
Dziennik Ustaw Nr 63 — 4122 — Poz. 579 i 580

580

OÂWIADCZENIE RZÑDOWE

z dnia 26 czerwca 2002 r.

w sprawie mocy obowiàzujàcej Porozumienia strasburskiego dotyczàcego mi´dzynarodowej klasyfikacji
patentowej, sporzàdzonego w Strasburgu dnia 24 marca 1971 r. i zmienionego nast´pnie

dnia 28 wrzeÊnia 1979 r.

Podaje si´ niniejszym do wiadomoÊci, ˝e zgodnie
z artyku∏em 12 ust´p 1 Porozumienia strasburskiego
dotyczàcego mi´dzynarodowej klasyfikacji patento-
wej, sporzàdzonego w Strasburgu dnia 24 marca
1971 r. i zmienionego nast´pnie dnia 28 wrzeÊnia
1979 r., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfiko-
wa∏ w dniu 29 marca 1996 r. wy˝ej wymienione poro-
zumienie. Dnia 4 grudnia 1996 r. z∏o˝ono Dyrektorowi
Generalnemu Mi´dzynarodowej Organizacji W∏asno-
Êci Intelektualnej (WIPO), jako depozytariuszowi, doku-
ment ratyfikacyjny.

Zgodnie z artyku∏em 13 ust´p 1 porozumienia we-
sz∏o ono w ˝ycie dnia 7 paêdziernika 1975 r., a w sto-
sunku do Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z artyku-
∏em 13 ust´p 1(b), dnia 4 grudnia 1997 r.

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

1. Nast´pujàce paƒstwa sta∏y lub stanà si´ strona-
mi porozumienia w ni˝ej podanych datach:

Australia 12 listopada 1975 r.

Republika Austrii 7 paêdziernika 1975 r.

Królestwo Belgii 4 lipca 1976 r.

Republika Bia∏oruÊ 12 marca 1999 r.

Federacyjna Republika Brazylii 7 paêdziernika 1975 r.

Republika Bu∏garii 27 listopada 2001 r.

Chiƒska Republika Ludowa 19 czerwca 1997 r.

Republika Chorwacji 25 listopada 2000 r.

Republika Czeska 1 stycznia 1993 r.

Królestwo Danii 7 paêdziernika 1975 r.

Arabska Republika Egiptu 17 paêdziernika 1975 r.

Republika Estoƒska 27 lutego 1997 r.

Republika Finlandii 16 maja 1976 r.

Republika Francuska 7 paêdziernika 1975 r.

Republika Grecka 21 paêdziernika 1997 r.

Republika Gwinei 5 sierpnia 1997 r.

Królestwo Hiszpanii 29 listopada 1975 r.

Irlandia 7 paêdziernika 1975 r.

Paƒstwo Izrael 7 paêdziernika 1975 r.

Japonia 18 sierpnia 1977 r.

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



Kanada 11 stycznia 1996 r.

Republika Kazachstanu 24 stycznia 2003 r.

Republika Kirgiska 10 wrzeÊnia 1999 r.

Koreaƒska Republika 
Ludowo-Demokratyczna 21 listopada 2002 r.

Republika Korei 8 paêdziernika 1999 r.

Republika Kuby 9 listopada 1996 r.

Wielkie Ksi´stwo Luksemburga 9 kwietnia 1977 r.

By∏a Jugos∏owiaƒska
Republika Macedonii 30 maja 2003 r.

Republika Malawi 24 lipca 1996 r.

Meksykaƒskie Stany 
Zjednoczone 26 paêdziernika 2001 r.

Republika Mo∏dowy 1 wrzeÊnia 1998 r.

Ksi´stwo Monako 13 czerwca 1976 r.

Mongolia 16  marca 2002 r.

Królestwo Niderlandów1) 7 paêdziernika 1975 r.

Republika Federalna Niemiec 7 paêdziernika 1975 r.

Królestwo Norwegii 7 paêdziernika 1975 r.

Republika Portugalska 1 maja 1979 r.

Federacja Rosyjska2) 3 paêdziernika 1976 r.

Rumunia 31 marca 1999 r.

Republika S∏owacka 1 stycznia 1993 r.

Republika S∏owenii 10 maja 2002 r.

Stany Zjednoczone Ameryki 7 paêdziernika 1975 r.

Republika Surinamu 25 listopada 1975 r.

Konfederacja Szwajcarska 7 paêdziernika 1975 r.

Królestwo Szwecji 7 paêdziernika 1975 r.

Republika Tad˝ykistanu 25 grudnia 1991 r.

Republika Trynidadu i Tobago 20 grudnia 1996 r.

Republika Turcji 1 paêdziernika 1996 r.

Wschodnia Republika 
Urugwaju 19 paêdziernika 2000 r.

Republika Uzbekistanu 12 paêdziernika 2002 r.

Zjednoczone Królestwo 
Wielkiej Brytanii i Irlandii
Pó∏nocnej 7 paêdziernika 1975 r.

Republika W∏oska 30 marca 1980 r.

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

AUSTRALIA

Rzàd Australii oÊwiadcza ponadto w imieniu Au-
stralii, ̋ e nie podejmuje si´ zamieÊciç symboli dotyczà-
cych grup lub podgrup Klasyfikacji w zg∏oszeniach
zgodnie z artyku∏em 4 (3), które sà udost´pnione tylko
do publicznego wglàdu, oraz we wzmiankach odnoszà-
cych si´ do nich.

„The Government of Australia furthermore decla-
res for and on behalf of Australia that it does not un-
dertake to include the symbols relating to groups or
subgroups of the Classification in applications as refer-
red to in Article 4(3) which are only laid open for public
inspection and in notices relating thereto.”

CHI¡SKA REPUBLIKA LUDOWA

Zgodnie z artyku∏em 4 ust´p 4 niniejszego porozu-
mienia Chiƒska Republika Ludowa nie podejmuje si´
zamieÊciç symboli dotyczàcych grup lub podgrup Kla-
syfikacji w zg∏oszeniach, które sà udost´pnione tylko
do publicznego wglàdu, oraz we wzmiankach odnoszà-
cych si´ do nich lub Êwiadectw patentowych dla wzo-
rów u˝ytkowych.”

„According to Article 4 paragraph (4) of the said
Agreement, the People’s Republic of China does not
undertake to include the symbols relating to groups or
subgroups of the Classification in applications which
are only laid open for public inspection and in notices
relating thereto or on the certificate of the patent for
utility models.”

REPUBLIKA GWINEI

Zgodnie z artyku∏em 4 ust´p (4)(i) niniejszego po-
rozumienia Rzàd Republiki Gwinei oÊwiadcza, ˝e Re-
publika Gwinei nie podejmuje si´ zamieÊciç symboli
dotyczàcych grup lub podgrup Klasyfikacji w zg∏osze-
niach zgodnie z artyku∏em 4 (3) niniejszego porozu-
mienia, które sà udost´pnione tylko do publicznego
wglàdu, oraz we wzmiankach odnoszàcych si´ do
nich.

Zgodnie z artyku∏em 4 ust´p (4)(ii) niniejszego po-
rozumienia Rzàd Republiki Gwinei oÊwiadcza, ̋ e Repu-
blika Gwinei nie podejmuje si´ zamieÊciç symboli do-
tyczàcych grup lub podgrup Klasyfikacji w dokumen-
tach i wzmiankach, o których mowa w artykule (4)(3)
niniejszego porozumienia.

„In accordance with Article 4 (4)(i) of the said
Agreement, the Government of Republic of Guinea
declares that the Republic of Guinea does not underta-
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1) Ratyfikacja obejmuje Królestwo w Europie, Antyle Nider-

landzkie i Arub´.
2) Od 25 grudnia 1991 r. porozumienie stosuje si´ do Federa-

cji Rosyjskiej.



ke to include the symbols relating to groups or subgro-
ups of the Classification in applications as referred to
in Article 4 (3) of the said Agreement, which are only
laid open for public inspection and in notices relating 
thereto.”

„In accordance with Article 4 (4)(ii) of the said
Agreement, the Government of Republic of Guinea
declares that the Republic of Guinea does not underta-
ke to include the symbols relating to groups and sub-
groups of the Classification in the documents and no-
tices referred to in Articlle 4(3) of the said Agreement.”

REPUBLIKA KUBY

Rzàd Republiki Kuby ubolewa nad tym, ˝e nawet
po przyj´ciu przez Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych Rezolucji 1514 (XV) ustanawiajàcej
Deklaracj´ w sprawie przyznania niepodleg∏oÊci kra-
jom i narodom kolonialnym zosta∏ przyj´ty tekst o ta-
kim charakterze jak artyku∏ 12(3) Porozumienia stras-
burskiego, mianowicie artyku∏ 24 Aktu sztokholmskie-
go (1967 r.) Konwencji paryskiej o ochronie w∏asnoÊci
przemys∏owej.

„The Government of the Republic of Cuba deplo-
res that, even after the adoption by the General
Assembly of the United Nations of Resolution
1514 (XV) setting forth the Declaration on the gran-
ting of independence to colonial countries and
peoples, a text of the nature such as that referred to
in Article 12(3) of the said Strasbourg Agreement, na-
mely Article 24 of the Stockholm Act (1967) of the Pa-
ris Convention for the Protection of Industrial Proper-
ty, had been adopted.”

REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC

Niniejsze porozumienie ma równie˝ zastosowanie
do Landu Berlin od dnia wejÊcia w ˝ycie tego porozu-
mienia dla Republiki Federalnej Niemiec.

„Ledit Arrangement sera également applicable au
Land Berlin ∫ partir de la date a laquelle il entre en vi-
geur pour la République fédérale d’Allemagne”.

KRÓLESTWO NORWEGII

OdnoÊnie do artyku∏u 4(4)(i) Norwegia oÊwiadcza,
˝e nie podejmuje si´ zamieÊciç symboli dotyczàcych
grup lub podgrup Klasyfikacji w zg∏oszeniach zgodnie
z ust´pem 3, które sà udost´pnione tylko do publiczne-
go wglàdu, oraz we wzmiankach odnoszàcych si´ do
nich.

„Se référant ∫ l’article 4.4) i), la Norv¯ge déclare
qu’elle se réserve de ne pas faire figurer les symboles
relatifs aux groupes ou sous-groupes de la classifica-
tion dans les demandes visées a l’alinéa 3) qui sont

seuelment mises ∫ la disposition du public pour in-
spection et dans les comunications y relatives”.

FEDERACJA ROSYJSKA

Federacja Rosyjska uznaje za konieczne z∏o˝enie
nast´pujàcej deklaracji w stosunku do przepisu
art. 12(3) porozumienia. Artyku∏ ten przyznaje Uma-
wiajàcym si´ Stronom mo˝liwoÊç rozciàgni´cia skut-
ków jego stosowania na terytoria, za których stosun-
ki zewn´trzne Federacja Rosyjska ponosi odpowie-
dzialnoÊç. Federacja Rosyjska oÊwiadcza, ˝e przepisy
niniejszego artyku∏u sà przestarza∏e i ˝e sà sprzeczne
z Deklaracjà Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjed-
noczonych w sprawie przyznania niepodleg∏oÊci kra-
jom i narodom kolonialnym (Rezolucja Zgromadze-
nia Ogólnego Narodów Zjednoczonych 1514 (XV)
z dnia 14 grudnia 1960 r.). Niniejsza deklaracja wska-
zuje na potrzeb´ przyspieszenia bezwarunkowego
koƒca kolonializmu we wszelkich jego formach i prze-
jawach.

„The Russian Federation considers it necessary to
make the following declaration in respect of the provi-
sions of Article 12(3) of the Agreement. That article
provides Contracting Parties with the possibility of
extending its effect to those territories for the external
relations of which they are responsible. The  Russian
Federation declares that the provisions of the said Ar-
ticle are outdated and that they are in contradiction
with the Declaration of the General Assembly of the
United Nations on the granting of independence to co-
lonial countries and peoples (United Nations General
Assembly Resolution 1514 (XV) of December 14, 1960).
That Declaration proclaims the necessity of bringing to
a speedy and unconditional end of colonialism in all its
forms and manifestations.”

REPUBLIKA SURINAMU

Rzàd Republiki Surinamu uwa˝a, ˝e Porozumienie
strasburskie dotyczàce mi´dzynarodowej klasyfikacji
patentowej z dnia 24 marca 1971 r., które mia∏o zasto-
sowanie do terytorium Surinamu, jest nadal stosowa-
ne do terytorium Republiki Surinamu, po uzyskaniu
niepodleg∏oÊci w dniu 25 listopada 1975 r.

„The Government of the Republic of Surinam con-
siders that the Strasbourg Agreement Concerning the
International Patent Classification of March 24, 1971,
which has been applied to the territory of the Republic
of Surinam, continues to apply to the territory of the
Republic of Surinam after the attainment of indepen-
dence on November 25, 1975.”

Minister Spraw Zagranicznych: W. Cimoszewicz
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