenie zbiera si´ raz na dwa lata kalen-
darzowe na sesjach zwyczajnych, zwo∏ywanych
przez Dyrektora Generalnego, i, jeÊli nie zaist-
niejà okolicznoÊci wyjàtkowe, w tym samym
okresie i w tym samym miejscu co Zgromadze-
nie Ogólne Organizacji.

(b) Zgromadzenie zbiera si´ na sesjach nadzwy-
czajnych, zwo∏ywanych przez Dyrektora Gene-
ralnego na wniosek jednej czwartej krajów
cz∏onkowskich Zgromadzenia.

(c) Porzàdek obrad ka˝dej sesji przygotowuje Dy-
rektor Generalny.

5. Zgromadzenie przyjmuje swoje w∏asne przepisy
proceduralne.

Artyku∏ 8

Biuro Mi´dzynarodowe

1. (a) Zadania administracyjne dotyczàce Zwiàzku
Szczególnego realizuje Biuro Mi´dzynarodowe.

(b) W szczególnoÊci Biuro Mi´dzynarodowe przy-
gotowuje posiedzenia i zapewnia obs∏ug´ se-
kretariatu Zgromadzenia, Komitetu Ekspertów
oraz tych innych komitetów lub grup robo-
czych, które mogà zostaç powo∏ane przez Zgro-
madzenie lub Komitet Ekspertów.

(c) Dyrektor Generalny jest g∏ównym organem wy-
konawczym Zwiàzku Szczególnego i reprezen-
tuje Zwiàzek Szczególny.
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2. Dyrektor Generalny oraz wyznaczony przez niego
cz∏onek personelu biorà udzia∏, bez prawa g∏osu,
we wszystkich posiedzeniach Zgromadzenia, Ko-
mitetu Ekspertów i tych innych komitetów lub grup
roboczych, które mogà zostaç powo∏ane przez
Zgromadzenie albo Komitet Ekspertów. Dyrektor
Generalny lub wyznaczony przez niego cz∏onek
personelu pe∏nià z urz´du funkcj´ sekretarza tych
organów.

3. (a) Biuro Mi´dzynarodowe przygotowuje, zgodnie
z instrukcjami Zgromadzenia, konferencje rewi-
zyjne.

(b) Biuro Mi´dzynarodowe mo˝e, w sprawach do-
tyczàcych przygotowania konferencji rewizyj-
nych, konsultowaç si´ z organizacjami mi´dzy-
rzàdowymi i mi´dzynarodowymi organizacja-
mi pozarzàdowymi.

(c) Dyrektor Generalny i osoby przez niego wyzna-
czone biorà udzia∏, bez prawa g∏osu, w dysku-
sjach w trakcie konferencji rewizyjnych.

4. Biuro Mi´dzynarodowe wykonuje wszelkie inne
powierzone mu zadania.

Artyku∏ 9

Finanse

1. (a) Zwiàzek Szczególny posiada bud˝et.

(b) Bud˝et Zwiàzku Szczególnego obejmuje wp∏y-
wy i wydatki w∏aÊciwe dla Zwiàzku Szczególne-
go, jego wk∏ad do bud˝etu wydatków, wspólne-
go dla zwiàzków, oraz, kiedy ma to zastosowa-
nie, sum´ oddanà do dyspozycji bud˝etu Kon-
ferencji Organizacji.

(c) Wydatki niezwiàzane wy∏àcznie z dzia∏alnoÊcià
Zwiàzku Szczególnego, ale zwiàzane równie˝
z dzia∏alnoÊcià jednego lub kilku innych zwiàz-
ków, administrowanych przez Organizacj´, uwa-
˝a si´ za wspólne wydatki tych zwiàzków. Udzia∏
Zwiàzku Szczególnego w takich wspólnych wy-
datkach jest proporcjonalny do korzyÊci, jakie
Zwiàzek Szczególny posiada z tych wydatków.

2. Bud˝et Zwiàzku Szczególnego ustala si´ z nale˝y-
tym uwzgl´dnieniem wymogów koordynacji z bu-
d˝etami innych zwiàzków, administrowanych przez
Organizacj´.

3. Bud˝et Zwiàzku Szczególnego finansowany jest
z nast´pujàcych êróde∏:

(i) sk∏adek wnoszonych przez kraje Zwiàzku
Szczególnego;

(ii) op∏at i kwot nale˝nych za us∏ugi Êwiadczone
przez Biuro Mi´dzynarodowe w odniesieniu
do Zwiàzku Szczególnego;

(iii) sprzeda˝y publikacji Biura Mi´dzynarodowe-
go, dotyczàcych Zwiàzku Szczególnego, lub
honorariów za takie publikacje;

(iv) darowizn, zapisów i subwencji;

(v) dzier˝aw, odsetek lub innych ró˝nych docho-
dów.

4. (a) Dla celów ustalenia sk∏adki, o której mowa
w ust´pie 3 pkt (i), ka˝dy kraj Zwiàzku Szczegól-
nego b´dzie nale˝a∏ do tej samej klasy, do któ-
rej nale˝y w Zwiàzku Paryskim Ochrony W∏a-
snoÊci Przemys∏owej, i b´dzie p∏aci∏ rocznà
sk∏adk´ na podstawie tej samej liczby jedno-
stek, jaka zosta∏a ustalona dla tej klasy w tym
zwiàzku.

(b) WysokoÊç rocznej sk∏adki ka˝dego kraju Zwiàz-
ku Szczególnego b´dzie pozostawa∏a w tej sa-
mej proporcji do ca∏kowitej sumy, jaka ma zo-
staç wniesiona do bud˝etu Zwiàzku Szczegól-
nego przez wszystkie kraje, w jakiej liczba jej
jednostek pozostaje do ca∏kowitej liczby jedno-
stek wszystkich krajów wnoszàcych sk∏adki.

(c) Sk∏adki stajà si´ wymagalne 1 stycznia ka˝dego
roku.

(d) Kraj, który zalega z wnoszeniem sk∏adek, nie
mo˝e korzystaç z prawa do g∏osowania w ˝ad-
nym organie Zwiàzku Szczególnego, jeÊli kwota
jego zaleg∏oÊci równa si´ lub przewy˝sza kwot´
sk∏adek nale˝nà od niego za poprzednie dwa
pe∏ne lata. Jednak˝e ka˝dy organ Zwiàzku
Szczególnego mo˝e zezwoliç takiemu krajowi
na dalsze korzystanie z praw do g∏osowania
w tym organie, jeÊli i tak d∏ugo, jak pozostaje on
w przekonaniu, ˝e zw∏oka we wniesieniu sk∏ad-
ki spowodowana jest wystàpieniem wyjàtko-
wych i niedajàcych si´ uniknàç okolicznoÊci.

(e) JeÊli bud˝et nie zostanie przyj´ty przed rozpo-
cz´ciem si´ nowego okresu obrachunkowego,
pozostanie on na tym samym poziomie co bu-
d˝et roku poprzedniego, jak przewidujà to prze-
pisy finansowe.

5. WysokoÊç op∏at i kwot nale˝nych za us∏ugi Êwiad-
czone przez Biuro Mi´dzynarodowe w odniesieniu
do Zwiàzku Szczególnego ustala i zg∏asza Zgroma-
dzeniu Dyrektor Generalny.

6. (a) Zwiàzek Szczególny posiada kapita∏ obrotowy
powsta∏y przez wniesienie przez ka˝dy kraj
Zwiàzku Szczególnego jednorazowej wp∏aty.
JeÊli kapita∏ staje si´ niewystarczajàcy, Zgroma-
dzenie podejmuje decyzj´ o jego zwi´kszeniu.

(b) WysokoÊç poczàtkowej wp∏aty ka˝dego kraju
na rzecz wspomnianego kapita∏u lub udzia∏ da-
nego kraju w jego zwi´kszeniu b´dzie procen-
tem sk∏adki tego kraju za rok, w którym kapita∏
zosta∏ utworzony lub podj´ta zosta∏a decyzja
o jego zwi´kszeniu.

(c) Procent ten oraz warunki p∏atnoÊci ustala Zgro-
madzenie na podstawie propozycji Dyrektora
Generalnego i po wys∏uchaniu opinii Komitetu
Koordynacyjnego Organizacji.

7. (a) W umowie o siedzibie, zawartej z krajem, na któ-
rego terytorium Organizacja ma swojà siedzib´,
przewiduje si´, ̋ e w przypadku kiedy kapita∏ jest
niewystarczajàcy, kraj ten udziela po˝yczek. Wy-
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sokoÊç takich po˝yczek oraz warunki ich udziela-
nia b´dà ka˝dorazowo przedmiotem odr´bnych
umów pomi´dzy tym krajem a Organizacjà.

(b) Kraj, o którym mowa w pkt (a), oraz Organiza-
cja majà prawo wypowiedzenia zobowiàzania
co do udzielania po˝yczek, w drodze pisemne-
go powiadomienia. Wypowiedzenie staje si´
skuteczne trzy lata po zakoƒczeniu roku, w któ-
rym dokonano powiadomienia. 

8. Urz´dowej kontroli rachunków dokonuje jeden
lub kilka krajów Zwiàzku Szczególnego lub rewi-
zorzy kontroli zewn´trznej, jak przewidujà to prze-
pisy finansowe. Wyznacza ich, za ich zgodà, Zgro-
madzenie.

Artyku∏ 10

Rewizja porozumienia

1. Niniejsze porozumienie mo˝e byç okresowo rewi-
dowane przez konferencj´ nadzwyczajnà krajów
Zwiàzku Szczególnego.

2. O zwo∏aniu konferencji rewizyjnej decyduje Zgro-
madzenie.

3. Artyku∏y 7, 8, 9 i 11 mogà zostaç zmienione albo
przez konferencj´ rewizyjnà, albo zgodnie z posta-
nowieniami artyku∏u 11.

Artyku∏ 11

Zmiana niektórych postanowieƒ porozumienia

1. Z propozycjami zmiany artyku∏ów 7, 8, 9 oraz ni-
niejszego artyku∏u mogà wyst´powaç wszystkie
kraje Zwiàzku Szczególnego lub Dyrektor General-
ny. Propozycje takie przekazuje Dyrektor General-
ny krajom Zwiàzku Szczególnego, przynajmniej
z szeÊciomiesi´cznym wyprzedzeniem, przed ich
rozwa˝eniem przez Zgromadzenie.

2. Zmiany do artyku∏ów, o których mowa w ust´pie 1,
przyjmuje Zgromadzenie. Przyj´cie wymaga
trzech czwartych oddanych g∏osów, z zastrze˝e-
niem, ̋ e ka˝da zmiana do artyku∏u 7 oraz niniejsze-
go ust´pu wymaga czterech piàtych oddanych g∏o-
sów.

3. (a) Ka˝da zmiana do artyku∏ów, o których mowa
w ust´pie 1, wchodzi w ˝ycie jeden miesiàc po
otrzymaniu przez Dyrektora Generalnego, od
trzech czwartych krajów cz∏onkowskich Zwiàz-
ku Szczególnego, w chwili przyj´cia tej zmiany,
pisemnych powiadomieƒ o jej przyj´ciu, doko-
nanych zgodnie z ich w∏aÊciwymi procedurami
konstytucyjnymi.

(b) Ka˝da zmiana niniejszych artyku∏ów, przyj´ta
w ten sposób, wià˝e wszystkie kraje, które sà
cz∏onkami Zwiàzku Szczególnego w chwili wej-
Êcia w ˝ycie zmiany, z zastrze˝eniem, ˝e ka˝da
zmiana powodujàca zwi´kszenie zobowiàzaƒ
finansowych krajów Zwiàzku Szczególnego
wià˝e tylko te kraje, które powiadomi∏y o przy-
j´ciu takiej zmiany.

(c) Ka˝da zmiana przyj´ta zgodnie z postanowie-
niami pkt (a) wià˝e wszystkie kraje, które sta∏y
si´ cz∏onkami Zwiàzku Szczególnego po dacie
wejÊcia w ˝ycie tej zmiany, zgodnie z postano-
wieniami pkt (a).

Artyku∏ 12

Stanie si´ stronà porozumienia

1. Ka˝dy kraj, b´dàcy stronà Konwencji paryskiej
o ochronie w∏asnoÊci przemys∏owej, mo˝e staç si´
stronà niniejszego porozumienia przez:

(i) podpisanie i nast´pnie z∏o˝enie dokumentu ra-
tyfikacji lub

(ii) z∏o˝enie dokumentu przystàpienia.

2. Dokumenty ratyfikacji lub przystàpienia sk∏ada si´
u Dyrektora Generalnego.

3. Do niniejszego porozumienia majà zastosowanie
postanowienia artyku∏u 24 Aktu sztokholmskiego
Konwencji paryskiej o ochronie w∏asnoÊci przemy-
s∏owej.

4. Postanowieƒ ust´pu 3 nie nale˝y w ˝adnym razie
rozumieç jako oznaczajàcych uznanie lub dorozu-
miane przyj´cie, przez kraj Zwiàzku Szczególnego,
faktycznej sytuacji, dotyczàcej terytorium, na któ-
rym inne paƒstwo zastosuje niniejsze porozumie-
nie, na mocy wspomnianego ust´pu.

Artyku∏ 13

WejÊcie w ˝ycie porozumienia

1. (a) Niniejsze porozumienie wchodzi w ˝ycie jeden
rok po z∏o˝eniu dokumentów ratyfikacji lub
przystàpienia przez:

(i) dwie trzecie krajów b´dàcych cz∏onkami
Konwencji Europejskiej, w dacie, w której
niniejsze porozumienie by∏o otwarte do
podpisu, i

(ii) trzy kraje b´dàce stronami Konwencji pary-
skiej o ochronie w∏asnoÊci przemys∏owej,
które nie by∏y poprzednio stronà Konwencji
Europejskiej, z których co najmniej jedno
jest krajem, gdzie zgodnie z najaktualniejszy-
mi, rocznymi danymi statystycznymi, opu-
blikowanymi przez Biuro Mi´dzynarodowe
w dacie z∏o˝enia przez ten kraj dokumentu
ratyfikacji lub przystàpienia, dokonano wi´-
cej ni˝ 40 000 zg∏oszeƒ na patenty lub Êwia-
dectwa autorskie.

(b) W odniesieniu do wszystkich krajów innych ni˝
te, w stosunku do których niniejsze porozumie-
nie wesz∏o w ˝ycie zgodnie z pkt (a), porozumie-
nie wchodzi w ˝ycie jeden rok po dacie powia-
domienia, dokonanego przez Dyrektora Gene-
ralnego, o ratyfikacji lub przystàpieniu, chyba
˝e w dokumencie ratyfikacji lub przystàpienia
wskazana zosta∏a póêniejsza data. W tym dru-
gim przypadku niniejsze porozumienie wcho-
dzi w ˝ycie w odniesieniu do takiego kraju w da-
cie wskazanej w tym dokumencie.

Dziennik Ustaw Nr 63 — 4103 — Poz. 579



(c) Kraje b´dàce stronami Konwencji Europejskiej,
które ratyfikujà niniejsze porozumienie lub do
niego przystàpià, obowiàzane sà wypowiedzieç
wymienionà konwencj´, z mocà obowiàzujàcà
najpóêniej od dnia, w którym niniejsze porozu-
mienie wchodzi w ˝ycie w odniesieniu do tych
krajów.

2. Ratyfikacja lub przystàpienie automatycznie pocià-
ga za sobà przyj´cie wszystkich postanowieƒ i do-
st´p do wszystkich korzyÊci, wynikajàcych z niniej-
szego porozumienia.

Artyku∏ 14

Okres obowiàzywania

Niniejsze porozumienie obowiàzywaç b´dzie przez
taki sam okres jak Konwencja paryska o ochronie w∏a-
snoÊci przemys∏owej.

Artyku∏ 15

Wypowiedzenie

1. Ka˝dy kraj Zwiàzku Szczególnego mo˝e wypowie-
dzieç niniejsze porozumienie powiadomieniem
skierowanym do Dyrektora Generalnego.

2. Wypowiedzenie staje si´ skuteczne jeden rok po
dniu, w którym Dyrektor Generalny otrzyma∏ po-
wiadomienie.

3. ˚aden kraj nie mo˝e skorzystaç z prawa do wypo-
wiedzenia, przewidzianego niniejszym artyku∏em,
przed up∏ywem pi´ciu lat od daty, w której sta∏ si´
cz∏onkiem Zwiàzku Szczególnego.

Artyku∏ 16

Podpisanie, j´zyki, notyfikacje, funkcje
depozytariusza

1. (a) Niniejsze porozumienie podpisuje si´ w jed-
nym egzemplarzu w j´zyku angielskim i francu-
skim, oba teksty sà jednakowo autentyczne.

(b) Niniejsze porozumienie pozostaje otwarte do
podpisu w Strasburgu do dnia 30 wrzeÊnia
1971 r.

(c) Porozumienie, jeÊli nie pozostaje ju˝ otwarte do
podpisu, sk∏ada si´ u Dyrektora Generalnego.

2. Dyrektor Generalny, po konsultacji z zainteresowa-
nymi rzàdami, sporzàdza urz´dowe teksty w j´zyku
niemieckim, japoƒskim, portugalskim, rosyjskim,
hiszpaƒskim i w innych j´zykach, które mo˝e wska-
zaç Zgromadzenie.

3. (a) Dyrektor Generalny przekazuje dwa, poÊwiad-
czone przez siebie, egzemplarze podpisanego
tekstu niniejszego porozumienia rzàdom kra-
jów, które go podpisa∏y, i, na ˝yczenie, rzàdowi
ka˝dego innego kraju. Przekazuje równie˝, po-
Êwiadczony przez siebie, egzemplarz Sekreta-
rzowi Generalnemu Rady Europy.

(b) Dyrektor Generalny przekazuje dwa, poÊwiad-
czone przez siebie, egzemplarze ka˝dej zmiany

do niniejszego porozumienia rzàdom wszystkich
krajów Zwiàzku Szczególnego i, na ˝yczenie, rzà-
dowi ka˝dego innego kraju. Przekazuje równie˝,
poÊwiadczony przez siebie, egzemplarz Sekreta-
rzowi Generalnemu Rady Europy.

(c) Dyrektor Generalny przeka˝e, na ˝yczenie, rzà-
dowi ka˝dego kraju, który podpisa∏ niniejsze
porozumienie lub przyst´puje do niego, po-
Êwiadczony przez siebie, egzemplarz Klasyfika-
cji w j´zyku angielskim lub francuskim.

4. Dyrektor Generalny zarejestruje niniejsze porozu-
mienie w Sekretariacie Narodów Zjednoczonych.

5. Dyrektor Generalny powiadamia rzàdy wszystkich
krajów b´dàcych stronami Konwencji paryskiej
o ochronie w∏asnoÊci przemys∏owej oraz Sekreta-
rza Generalnego Rady Europy o:

(i) z∏o˝eniu podpisów;

(ii) z∏o˝eniu dokumentów ratyfikacji lub przystà-
pienia;

(iii) dacie wejÊcia w ˝ycie niniejszego porozumie-
nia;

(iv) zastrze˝eniach dotyczàcych stosowania Klasyfi-
kacji;

(v) przyj´ciu zmian do niniejszego porozumienia;

(vi) datach, w których takie zmiany wchodzà w ˝y-
cie;

(vii) otrzymanych wypowiedzeniach.

Artyku∏ 17

Przepisy przejÊciowe

1. W okresie dwóch lat po wejÊciu w ˝ycie niniejszego
porozumienia, kraje b´dàce stronami Konwencji
Europejskiej, które nie sà jeszcze cz∏onkami Zwiàz-
ku Szczególnego, mogà korzystaç, jeÊli takie jest ich
˝yczenie, z tych samych praw w Komitecie Eksper-
tów, jakie by posiadali b´dàc cz∏onkami Zwiàzku
Szczególnego.

2. W okresie trzech lat po wygaÊni´ciu terminu, o któ-
rym mowa w ust´pie 1, kraje, których dotyczy
wspomniany ust´p, mogà braç udzia∏ w charakte-
rze obserwatorów w posiedzeniach Komitetu Eks-
pertów oraz, jeÊli wspomniany Komitet podejmie
takà decyzj´, w ustanowionych przez niego podko-
mitetach i grupach roboczych. W tym okresie mo-
gà one zg∏aszaç propozycje zmian do Klasyfikacji,
zgodnie z artyku∏em 5 ust´p 5, i b´dà powiadamia-
ne o decyzjach oraz zaleceniach Komitetu Eksper-
tów, zgodnie z artyku∏em 6 ust´p 1.

3. W okresie pi´ciu lat po wejÊciu w ˝ycie niniejszego
porozumienia, kraje b´dàce stronami Konwencji 
Europejskiej, które nie sà jeszcze cz∏onkami Zwiàzku
Szczególnego, mogà braç udzia∏, w charakterze ob-
serwatorów, w posiedzeniach Zgromadzenia oraz,
jeÊli Zgromadzenie podejmie takà decyzj´, w ka˝-
dym ustanowionym przez Zgromadzenie komitecie
lub grupie roboczej.
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Po zaznajomieniu si´ z powy˝szym porozumieniem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oÊwiadczam, ˝e:

— porozumienie zosta∏o uznane za s∏uszne zarówno w ca∏oÊci, jak i ka˝de z postanowieƒ w nim zawartych,

— Rzeczpospolita Polska postanawia przystàpiç do wy˝ej wspomnianego porozumienia,

— porozumienie b´dzie niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydany zosta∏ akt niniejszy, opatrzony piecz´cià Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 29 marca 1996 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

L.S.

Minister Spraw Zagranicznych: D. Rosati


