
Na podstawie art. 222 ust. 3 ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo w∏asnoÊci przemys∏owej
(Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 33,
poz. 286) zarzàdza si´, co nast´puje: 

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
29 sierpnia 2001 r. w sprawie op∏at zwiàzanych
z ochronà wynalazków, wzorów u˝ytkowych, wzorów
przemys∏owych, znaków towarowych, oznaczeƒ geo-
graficznych i topografii uk∏adów scalonych (Dz. U.
Nr 90, poz. 1000) za∏àczniki nr 1—5 otrzymujà brzmie-
nie okreÊlone w za∏àcznikach 1—5 do niniejszego roz-
porzàdzenia.

§ 2. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ do:

1) op∏at jednorazowych pobieranych od zg∏oszeƒ,
wniosków i innych czynnoÊci dokonywanych od
dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia, chyba ˝e
op∏ata zosta∏a uiszczona wczeÊniej;

2) op∏at okresowych, których termin p∏atnoÊci przy-
pada od dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia, chy-
ba ˝e op∏ata za okreÊlone lata ochrony zosta∏a
uiszczona wczeÊniej, na podstawie dotychczaso-
wych przepisów, albo jej wysokoÊç zosta∏a okre-
Êlona w decyzji o udzieleniu prawa wy∏àcznego,
wydanej przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzà-
dzenia.

§ 3. Przepisy rozporzàdzenia dotyczàce op∏at okre-
Êlonych w za∏àcznikach: nr 1 lp. I.9 i II.20, nr 2 lp. I.2,
nr 3 lp. I.3 i I.4 oraz nr 4 lp. 2 stosuje si´ od dnia uzy-
skania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa
w Unii Europejskiej. 

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia. 

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 2 marca 2004 r. 

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie op∏at zwiàzanych z ochronà wynalazków, wzorów u˝ytkowych, 
wzorów przemys∏owych, znaków towarowych, oznaczeƒ geograficznych i topografii uk∏adów scalonych



Dziennik Ustaw Nr 35 — 1846 — Poz. 309

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 2 marca 2004 r. (poz. 309)

Za∏àcznik nr 1

TABELA OP¸AT ZWIÑZANYCH Z OCHRONÑ WYNALAZKÓW I WZORÓW U˚YTKOWYCH

Lp. Wyszczególnienie WysokoÊç
op∏at

1 2 3

I Op∏aty jednorazowe

1 Za zg∏oszenie wynalazku lub wzoru u˝ytkowego 500,00 z∏*)

— za ka˝dà stron´ ponad 20 stron opisu, zastrze˝eƒ i rysunków 25,00 z∏
Od oÊwiadczenia o korzystaniu z pierwszeƒstwa — za ka˝de pierwszeƒstwo 100,00 z∏

2 Za przekazanie (od zg∏oszenia PCT**)) 300,00 z∏*)

3 Op∏ata krajowa (od zg∏oszenia PCT**)):
— gdy badania wst´pnego nie przeprowadzono 500,00 z∏*)

— gdy badanie wst´pne przeprowadzono 350,00 z∏*)

— za ka˝dà dodatkowà stron´ powy˝ej 20 stron t∏umaczenia opisu, zastrze˝eƒ 
i rysunków 25,00 z∏

— od oÊwiadczenia o korzystaniu z pierwszeƒstwa, za ka˝de pierwszeƒstwo 100,00 z∏

4 Za przekazanie europejskiego zg∏oszenia patentowego lub europejskiego zg∏oszenia 
patentowego w ramach PCT 300,00 z∏

5 Od wniosku o dokonanie og∏oszenia w terminie wczeÊniejszym 60,00 z∏

6 Od wniosku o odroczenie op∏aty 40,00 z∏

7 Od wniosku o przywrócenie terminu lub wniosku o uwzgl´dnienie uchybienia 
terminu z powodu nadzwyczajnych okolicznoÊci 70,00 z∏

8 Od wniosku o udzielenie prawa ochronnego na zg∏oszony wynalazek 100,00 z∏

9 Od wniosku o wydanie dodatkowego prawa ochronnego 500,00 z∏

10 Od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy:
— w zwiàzku z wydanym postanowieniem***) 50,00 z∏
— w zwiàzku z wydanà decyzjà 100,00 z∏

11 Za publikacj´ informacji o udzielonym patencie, publikacj´ informacji o udzielonym 
dodatkowym prawie ochronnym i za druk opisu patentowego do 10 stron opisu 
lub za publikacj´ t∏umaczenia patentu europejskiego do 10 stron opisu 80,00 z∏
— za druk jedenastej i ka˝dej nast´pnej strony opisu patentowego — od strony 

maszynopisu lub arkusza rysunku 6,00 z∏

12 Za publikacj´ o udzielonym prawie ochronnym na wzór u˝ytkowy 60,00 z∏

13 Od oÊwiadczenia o gotowoÊci udzielenia licencji (licencja otwarta) 60,00 z∏

14 Za wydanie duplikatu dokumentu patentowego lub Êwiadectwa ochronnego:
— do 20 stron 80,00 z∏
— powy˝ej 20 stron 150,00 z∏

15 Za wyciàg z rejestru 40,00 z∏

16 Za sporzàdzenie dowodu dokonania zg∏oszenia wynalazku (dowód pierwszeƒstwa):
— do 20 stron 60,00 z∏
— powy˝ej 20 stron 125,00 z∏

17 Za sporzàdzenie dowodu dokonania zg∏oszenia wzoru u˝ytkowego (dowód 
pierwszeƒstwa):
— do 20 stron 60,00 z∏
— powy˝ej 20 stron 125,00 z∏

18 Od wniosku o dokonanie zmiany w rejestrze — od ka˝dej zmiany 50,00 z∏
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19 Od wniesionego sprzeciwu 400,00 z∏

20 Od wniosku o wydanie decyzji w post´powaniu spornym 400,00 z∏

21 Od wniosku o wniesienie skargi do sàdu administracyjnego 400,00 z∏

22 Od wniosku o przekazywanie korespondencji na dodatkowy adres (art. 241 ust. 2) 
— za ka˝dy dodatkowy adres 100,00 z∏

II Op∏aty okresowe

1 Za pierwszy okres ochrony wynalazku obejmujàcy 1., 2. i 3. rok ochrony 270,00 z∏

2 Za 4. rok ochrony wynalazku 100,00 z∏

3 Za 5. rok ochrony wynalazku 210,00 z∏

4 Za 6. rok ochrony wynalazku 260,00 z∏

5 Za 7. rok ochrony wynalazku 300,00 z∏

6 Za 8. rok ochrony wynalazku 350,00 z∏

7 Za 9. rok ochrony wynalazku 450,00 z∏

8 Za 10. rok ochrony wynalazku 550,00 z∏

9 Za 11. rok ochrony wynalazku 650,00 z∏

10 Za 12. rok ochrony wynalazku 750,00 z∏

11 Za 13. rok ochrony wynalazku 850,00 z∏

12 Za 14. rok ochrony wynalazku 950,00 z∏

13 Za 15. rok ochrony wynalazku 1 050,00 z∏

14 Za 16. rok ochrony wynalazku 1 150,00 z∏

15 Za 17. rok ochrony wynalazku 1 250,00 z∏

16 Za 18. rok ochrony wynalazku 1 350,00 z∏

17 Za 19. rok ochrony wynalazku 1 450,00 z∏

18 Za 20. rok ochrony wynalazku 1 550,00 z∏

19 Za ochron´ wynalazku stanowiàcego przedmiot patentu dodatkowego 1 300,00 z∏

20 Za ka˝dy rozpocz´ty rok ochrony wynalazku, na który udzielono dodatkowego prawa 
ochronnego 5 000,00 z∏

21 Za pierwszy okres ochrony wzoru u˝ytkowego obejmujàcy 1., 2. i 3. rok ochrony 200,00 z∏

22 Za drugi okres ochrony wzoru u˝ytkowego obejmujàcy 4. i 5. rok ochrony 270,00 z∏

23 Za trzeci okres ochrony wzoru u˝ytkowego obejmujàcy 6., 7. i 8. rok ochrony 800,00 z∏

24 Za czwarty okres ochrony wzoru u˝ytkowego obejmujàcy 9. i 10. rok ochrony 1 000,00 z∏

***) W przypadku uj´cia w zg∏oszeniu wi´cej ni˝ dwóch wynalazków op∏ata podlega zwi´kszeniu o 50 %.
***) PCT — Uk∏ad o wspó∏pracy patentowej.
***) Nie dotyczy wniosków o zwolnienie od op∏aty.
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Lp. Wyszczególnienie WysokoÊç
op∏at

1 2 3

Za∏àcznik nr 2

TABELA OP¸AT ZWIÑZANYCH Z OCHRONÑ WZORÓW PRZEMYS¸OWYCH

I Op∏aty jednorazowe

1 Za zg∏oszenie wzoru przemys∏owego 300,00 z∏
Od oÊwiadczenia o korzystaniu z pierwszeƒstwa — za ka˝de pierwszeƒstwo 100,00 z∏

2 Za przekazanie zg∏oszenia wspólnotowego wzoru przemys∏owego 120,00 z∏

3 Od wniosku o odroczenie op∏aty 40,00 z∏

4 Od wniosku o przywrócenie terminu lub wniosku o uwzgl´dnienie uchybienia 
terminu z powodu nadzwyczajnych okolicznoÊci 70,00 z∏

5 Od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy:
— w zwiàzku z wydanym postanowieniem*) 50,00 z∏
— w zwiàzku z wydanà decyzjà 100,00 z∏

6 Za wyciàg z rejestru 40,00 z∏

7 Za sporzàdzenie dowodu pierwszeƒstwa:
— do 10 stron 30,00 z∏
— powy˝ej 10 stron 60,00 z∏

8 Za publikacj´ o udzielonym prawie z rejestracji 60,00 z∏

9 Za wydanie duplikatu Êwiadectwa rejestracji:
— do 10 stron za∏àcznika 50,00 z∏
— powy˝ej 10 stron za∏àcznika 100,00 z∏

10 Od wniosku o dokonanie zmiany w rejestrze — od ka˝dej zmiany 50,00 z∏

11 Od wniesionego sprzeciwu 400,00 z∏

12 Od wniosku o wydanie decyzji w post´powaniu spornym 400,00 z∏

13 Od wniosku o wniesienie skargi do sàdu administracyjnego 400,00 z∏

14 Od wniosku o przekazywanie korespondencji na dodatkowy adres (art. 241 ust. 2) 
— za ka˝dy dodatkowy adres 100,00 z∏

II Op∏aty okresowe

1 Za pierwszy okres ochrony wzoru przemys∏owego obejmujàcy 1., 2., 3., 4. i 5. rok 
ochrony wzoru 400,00 z∏

2 Za drugi okres ochrony wzoru przemys∏owego obejmujàcy 6., 7., 8., 9. i 10. rok 
ochrony 1 000,00 z∏

3 Za trzeci okres ochrony wzoru przemys∏owego obejmujàcy 11., 12., 13., 14. i 15. rok 
ochrony 2 000,00 z∏

4 Za czwarty okres ochrony wzoru przemys∏owego obejmujàcy 16., 17., 18., 19. i 20. rok 
ochrony 3 000,00 z∏

5 Za piàty okres ochrony wzoru przemys∏owego obejmujàcy 21., 22., 23., 24. i 25. rok 
ochrony 4 000,00 z∏

*) Nie dotyczy wniosków o zwolnienie od op∏aty.
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Za∏àcznik nr 3

TABELA OP¸AT ZWIÑZANYCH Z OCHRONÑ ZNAKÓW TOWAROWYCH

Lp. Wyszczególnienie WysokoÊç
op∏at

1 2 3

I Op∏aty jednorazowe

1 Od podania o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy do trzech klas 
towarowych wed∏ug obowiàzujàcej klasyfikacji towarów i us∏ug 500,00 z∏
— od ka˝dej klasy powy˝ej trzech 100,00 z∏
Od oÊwiadczenia o korzystaniu z pierwszeƒstwa — za ka˝de pierwszeƒstwo 100,00 z∏

2 Od wniosku o przekszta∏cenie rejestracji mi´dzynarodowej lub wspólnotowego 
znaku towarowego w zg∏oszenie krajowe 500,00 z∏

3 Od wniosku o zmian´ zg∏oszenia wspólnotowego znaku towarowego na zg∏oszenie 
krajowe 500,00 z∏

4 Za przekazanie zg∏oszenia wspólnotowego znaku towarowego 120,00 z∏

5 Za podzielenie zg∏oszenia — za ka˝de zg∏oszenie dodatkowe 500,00 z∏

6 Od wniosku o odroczenie op∏aty 40,00 z∏

7 Od wniosku o przywrócenie terminu lub wniosku o uwzgl´dnienie uchybienia 
terminu z powodu nadzwyczajnych okolicznoÊci 70,00 z∏

8 Od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy:
— w zwiàzku z wydanym postanowieniem*) 50,00 z∏
— w zwiàzku z wydanà decyzjà 100,00 z∏

9 Za publikacj´ o udzielonym prawie ochronnym 60,00 z∏

10 Za wydanie duplikatu Êwiadectwa ochronnego 80,00 z∏

11 Za wyciàg z rejestru znaków towarowych 40,00 z∏

12 Za sporzàdzenie dowodu pierwszeƒstwa 30,00 z∏

13 Od wniosku o dokonanie zmiany w rejestrze — od ka˝dej zmiany 50,00 z∏

14 Od wniosku o zastàpienie rejestracji krajowej rejestracjà mi´dzynarodowà 50,00 z∏

15 Od wniosku o z∏o˝enie przez Urzàd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej wniosku 
o dokonanie wpisu do rejestru mi´dzynarodowego zmiany dotyczàcej 
mi´dzynarodowej rejestracji znaku towarowego 200,00 z∏

16 Od wniesionego sprzeciwu 400,00 z∏

17 Od wniosku o wydanie decyzji w post´powaniu spornym 400,00 z∏

18 Od wniosku o wniesienie skargi do sàdu administracyjnego 400,00 z∏

19 Od wniosku o rejestracj´ mi´dzynarodowà 400,00 z∏

20 Od wniosku o przed∏u˝enie ochrony 150,00 z∏

21 Op∏ata dodatkowa od wniosku o przed∏u˝enie ochrony z∏o˝onego po terminie 150,00 z∏

22 Od wniosku o przekazywanie korespondencji na dodatkowy adres (art. 241 ust. 2) 
— za ka˝dy dodatkowy adres 100,00 z∏

II Op∏aty okresowe (za 10-letni okres ochrony)

Do trzech klas towarowych wed∏ug obowiàzujàcej klasyfikacji towarów, za ka˝dà klas´ 350,00 z∏
— za ka˝dà nast´pnà klas´ 400,00 z∏

*) Nie dotyczy wniosków o zwolnienie od op∏aty.
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Za∏àcznik nr 4

TABELA OP¸AT ZWIÑZANYCH Z OCHRONÑ OZNACZE¡ GEOGRAFICZNYCH

Lp. Wyszczególnienie WysokoÊç
op∏at

1 2 3

1 Za zg∏oszenie oznaczenia geograficznego 300,00 z∏

2 Od sprawdzenia zasadnoÊci zg∏oszenia nazwy pochodzenia lub oznaczenia 
geograficznego*) 300,00 z∏

3 Od wniosku o odroczenie op∏aty 40,00 z∏

4 Od wniosku o przywrócenie terminu lub wniosku o uwzgl´dnienie uchybienia 
terminu z powodu nadzwyczajnych okolicznoÊci 70,00 z∏

5 Od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy:
— w zwiàzku z wydanym postanowieniem**) 50,00 z∏
— w zwiàzku z wydanà decyzjà 100,00 z∏

6 Za publikacj´ o udzielonym prawie z rejestracji 60,00 z∏

7 Za wydanie duplikatu Êwiadectwa rejestracji 60,00 z∏

8 Za wyciàg z rejestru 40,00 z∏

9 Od wniosku o dokonanie zmiany w rejestrze — od ka˝dej zmiany 50,00 z∏

10 Od wniesionego sprzeciwu 400,00 z∏

11 Od wniosku o wydanie przez Urzàd Patentowy decyzji w post´powaniu spornym 400,00 z∏

12 Od wniosku o wniesienie skargi do sàdu administracyjnego 400,00 z∏

13 Od wniosku o przekazywanie korespondencji na dodatkowy adres (art. 241 ust. 2) 
— za ka˝dy dodatkowy adres 100,00 z∏

14 Za ochron´ oznaczenia geograficznego 1 000,00 z∏

**) Dotyczy zg∏oszeƒ dokonanych zgodnie z rozporzàdzeniem nr 2081/92 EWG z dnia 14 lipca 1992 r. o ochronie oznaczeƒ
geograficznych i nazw pochodzenia dla produktów rolnych i artyku∏ów ˝ywnoÊciowych (Dz. Urz. WE L 208 z 24.07.1992,
str. 1 i n.).

**) Nie dotyczy wniosków o zwolnienie od op∏aty.

Za∏àcznik nr 5

TABELA OP¸AT ZWIÑZANYCH Z OCHRONÑ TOPOGRAFII UK¸ADÓW SCALONYCH

Lp. Wyszczególnienie WysokoÊç
op∏at

1 2 3

I Op∏aty jednorazowe

1 Za zg∏oszenie topografii uk∏adu scalonego 250,00 z∏

2 Od oÊwiadczenia o wprowadzeniu topografii do obrotu przed zg∏oszeniem 60,00 z∏

3 Od wniosku o odroczenie op∏aty 40,00 z∏

4 Od wniosku o przywrócenie terminu lub uwzgl´dnienie uchybienia terminu 
z powodu nadzwyczajnych okolicznoÊci 70,00 z∏
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5 Od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy:
— w zwiàzku z wydanym postanowieniem*) 50,00 z∏
— w zwiàzku z wydanà decyzjà 100,00 z∏

6 Za publikacj´ o udzielonym prawie z rejestracji 60,00 z∏

7 Za wydanie duplikatu Êwiadectwa rejestracji 60,00 z∏

8 Za wyciàg z rejestru 40,00 z∏

9 Od wniosku o dokonanie zmiany w rejestrze — od ka˝dej zmiany 50,00 z∏

10 Od wniesionego sprzeciwu 400,00 z∏

11 Od wniosku o wydanie decyzji w post´powaniu spornym 400,00 z∏

12 Od wniosku o wniesienie skargi do sàdu administracyjnego 400,00 z∏

13 Od wniosku o przekazywanie korespondencji na dodatkowy adres (art. 241 ust. 2) 
— za ka˝dy dodatkowy adres 100,00 z∏

II Op∏aty okresowe

1 Za pierwszy okres ochrony topografii uk∏adu scalonego obejmujàcy okres do pi´ciu 
lat ustalony wed∏ug zasad okreÊlonych w art. 220 550,00 z∏

2 Za drugi okres ochrony topografii uk∏adu scalonego obejmujàcy pozosta∏e lata 
ochrony 800,00 z∏

*) Nie dotyczy wniosków o zwolnienie od op∏aty.


