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Porozumienie wiedeƒskie
ustanawiajàce mi´dzynarodowà klasyfikacj´

elementów graficznych znaków

sporzàdzone w Wiedniu dnia 12 czerwca 1973 r.
i zmienione dnia 1 paêdziernika 1985 r.

Umawiajàce si´ Strony,

majàc na uwadze artyku∏ 19 Konwencji paryskiej
o ochronie w∏asnoÊci przemys∏owej z dnia 20 marca
1883 r., poprawionej 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

Paƒstwa, do których stosuje si´ niniejsze porozu-
mienie, tworzà Zwiàzek Szczególny i przyjmujà wspól-
nà klasyfikacj´ dla elementów graficznych znaków
(zwanà dalej „Klasyfikacjà elementów graficznych”).

Artyku∏ 2

Definicja i z∏o˝enie do depozytu
Klasyfikacji elementów graficznych

(1) Klasyfikacja elementów graficznych obejmuje li-
st´ kategorii, rozdzia∏ów i grup, w których klasyfikowa-
ne sà elementy graficzne znaków, oraz, zale˝nie od
przypadku, uwagi wyjaÊniajàce.

(2) Klasyfikacja elementów graficznych zawarta jest
w jednym autentycznym egzemplarzu, w j´zykach an-
gielskim i francuskim, podpisanym przez Dyrektora
Generalnego Âwiatowej Organizacji W∏asnoÊci Intelek-
tualnej (zwanych dalej odpowiednio „Dyrektorem Ge-
neralnym” i „Organizacjà”) i u niego zdeponowanym
na czas, gdy niniejsze porozumienie pozostaje otwarte
do podpisania.

(3) Zmiany i uzupe∏nienia, o których mowa w arty-
kule 5 ust´p (3) punkt (i), zawarte sà równie˝ w jednym

autentycznym egzemplarzu, w j´zykach angielskim
i francuskim, podpisanym przez Dyrektora Generalne-
go i u niego zdeponowanym.

Artyku∏ 3

J´zyki Klasyfikacji elementów graficznych

(1) Klasyfikacja elementów graficznych sporzàdzo-
na jest w j´zykach angielskim i francuskim, przy czym
oba teksty sà jednakowo autentyczne.

(2) Biuro Mi´dzynarodowe Organizacji (zwane da-
lej „Biurem Mi´dzynarodowym”) sporzàdza, w poro-
zumieniu z zainteresowanymi rzàdami, urz´dowe tek-
sty Klasyfikacji elementów graficznych w j´zykach, któ-
re mo˝e wyznaczyç Zgromadzenie, o którym mowa
w artykule 7 zgodnie z ust´pem (2) litera (a) punkt (vi)
tego artyku∏u.

Artyku∏ 4

Stosowanie Klasyfikacji elementów graficznych

(1) Z zastrze˝eniem wymogów okreÊlonych przez
niniejsze porozumienie zakres Klasyfikacji elementów
graficznych jest taki, jaki zosta∏ mu przyznany przez
ka˝de paƒstwo Zwiàzku Szczególnego. W szczególno-
Êci Klasyfikacja elementów graficznych nie wià˝e
paƒstw Zwiàzku Szczególnego w odniesieniu do zakre-
su ochrony udzielonej dla znaku.

(2) W∏aÊciwe urz´dy paƒstw Zwiàzku Szczególnego
posiadajà prawo do stosowania Klasyfikacji elemen-
tów graficznych jako systemu g∏ównego bàdê jako sys-
temu pomocniczego.

(3) W∏aÊciwe urz´dy paƒstw Zwiàzku Szczególnego
zamieszczajà w urz´dowych dokumentach i publika-
cjach, dotyczàcych rejestracji oraz przed∏u˝enia reje-
stracji znaków, numery kategorii, dzia∏ów i grup, w któ-
rych majà zostaç umieszczone elementy graficzne tych
znaków.

(4) Przed wspomnianymi numerami zamieszcza si´
s∏owa „Klasyfikacja elementów graficznych” lub jej
skrót, który ustali Komitet Ekspertów, o którym mowa
w artykule 5.
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(5) Ka˝de paƒstwo mo˝e oÊwiadczyç w chwili pod-
pisania lub sk∏adania dokumentu ratyfikacyjnego lub
dokumentu przystàpienia, ˝e nie zobowiàzuje si´ za-
mieszczaç numerów, wszystkich lub niektórych, grup
w dokumentach urz´dowych i publikacjach dotyczà-
cych rejestracji lub przed∏u˝enia rejestracji znaków.

(6) Je˝eli którekolwiek z paƒstw Zwiàzku Szczegól-
nego powierza rejestracj´ znaków organowi mi´dzy-
rzàdowemu, podejmuje on wszelkie mo˝liwe Êrodki
w celu zapewnienia stosowania przez ten organ Klasy-
fikacji elementów graficznych, zgodnie z niniejszym 
artyku∏em.

Artyku∏ 5

Komitet Ekspertów

(1) Tworzy si´ Komitet Ekspertów, w którym repre-
zentowane jest ka˝de paƒstwo Zwiàzku Szczególnego.

(2) (a) Dyrektor Generalny mo˝e zaprosiç, a jeÊli
wnosi o to Komitet Ekspertów, zaprasza na posiedze-
nia Komitetu Ekspertów, w charakterze obserwatorów,
paƒstwa nieb´dàce cz∏onkami Zwiàzku Szczególnego,
które sà cz∏onkami Organizacji lub stronà Konwencji
paryskiej o ochronie w∏asnoÊci przemys∏owej.

(b) Dyrektor Generalny zaprasza na posiedze-
nia Komitetu Ekspertów, w charakterze obserwatorów,
organizacje mi´dzyrzàdowe specjalizujàce si´ w dzie-
dzinie znaków, w których przynajmniej jedno paƒstwo
cz∏onkowskie jest stronà niniejszego porozumienia.

(c) Dyrektor Generalny mo˝e zaprosiç, a kiedy
wnosi o to Komitet Ekspertów, zaprasza do udzia∏u
w dyskusjach, w interesujàcym ich zakresie, przedsta-
wicieli innych organizacji mi´dzyrzàdowych i mi´dzy-
narodowych organizacji pozarzàdowych.

(3) Komitet Ekspertów:

(i) dokonuje zmian i uzupe∏nieƒ do Klasyfikacji
elementów graficznych;

(ii) kieruje zalecenia do paƒstw Zwiàzku Szcze-
gólnego, w celu u∏atwienia stosowania Kla-
syfikacji elementów graficznych i popiera-
nia jej jednolitego stosowania;

(iii) podejmuje wszelkie inne dzia∏ania, które nie
pociàgajà nast´pstw finansowych dla bu-
d˝etu Zwiàzku Szczególnego lub Organiza-
cji, a przyczyniajà si´ do u∏atwienia stoso-
wania Klasyfikacji elementów graficznych
przez paƒstwa rozwijajàce si´;

(iv) ma prawo powo∏ywaç podkomitety i grupy
robocze.

(4) Komitet Ekspertów przyjmuje w∏asne zasady
post´powania. Przewidziana jest w nich mo˝liwoÊç
udzia∏u w posiedzeniach podkomitetów i grup robo-
czych Komitetu Ekspertów, tych organizacji mi´dzyrzà-
dowych, o których mowa w ust´pie (2) litera (b), które
mogà wnieÊç znaczny wk∏ad w rozwój Klasyfikacji ele-
mentów graficznych.

(5) Propozycje zmian lub uzupe∏nieƒ w Klasyfikacji
elementów graficznych mo˝e wnosiç w∏aÊciwy organ
ka˝dego paƒstwa Zwiàzku Szczególnego, Biuro Mi´-
dzynarodowe, ka˝da organizacja mi´dzyrzàdowa re-
prezentowana w Komitecie Ekspertów, stosownie do
ust´pu (2) litera (b), oraz jakiekolwiek paƒstwo lub or-
ganizacja specjalnie poproszona przez Komitet Eksper-
tów o przed∏o˝enie takich propozycji. Propozycje te
przekazuje si´ do Biura Mi´dzynarodowego, które
przedk∏ada je cz∏onkom Komitetu Ekspertów i obser-
watorom, nie póêniej ni˝ dwa miesiàce przed sesjà Ko-
mitetu Ekspertów, na której wspomniane propozycje
majà byç rozpatrywane.

(6) (a) Ka˝de paƒstwo cz∏onkowskie Komitetu Eks-
pertów posiada jeden g∏os.

(b) Decyzje Komitetu Ekspertów podejmowa-
ne sà zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów paƒstw reprezen-
towanych  i g∏osujàcych.

(c) Ka˝da decyzja podj´ta przez jednà piàtà g∏o-
sów paƒstw reprezentowanych i g∏osujàcych, powo-
dujàca zmiany w podstawowej strukturze Klasyfikacji
elementów graficznych lub wymagajàca istotnej iloÊci
przeklasyfikowaƒ, wymaga wi´kszoÊci trzech czwar-
tych g∏osów paƒstw reprezentowanych i g∏osujàcych.

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

Artyku∏ 6

Notyfikacja, wejÊcie w ˝ycie i publikacja zmian
i uzupe∏nieƒ oraz innych decyzji

(1) Biuro Mi´dzynarodowe powiadamia w∏aÊciwe
rzàdy paƒstw Zwiàzku Szczególnego o ka˝dej decyzji
Komitetu Ekspertów dotyczàcej przyj´cia zmian i uzu-
pe∏nieƒ do Klasyfikacji elementów graficznych oraz
o zaleceniach Komitetu Ekspertów. Zmiany i uzupe∏-
nienia wchodzà w ˝ycie w terminie szeÊciu miesi´cy po
dacie przekazania notyfikacji.

(2) Biuro Mi´dzynarodowe w∏àcza do Klasyfikacji
elementów graficznych zmiany i uzupe∏nienia, które
wesz∏y w ˝ycie. Og∏oszenia o zmianach i uzupe∏nie-
niach publikowane sà w tych czasopismach, które mo-
gà byç wskazane przez Zgromadzenie, o którym mowa
w artykule 7.

Artyku∏ 7

Zgromadzenie Zwiàzku Szczególnego

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

(b) Rzàd ka˝dego paƒstwa Zwiàzku Szczególne-
go reprezentowany jest przez jednego delegata, które-
mu mogà towarzyszyç zast´pcy, doradcy i eksperci.

(c) Ka˝da organizacja mi´dzyrzàdowa, o której
mowa w artykule 5 ust´p (2) litera (b), mo˝e uczestni-
czyç w posiedzeniach Zgromadzenia w charakterze ob-
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serwatora i, jeÊli Zgromadzenie podejmie takà decyzj´,
w tych komitetach i grupach roboczych, które mogà zo-
staç powo∏ane przez to Zgromadzenie.

(d) Wydatki ka˝dej delegacji pokrywa rzàd, któ-
ry jà wyznaczy∏.

(2) (a) Z zastrze˝eniem przepisów artyku∏u 5 Zgro-
madzenie:

(i) zajmuje si´ wszelkimi sprawami doty-
czàcymi utrzymania dzia∏alnoÊci i roz-
woju Zwiàzku Szczególnego oraz wyko-
nywania niniejszego porozumienia;

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

(iii) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania
oraz podj´te przez Dyrektora General-
nego dzia∏ania w sprawach dotyczàcych
Zwiàzku Szczególnego i udziela mu
wszelkich niezb´dnych instrukcji doty-
czàcych spraw nale˝àcych do w∏aÊciwo-
Êci Zwiàzku Szczególnego;

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

(v) przyjmuje przepisy finansowe Zwiàzku
Szczególnego;

(vi) podejmuje decyzje co do sporzàdzenia
tekstów urz´dowych Klasyfikacji ele-
mentów graficznych w j´zykach innych
ni˝ angielski i francuski;

(vii) powo∏uje takie komitety i grupy robo-
cze, które uwa˝a za w∏aÊciwe dla osià-
gni´cia celów Zwiàzku Szczególnego;

(viii) okreÊla, z zastrze˝eniem ust´pu (1) lite-
ra (c), które paƒstwa nieb´dàce cz∏onka-
mi Zwiàzku Szczególnego i które orga-
nizacje mi´dzyrzàdowe i mi´dzynaro-
dowe organizacje pozarzàdowe zostanà
dopuszczone, w charakterze obserwato-
rów, do udzia∏u w jego posiedzeniach
i w posiedzeniach któregokolwiek z po-
wo∏anych przez niego komitetów lub
grup roboczych;

(ix) podejmuje wszelkie inne stosowne
dzia∏ania wspomagajàce realizacj´ ce-
lów Zwiàzku Szczególnego;

(x) wykonuje takie inne funkcje, jakie sà
w∏aÊciwe na podstawie niniejszego po-
rozumienia.

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

(3) (a) Ka˝de paƒstwo cz∏onkowskie Zgromadze-
nia posiada jeden g∏os.

(b) Po∏owa paƒstw cz∏onkowskich Zgromadze-
nia stanowi quorum.

(c) W przypadku braku quorum, Zgromadze-
nie mo˝e podejmowaç decyzje, z wyjàtkiem decyzji do-
tyczàcych jego w∏asnej procedury, jednak˝e wszystkie
takie decyzje b´dà skuteczne jedynie wówczas, gdy
spe∏nione zostanà ni˝ej okreÊlone warunki. O wspo-
mnianych decyzjach Biuro Mi´dzynarodowe powiada-
mia paƒstwa cz∏onkowskie Zgromadzenia, które nie
by∏y reprezentowane, i wzywa je do oddania, w okre-
sie trzech miesi´cy od daty powiadomienia, g∏osów na
piÊmie lub pisemnego poinformowania o wstrzymaniu
si´ od g∏osu. Je˝eli po up∏ywie tego okresu liczba
paƒstw, które w ten sposób odda∏y swój g∏os lub
wstrzyma∏y si´ od g∏osu, osiàgnie liczb´ paƒstw, której
zabrak∏o do osiàgni´cia quorum na danej sesji, decyzje
takie sà skuteczne pod warunkiem, ˝e równoczeÊnie
zostanie jednak osiàgni´ta wymagana wi´kszoÊç.

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

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

(f) Delegat mo˝e reprezentowaç tylko jedno
paƒstwo i g∏osowaç tylko w jego imieniu.

(4) (a) Zgromadzenie zbiera si´ raz na dwa lata ka-
lendarzowe na sesjach zwyczajnych, zwo∏ywanych
przez Dyrektora Generalnego, i, jeÊli nie zaistniejà wy-
jàtkowe okolicznoÊci, w tym samym okresie i w tym sa-
mym miejscu co Zgromadzenie Ogólne Organizacji.

(b) Zgromadzenie zbiera si´ na sesjach nad-
zwyczajnych zwo∏ywanych przez Dyrektora Generalne-
go na wniosek jednej czwartej paƒstw cz∏onkowskich
Zgromadzenia.

(c) Porzàdek obrad ka˝dej sesji przygotowuje
Dyrektor Generalny.

(5) Zgromadzenie przyjmuje swoje w∏asne zasady
post´powania.

Artyku∏ 8

Biuro Mi´dzynarodowe

(1) (a) Zadania administracyjne dotyczàce Zwiàz-
ku Szczególnego wykonuje Biuro Mi´dzynarodowe.

(b) W szczególnoÊci Biuro Mi´dzynarodowe
przygotowuje posiedzenia i zapewnia obs∏ug´ sekreta-
riatu Zgromadzenia, Komitetu Ekspertów oraz tych in-
nych komitetów lub grup roboczych, które mogà byç
powo∏ane przez Zgromadzenie lub Komitet Ekspertów.

(c) Dyrektor Generalny jest g∏ównym organem
wykonawczym Zwiàzku Szczególnego i reprezentuje
Zwiàzek Szczególny.

(2) Dyrektor Generalny oraz wyznaczony przez nie-
go cz∏onek personelu biorà udzia∏, bez prawa g∏osu, we
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wszystkich posiedzeniach Zgromadzenia, Komitetu
Ekspertów i tych innych komitetów lub grup robo-
czych, które mogà byç powo∏ane przez Zgromadzenie
lub Komitet Ekspertów. Dyrektor Generalny lub wyzna-
czony 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 re-
wizyjne.

(b) Biuro Mi´dzynarodowe mo˝e, w sprawach
dotyczàcych przygotowania konferencji rewizyjnych,
konsultowaç si´ z organizacjami mi´dzyrzàdowymi
i mi´dzynarodowymi organizacjami pozarzàdowymi.

(c) Dyrektor Generalny i osoby przez niego wy-
znaczone biorà udzia∏, bez prawa g∏osu, w dyskusjach
w trakcie konferencji rewizyjnych.

(4) Biuro Mi´dzynarodowe wykonuje wszelkie in-
ne powierzone mu zadania.

Artyku∏ 9

Finanse

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

(b) Bud˝et Zwiàzku Szczególnego obejmuje
w∏asne wp∏ywy i wydatki Zwiàzku Szczególnego, jego
wk∏ad do wspólnego bud˝etu wydatków zwiàzków ad-
ministrowanych przez Organizacj´ oraz, kiedy ma to
zastosowanie, kwot´ oddanà do dyspozycji bud˝etu
Konferencji Organizacji.

(c) Wydatki niezwiàzane wy∏àcznie z dzia∏alno-
Êcià Zwiàzku Szczególnego, ale zwiàzane równie˝
z dzia∏alnoÊcià jednego lub kilku innych zwiàzków ad-
ministrowanych przez Organizacj´, uwa˝a si´ za wy-
datki wspólne zwiàzków. Udzia∏ Zwiàzku Szczególnego
w takich wspólnych wydatkach jest proporcjonalny do
korzyÊci, jakie Zwiàzek Szczególny uzyskuje z tych wy-
datków.

(2) Bud˝et Zwiàzku Szczególnego sporzàdza si´
z nale˝ytym uwzgl´dnieniem wymogów koordynacji
z bud˝etami innych zwiàzków administrowanych przez
Organizacj´.

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

(i) sk∏adek wnoszonych przez paƒstwa Zwiàz-
ku Szczególnego;

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

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

(iv) darowizn, zapisów i subwencji;

(v) czynszów, odsetek i ró˝nych innych docho-
dów.

(4) (a) Dla celów ustalenia sk∏adki, o której mowa
w ust´pie (3) punkt (i), ka˝de paƒstwo Zwiàzku Szcze-
gólnego nale˝y do tej samej klasy, do której nale˝y
w Zwiàzku Paryskim Ochrony W∏asnoÊci Przemys∏o-
wej, i p∏aci rocznà sk∏adk´ na podstawie tej samej licz-
by jednostek, jaka zosta∏a ustalona dla tej klasy w tym
Zwiàzku.

(b) WysokoÊç rocznej sk∏adki ka˝dego paƒstwa
Zwiàzku Szczególnego pozostaje w tej samej proporcji
do ca∏kowitej sumy, jaka ma zostaç wniesiona do bu-
d˝etu Zwiàzku Szczególnego przez wszystkie paƒstwa,
w jakiej liczba jej jednostek pozostaje do ca∏kowitej licz-
by jednostek wszystkich paƒstw wnoszàcych sk∏adki.

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

(d) Paƒstwo, które zalega z wnoszeniem sk∏a-
dek, nie mo˝e korzystaç z prawa do g∏osowania w ˝ad-
nym organie Zwiàzku Szczególnego, je˝eli kwota jego
zaleg∏oÊci równa si´ lub przewy˝sza kwot´ sk∏adek na-
le˝nà od niego za poprzednie dwa pe∏ne lata. Jednak-
˝e którykolwiek z organów Zwiàzku Szczególnego mo-
˝e zezwoliç takiemu paƒstwu na dalsze korzystanie
z prawa do g∏osowania w tym organie, jeÊli i tak d∏ugo,
jak pozostaje on w przekonaniu, ˝e zw∏oka we wniesie-
niu sk∏adki spowodowana jest wystàpieniem wyjàtko-
wych i niedajàcych si´ uniknàç okolicznoÊci.

(e) Je˝eli bud˝et nie zostanie przyj´ty przed
rozpocz´ciem nowego okresu obrachunkowego, pozo-
stanie on, tak jak przewidujà to przepisy finansowe, na
tym samym poziomie co bud˝et roku poprzedniego.

(5) WysokoÊç op∏at i kwot nale˝nych za us∏ugi
Êwiadczone przez Biuro Mi´dzynarodowe w sprawach
Zwiàzku Szczególnego ustala i zg∏asza Zgromadzeniu
Dyrektor Generalny.

(6) (a) Zwiàzek Szczególny posiada roboczy fun-
dusz kapita∏owy, powsta∏y przez wniesienie przez ka˝-
de paƒstwo Zwiàzku Szczególnego jednorazowej
wp∏aty. Je˝eli fundusz jest niewystarczajàcy, Zgroma-
dzenie podejmuje decyzj´ o jego zwi´kszeniu.

(b) WysokoÊç wst´pnej wp∏aty ka˝dego paƒ-
stwa na rzecz wspomnianego funduszu lub udzia∏ da-
nego paƒstwa w jego zwi´kszeniu b´dzie procentem
sk∏adki tego paƒstwa za rok, w którym fundusz zosta∏
utworzony lub podj´ta zosta∏a decyzja o jego zwi´k-
szeniu.

(c) Procent ten oraz warunki p∏atnoÊci ustala
Zgromadzenie na podstawie propozycji Dyrektora Ge-
neralnego i po wys∏uchaniu opinii Komitetu Koordyna-
cyjnego Organizacji.

(7) (a) W umowie o siedzibie, zawartej z paƒ-
stwem, na którego terytorium Organizacja ma swojà
siedzib´, nale˝y przewidzieç, ˝e kiedy fundusz jest nie-
wystarczajàcy, paƒstwo to udziela po˝yczek. WysokoÊç
takich po˝yczek oraz warunki ich udzielania sà ka˝do-
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razowo przedmiotem odr´bnych umów mi´dzy tym
paƒstwem a Organizacjà.

(b) Paƒstwo, o którym mowa w literze (a), oraz
Organizacja majà prawo wypowiedzenia zobowiàzania
co do udzielania po˝yczek, w drodze pisemnego po-
wiadomienia. Wypowiedzenie staje si´ skuteczne trzy
lata od zakoƒczenia roku, w którym dokonano powia-
domienia.

(8) Urz´dowej kontroli rachunków dokonuje jedno
lub kilka paƒstw Zwiàzku Szczególnego bàdê, zgodnie
z przepisami finansowymi, rewidenci kontroli ze-
wn´trznej. Wyznacza ich, za ich zgodà, Zgromadzenie.

Artyku∏ 10

Rewizja porozumienia

(1) Niniejsze porozumienie mo˝e byç okresowo
poddawane rewizjom przez specjalnà konferencj´
paƒstw Zwiàzku Szczególnego.

(2) O zwo∏aniu konferencji rewizyjnej decyduje
Zgromadzenie.

(3) Artyku∏y 7, 8, 9 i 11 mogà byç zmienione przez
konferencj´ rewizyjnà lub zgodnie z postanowieniami
artyku∏u 11.

Artyku∏ 11

Zmiana niektórych postanowieƒ porozumienia

(1) Z propozycjami zmian artyku∏ów 7, 8, 9 oraz ni-
niejszego artyku∏u mo˝e wyst´powaç ka˝de paƒstwo
Zwiàzku Szczególnego lub Dyrektor Generalny. Propo-
zycje takie przekazuje Dyrektor Generalny paƒstwom
Zwiàzku Szczególnego przynajmniej z szeÊciomiesi´cz-
nym wyprzedzeniem przed ich rozpatrzeniem przez
Zgromadzenie.

(2) Zmiany do artyku∏ów, o których mowa w ust´-
pie (1), przyjmuje Zgromadzenie. Do przyj´cia wyma-
gane jest trzy czwarte oddanych g∏osów z zastrze˝e-
niem, ˝e ka˝da zmiana do artyku∏u 7 oraz niniejszego
ust´pu wymaga czterech piàtych oddanych g∏osów.

(3) (a) Ka˝da zmiana do artyku∏ów, o których mo-
wa w ust´pie (1), wchodzi w ˝ycie po up∏ywie jednego
miesiàca od otrzymania przez Dyrektora Generalnego,
od trzech czwartych paƒstw cz∏onkowskich Zwiàzku
Szczególnego w chwili przyj´cia tej zmiany, pisemnych
powiadomieƒ o jej przyj´ciu, dokonanym zgodnie z ich
w∏aÊciwymi procedurami konstytucyjnymi.

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

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

Artyku∏ 12

Przystàpienie do porozumienia

(1) Ka˝de paƒstwo, b´dàce stronà Konwencji pary-
skiej o ochronie w∏asnoÊci przemys∏owej, mo˝e staç
si´ stronà niniejszego porozumienia poprzez:

(i) podpisanie i nast´pnie z∏o˝enie dokumentu
ratyfikacyjnego lub

(ii) z∏o˝enie dokumentu przystàpienia.

(2) Dokumenty ratyfikacyjne lub przystàpienia sk∏a-
da si´ u Dyrektora Generalnego.

(3) Do niniejszego porozumienia majà zastosowa-
nie postanowienia artyku∏u 24 Aktu sztokholmskiego
Konwencji paryskiej o ochronie w∏asnoÊci przemys∏o-
wej.

(4) Postanowieƒ ust´pu (3) w ˝adnym przypadku
nie nale˝y rozumieç jako oznaczajàcych uznanie bàdê
domniemanà aprobat´ przez paƒstwo Zwiàzku Szcze-
gólnego sytuacji faktycznej dotyczàcej terytorium, na
które inne paƒstwo rozciàgn´∏o na mocy wspomniane-
go ust´pu stosowanie niniejszego porozumienia.

Artyku∏ 13

WejÊcie w ˝ycie porozumienia

(1) W stosunku do pierwszych pi´ciu paƒstw, które
z∏o˝y∏y dokumenty ratyfikacyjne lub przystàpienia, ni-
niejsze porozumienie wchodzi w ˝ycie trzy miesiàce po
z∏o˝eniu piàtego dokumentu ratyfikacyjnego lub doku-
mentu przystàpienia.

(2) W stosunku do któregokolwiek paƒstwa innego
ni˝ te, co do których porozumienie wesz∏o w ˝ycie zgod-
nie z ust´pem (1), wchodzi ono w ˝ycie po up∏ywie
trzech miesi´cy od dnia powiadomienia przez Dyrekto-
ra Generalnego o ratyfikacji lub przystàpieniu, chyba ̋ e
w dokumencie ratyfikacyjnym lub przystàpienia wska-
zana zosta∏a data póêniejsza. W tym drugim przypadku
niniejsze porozumienie wchodzi w ˝ycie w stosunku do
takiego paƒstwa w dniu w ten sposób wskazanym.

(3) Ratyfikacja lub przystàpienie automatycznie po-
ciàgajà za sobà przyj´cie wszystkich postanowieƒ i do-
st´p do wszystkich korzyÊci wynikajàcych z niniejszego
porozumienia.

Artyku∏ 14

Okres obowiàzywania

Niniejsze porozumienie obowiàzuje przez taki sam
okres jak Konwencja paryska o ochronie w∏asnoÊci
przemys∏owej.
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Artyku∏ 15

Wypowiedzenie

(1) Ka˝de paƒstwo Zwiàzku Szczególnego mo˝e
wypowiedzieç niniejsze porozumienie w drodze noty-
fikacji skierowanej do Dyrektora Generalnego.

(2) Wypowiedzenie staje si´ skuteczne po up∏ywie
jednego roku od dnia, w którym Dyrektor Generalny
otrzyma∏ notyfikacj´.

(3) ˚adne paƒstwo nie mo˝e skorzystaç z prawa do
wypowiedzenia, przewidzianego niniejszym artyku-
∏em, przed up∏ywem pi´ciu lat od daty, w której sta∏o
si´ cz∏onkiem Zwiàzku Szczególnego.

Artyku∏ 16

Spory

(1) Jakikolwiek spór pomi´dzy dwoma lub kilkoma
paƒstwami Zwiàzku Szczególnego, dotyczàcy interpre-
tacji lub stosowania niniejszego porozumienia, który
nie zostanie rozstrzygni´ty w drodze negocjacji, mo˝e
byç przekazany przez którekolwiek z paƒstw, którego
spór dotyczy, Mi´dzynarodowemu Trybuna∏owi Spra-
wiedliwoÊci przez z∏o˝enie wniosku zgodnego ze Statu-
tem Trybuna∏u, chyba ˝e zainteresowane paƒstwa
uzgodnià inny sposób rozstrzygni´cia sporu. Paƒstwo
kierujàce spraw´ do Trybuna∏u powiadamia Biuro Mi´-
dzynarodowe. Biuro Mi´dzynarodowe powiadamia
o tym inne paƒstwa Zwiàzku Szczególnego.

(2) Ka˝de paƒstwo w chwili podpisywania niniej-
szego porozumienia albo sk∏adania dokumentu ratyfi-
kacyjnego lub przystàpienia mo˝e oÊwiadczyç, ˝e nie
uwa˝a si´ za zwiàzane postanowieniami ust´pu (1).
W stosunku do jakiegokolwiek sporu pomi´dzy paƒ-
stwem, które z∏o˝y∏o takie oÊwiadczenie, a ka˝dym in-
nym paƒstwem Zwiàzku Szczególnego nie stosuje si´
postanowieƒ ust´pu (1).

(3) Którekolwiek z paƒstw, które z∏o˝y∏o oÊwiad-
czenie zgodnie z postanowieniem ust´pu (2), mo˝e
w ka˝dym czasie wycofaç swoje oÊwiadczenie w dro-
dze notyfikacji skierowanej do Dyrektora General-
nego.

Artyku∏ 17

Podpisanie, j´zyki, funkcje depozytariusza,
notyfikacje

(1) (a) Niniejsze porozumienie podpisuje si´
w jednym oryginalnym egzemplarzu, w j´zykach an-
gielskim i francuskim, przy czym oba teksty sà jedna-
kowo autentyczne.

(b) Niniejsze porozumienie pozostaje otwarte
do podpisu w Wiedniu do dnia 31 grudnia 1973 r.

(c) Orygina∏ porozumienia, po up∏ywie termi-
nu otwarcia do podpisu, sk∏ada si´ u Dyrektora Gene-
ralnego.

(2) Dyrektor Generalny, po konsultacji z zaintereso-
wanymi rzàdami, sporzàdza urz´dowe teksty, w takich
innych j´zykach, jakie mo˝e wskazaç Zgromadzenie.

(3) (a) Dyrektor Generalny przekazuje dwa po-
Êwiadczone przez siebie egzemplarze podpisanego
tekstu niniejszego porozumienia rzàdom paƒstw, które
go podpisa∏y i, na ˝yczenie, rzàdowi ka˝dego innego
paƒstwa.

(b) Dyrektor Generalny przekazuje dwa po-
Êwiadczone przez siebie egzemplarze jakiejkolwiek po-
prawki do niniejszego porozumienia rzàdom wszyst-
kich paƒstw Zwiàzku Szczególnego i, na ˝yczenie, rzà-
dowi ka˝dego innego paƒstwa.

(c) Dyrektor Generalny przekazuje, na ˝ycze-
nie, rzàdowi ka˝dego paƒstwa, które podpisa∏o niniej-
sze porozumienie lub przyst´puje do niego, poÊwiad-
czone przez siebie dwa egzemplarze Klasyfikacji ele-
mentów graficznych w j´zyku angielskim lub francu-
skim.

(4) Dyrektor Generalny rejestruje niniejsze porozu-
mienie w Sekretariacie Narodów Zjednoczonych.

(5) Dyrektor Generalny powiadamia rzàdy wszyst-
kich paƒstw, b´dàcych stronami Konwencji paryskiej
o ochronie w∏asnoÊci przemys∏owej, o:

(i) z∏o˝eniu podpisów zgodnie z ust´pem (1);

(ii) z∏o˝eniu dokumentów ratyfikacyjnych lub
przystàpienia zgodnie z artyku∏em 12
ust´p (2);

(iii) dacie wejÊcia w ˝ycie niniejszego porozu-
mienia na podstawie artyku∏u 13 ust´p (1);

(iv) oÊwiadczeniach z∏o˝onych zgodnie z arty-
ku∏em 4 ust´p (5);

(v) oÊwiadczeniach i notyfikacjach z∏o˝onych
zgodnie z artyku∏em 12 ust´p (3);

(vi) oÊwiadczeniach z∏o˝onych zgodnie z arty-
ku∏em 16 ust´p (2);

(vii) wycofaniu jakichkolwiek oÊwiadczeƒ z∏o-
˝onych zgodnie z artyku∏em 16 ust´p (3);

(viii) przyj´ciu poprawek do niniejszego porozu-
mienia zgodnie z artyku∏em 11 ust´p (3);

(ix) datach, w których te poprawki wchodzà
w ˝ycie;

(x) wypowiedzeniach otrzymanych zgodnie
z artyku∏em 15.
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1. Do czasu wejÊcia w ˝ycie Porozumienia wiedeƒ-
skiego ustanawiajàcego mi´dzynarodowà klasyfikacj´
elementów graficznych znaków niniejszym ustanawia
si´ tymczasowy Komitet Ekspertów w Biurze Mi´dzy-
narodowym Âwiatowej Organizacji W∏asnoÊci Intelek-
tualnej (WIPO).

2. Tymczasowy Komitet sk∏ada si´ z przedstawicie-
li ka˝dego paƒstwa, które podpisa∏o lub przystàpi∏o do
wspomnianego porozumienia. Organizacje mi´dzy-
rzàdowe specjalizujàce si´ w dziedzinie znaków, któ-
rych co najmniej jedno paƒstwo cz∏onkowskie podpi-
sa∏o lub przystàpi∏o do porozumienia, mogà byç re-
prezentowane przez obserwatorów. Ka˝de paƒstwo
b´dàce cz∏onkiem WIPO lub stronà Konwencji pary-
skiej o ochronie w∏asnoÊci przemys∏owej, które nie
podpisa∏o ani nie przystàpi∏o do porozumienia, mo˝e,
o ile wnosi o to tymczasowy Komitet, zostaç zaproszo-
ne przez Dyrektora Generalnego WIPO w charakterze
obserwatora.

3. Tymczasowy Komitet ponownie dokonuje prze-
glàdu mi´dzynarodowej klasyfikacji elementów gra-
ficznych znaków i przygotowuje, jeÊli jest to konieczne,

projekt poprawek lub uzupe∏nieƒ, które majà zostaç
dokonane we wspomnianej klasyfikacji.

4. Biuro Mi´dzynarodowe proszone jest o przygo-
towanie prac tymczasowego Komitetu.

5. Biuro Mi´dzynarodowe proszone jest o zwo∏anie
tymczasowego Komitetu po zasi´gni´ciu opinii
paƒstw, które podpisa∏y lub przystàpi∏y do porozumie-
nia, jeÊli którekolwiek z tych paƒstw lub organizacji,
o których mowa w ust´pie 2, wystàpi z propozycjà po-
prawek lub uzupe∏nieƒ bàdê jeÊli samo Biuro Mi´dzy-
narodowe ma zamiar wystàpiç z propozycjà poprawek
lub uzupe∏nieƒ.

6. Biuro Mi´dzynarodowe proszone jest o przekaza-
nie, niezw∏ocznie po wejÊciu w ˝ycie porozumienia, Ko-
mitetowi Ekspertów, utworzonemu zgodnie z artyku-
∏em 5 porozumienia, projektu poprawek lub uzupe∏-
nieƒ, przygotowanego przez tymczasowy Komitet.

7. Koszty podró˝y i utrzymania cz∏onków i obser-
watorów tymczasowego Komitetu ponoszone sà przez
paƒstwa lub organizacje przez nich reprezentowane.
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Rezolucja

przyj´ta przez Konferencj´ Dyplomatycznà

w sprawie mi´dzynarodowej klasyfikacji elementów graficznych znaków w dniu 8 czerwca 1973 r.
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Podaje si´ niniejszym do wiadomoÊci, ˝e dnia
4 kwietnia 1996 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
ratyfikowa∏ Porozumienie wiedeƒskie ustanawiajàce
mi´dzynarodowà klasyfikacj´ elementów graficznych
znaków, sporzàdzone w Wiedniu dnia 12 czerwca 1973 r.
i zmienione dnia 1 paêdziernika 1985 r. Dokument przy-
stàpienia zosta∏ z∏o˝ony Dyrektorowi Generalnemu
Mi´dzynarodowej Organizacji W∏asnoÊci Intelektual-
nej (WIPO), jako depozytariuszowi, dnia 4 grudnia
1996 r.

Zgodnie z artyku∏em 13 ust´p (1) porozumienie we-
sz∏o w ˝ycie dnia 9 sierpnia 1985 r., a w stosunku do
Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z artyku∏em 13
ust´p (2), dnia 4 marca 1997 r.

Przy sk∏adaniu dokumentu przystàpienia z∏o˝ono
nast´pujàce zastrze˝enie:

„Rzeczpospolita Polska postanawia przystàpiç do
tego porozumienia, zastrzegajàc sobie korzystanie
z uprawnienia przewidzianego w artykule 4 ust´p (5)
porozumienia, i oÊwiadcza, ˝e nie zobowiàzuje si´ za-
mieszczaç numerów, wszystkich lub niektórych, grup
w dokumentach urz´dowych i publikacjach dotyczà-
cych rejestracji lub przed∏u˝enia rejestracji znaków, po-
przestajàc na stosowaniu klasyfikacji kategorii i dzia-
∏ów.”.

JednoczeÊnie podaje si´ do wiadomoÊci, co nast´-
puje:

1. Nast´pujàce paƒstwa sta∏y si´ stronami porozu-
mienia w ni˝ej podanych datach:

Republika Austrii 27 paêdziernika 1999 r.
Republika Bu∏garii 27 lutego 2001 r.
Republika Francuska 9 sierpnia 1985 r.
Republika Gwinei 5 listopada 1996 r.
Republika Kuby 18 lipca 1997 r.
Republika Kirgiska 10 grudnia 1998 r.
Wielkie Ksi´stwo Luksemburga 9 sierpnia 1985 r.
Meksykaƒskie Stany Zjednoczone 26 stycznia 2001 r.
Republika Mo∏dowy 1 grudnia 1997 r.
Królestwo Niderlandów 9 sierpnia 1985 r.
Rumunia 30 czerwca 1998 r.
Saint Lucia 25 grudnia 2001 r.
Republika S∏owenii 10 sierpnia 2001 r.
Królestwo Szwecji 9 sierpnia 1985 r.
Republika Trynidadu i Tobago 20 marca 1996 r.
Republika Tunezyjska 9 sierpnia 1985 r.
Republika Turcji 1 stycznia 1996 r.
Wschodnia Republika Urugwaju 19 stycznia 2000 r.

2. Przy sk∏adaniu dokumentów ratyfikacyjnych lub
dokumentów przystàpienia podane ni˝ej paƒstwa z∏o-
˝y∏y nast´pujàce deklaracje:

Francja

Deklaracja zawarta w dokumencie ratyfikacyjnym
z∏o˝onym dnia 11 czerwca 1975 r.
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Po zapoznaniu si´ z powy˝szym porozumieniem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oÊwiadczam, ˝e:

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

— Rzeczpospolita Polska postanawia przystàpiç do tego porozumienia, zastrzegajàc sobie korzystanie
z uprawnienia przewidzianego w artykule 4 ust´p (5) porozumienia, 

— z uwzgl´dnieniem wy˝ej wspomnianego zastrze˝enia porozumienie b´dzie niezmiennie zachowywane.

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

Dano w Warszawie dnia 4 kwietnia 1996 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

L.S.

Minister Spraw Zagranicznych: D. Rosati
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OÂWIADCZENIE RZÑDOWE

z dnia 11 grudnia 2001 r.

w sprawie mocy obowiàzujàcej Porozumienia wiedeƒskiego ustanawiajàcego mi´dzynarodowà klasyfikacj´
elementów graficznych znaków, sporzàdzonego w Wiedniu dnia 12 czerwca 1973 r.

i zmienionego dnia 1 paêdziernika 1985 r.


