
4. Wszystkie cz´Êci zg∏oszenia sk∏ada si´ w jednym
egzemplarzu, z wyjàtkiem opisów, o których mowa
w § 3 ust. 2 pkt 2 i 3, które sk∏ada si´ w dwóch egzem-
plarzach.

§ 7. 1. Je˝eli dokumenty zawarte w zg∏oszeniu zo-
sta∏y sporzàdzone w j´zyku obcym, nale˝y za∏àczyç do
nich t∏umaczenie na j´zyk polski podpisane przez t∏u-
macza oraz przez zg∏aszajàcego lub pe∏nomocnika.

2. Dokumenty sporzàdzone za granicà powinny od-
powiadaç przepisom prawa obowiàzujàcego w danym
paƒstwie lub postanowieniom umów mi´dzynarodo-
wych. Urzàd Patentowy mo˝e ˝àdaç ich zalegalizowa-
nia przez w∏aÊciwego miejscowo konsula Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

§ 8. Po otrzymaniu zg∏oszenia Urzàd Patentowy na-
daje mu kolejny numer, stwierdza dat´ otrzymania
oraz zawiadamia o tym zg∏aszajàcego.

§ 9. 1. Je˝eli Urzàd Patentowy stwierdzi wystàpie-
nie okolicznoÊci mogàcych Êwiadczyç o istnieniu prze-
szkód do udzielenia prawa z rejestracji na oznaczenie
geograficzne, zawiadamia o tym zg∏aszajàcego, wy-
znaczajàc mu termin do zaj´cia stanowiska lub usuni´-
cia przeszkód.

2. Brak odpowiedzi zg∏aszajàcego  w wyznaczonym
terminie nie zwalnia Urz´du Patentowego z obowiàzku
ponownego rozpatrzenia zasadnoÊci wydania decyzji
o odmowie udzielenia prawa z rejestracji.

§ 10. Po wydaniu decyzji o udzieleniu prawa z reje-
stracji na oznaczenie geograficzne i sprawdzeniu, ˝e
nale˝na op∏ata za ochron´ zosta∏a uiszczona w termi-
nie, Urzàd Patentowy dokonuje wpisu udzielonego
prawa do rejestru oznaczeƒ geograficznych, a tak˝e
wydaje uprawnionemu Êwiadectwo rejestracji.

§ 11. 1. Âwiadectwo rejestracji, o którym mowa
w § 10, zawiera:

1) potwierdzenie udzielenia prawa z rejestracji na
oznaczenie geograficzne,

2) wskazanie uprawnionego z tytu∏u prawa z rejestra-
cji i numeru tego prawa,

3) okreÊlenie oznaczenia geograficznego,

4) wskazanie towarów, dla których oznaczenie geo-
graficzne jest przeznaczone,

5) dat´ i numer zg∏oszenia,

6) dat´ dokonania wpisu w rejestrze oznaczeƒ geo-
graficznych o udzieleniu prawa z rejestracji,

7) numer i rocznik oraz dat´ publikacji „WiadomoÊci
Urz´du Patentowego”, w którym zamieszczono
og∏oszenie o udzieleniu prawa z rejestracji.

2. Cz´Êciami sk∏adowymi Êwiadectwa rejestracji sà
potwierdzone przez Urzàd Patentowy za zgodnoÊç
z orygina∏em kopie:

1) opisu okreÊlajàcego szczególne cechy lub w∏aÊci-
woÊci towarów, 

2) opisu granic terenu.

3. Âwiadectwo rejestracji opatruje piecz´cià i pod-
pisuje osoba upowa˝niona przez Prezesa Urz´du Pa-
tentowego.

§ 12. W og∏oszeniu w „WiadomoÊciach Urz´du Pa-
tentowego” o udzielonym prawie z rejestracji na ozna-
czenie geograficzne podaje si´:

1) numer prawa z rejestracji,

2) nazw´ uprawnionego z tytu∏u prawa z rejestracji,
jego siedzib´ (miejscowoÊç) oraz kod kraju,

3) okreÊlenie oznaczenia geograficznego,

4) wskazanie towarów, dla których oznaczenie geo-
graficzne jest przeznaczone,

5) dat´ i numer zg∏oszenia,

6) dat´ dokonania wpisu w rejestrze oznaczeƒ geogra-
ficznych o udzieleniu prawa z rejestracji,

7) opis okreÊlajàcy szczególne cechy lub w∏aÊciwoÊci
towarów,

8) opis granic terenu.

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

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

z dnia 18 kwietnia 2002 r.

w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 7 wrzeÊnia
1991 r. o systemie oÊwiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67,
poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153

i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162,
poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239,
Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268
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KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

Klasyfikacja obejmuje zawody uj´te w grupy wielkie, du˝e i Êrednie, zgodnie z podzia∏em zawodów ustalo-
nym w rozporzàdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 kwietnia 1995 r. w sprawie klasyfikacji zawo-
dów i specjalnoÊci dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 48, poz. 253), zwanej dalej „kla-
syfikacjà zawodów i specjalnoÊci gospodarki narodowej”. W klasyfikacji uj´to zawody w obszarach grup wiel-
kich od 3 do 8.

Symbol cyfrowy zawodu przyj´ty w klasyfikacji jest zgodny z symbolem cyfrowym zawodu przyj´tym w kla-
syfikacji zawodów i specjalnoÊci gospodarki narodowej w zakresie pierwszych trzech cyfr.

Pierwsza cyfra wskazuje, ̋ e zawód zosta∏ sklasyfikowany w grupie wielkiej. Druga cyfra w po∏àczeniu z pierw-
szà oznacza, ˝e zawód wyst´puje w grupie du˝ej. Trzecia cyfra w po∏àczeniu z dwiema pierwszymi wskazuje, ˝e
zawód zosta∏ sklasyfikowany w grupie Êredniej. Czwarta i piàta cyfra, stanowiàca drugi cz∏on symbolu cyfrowe-
go zawodu, oznacza miejsce zawodu w grupie Êredniej, zgodnie z symbolem cyfrowym przyj´tym w dotychcza-
sowej klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. (poz. 571)

i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144,
poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. 1. OkreÊla si´ klasyfikacj´ zawodów szkolnic-
twa zawodowego, zwanà dalej „klasyfikacjà”, stano-
wiàcà za∏àcznik do rozporzàdzenia. 

2. Klasyfikacja obejmuje zawody, typy szkó∏, w któ-
rych mo˝e odbywaç si´ kszta∏cenie, oraz okres kszta∏-
cenia w zasadniczej szkole zawodowej, a tak˝e wskazu-
je ministrów w∏aÊciwych dla zawodów, na których
wniosek zawody zosta∏y wprowadzone do klasyfikacji.

§ 2. Do dotychczasowych szkó∏ ponadpodstawo-
wych rozpoczynajàcych kszta∏cenie zawodowe stosuje
si´ odpowiednio przepisy rozporzàdzenia.

§ 3. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Edukacji Na-
rodowej z dnia 18 grudnia 1997 r. w sprawie klasyfika-
cji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 1998 r.
Nr 4, poz. 9, z 1999 r. Nr 52, poz. 535 i z 2001 r. Nr 34,
poz. 405).

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

Minister Edukacji Narodowej i Sportu: K. ¸ybacka
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Struktura klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
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KLASYFIKACJA W¸AÂCIWA
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