
      

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 31 października 2016 r. 

Poz. 1780 

ROZPORZĄDZENIE 

PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 25 października 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemysłowych 

Na podstawie art. 119 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. − Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 

oraz z 2015 r. poz. 1266, 1505 i 1615) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania 

zgłoszeń wzorów przemysłowych (Dz. U. poz. 358, z 2005 r. poz. 893 oraz z 2015 r. poz. 176) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) uchyla się § 3; 

2) w § 4: 

a) w ust. 1: 

− pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) nazwisko i imię oraz adres zamieszkania albo nazwę i siedzibę zgłaszającego, a także numer identyfika-

cyjny REGON w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 

prawnej, o ile zgłaszający go posiada,”, 

− pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) nazwę organu administracji rządowej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, 

gdy zgłoszenie jest dokonane przez organ lub jednostkę w imieniu Skarbu Państwa,”, 

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) oświadczenie zgłaszającego, że chce skorzystać z uprzedniego pierwszeństwa, jeżeli ubiega się 

o przyznanie tego pierwszeństwa, wskazujące co najmniej datę i kraj dokonania zgłoszenia za granicą lub 

nazwę, miejsce, kraj i charakter wystawy oraz datę wystawienia wzoru przemysłowego na wystawie,”; 

3) uchyla się § 10; 

4) w § 11: 

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Urząd Patentowy sprawdza, czy zgłoszenie zawiera:”, 

b) uchyla się pkt 3; 

5) uchyla się § 12; 

6) w § 15 w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku niezłożenia przez zgłaszającego w wyznaczonym terminie oddzielnych zgłoszeń wzorów przemysło-

wych i nieuiszczenia za nie opłat przyjmuje się, że zgłoszenie obejmuje wzór przemysłowy albo nie więcej niż 

10 odmian wzoru przemysłowego lub 1 komplet wytworów przedstawionych na pierwszym miejscu w ilustracjach 

wzoru przemysłowego spośród wzorów przemysłowych podtrzymywanych przez zgłaszającego.”; 
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7) w § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 1, Urząd Patentowy, w przypadkach innych niż określone 

w § 16, może zażądać od zgłaszającego, pod rygorem umorzenia postępowania, usunięcia, w wyznaczonym terminie, 

z ilustracji lub z opisu wyjaśniającego ilustrację wzoru przemysłowego, o ile został on dołączony do zgłoszenia, napi-

sów lub ilustracji, w szczególności sprzecznych z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, a także dokonania 

stosownych poprawek wynikających z wycofania niektórych odmian wzoru, wydając w tej sprawie postanowienie.”; 

8) w § 20: 

a) w ust. 2: 

− pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) kopii ilustracji wzoru przemysłowego,”, 

− w pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) kopii opisu wyjaśniającego ilustracje wzoru przemysłowego, o ile został on dołączony do zgłoszenia.”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Urząd Patentowy w przypadku wcześniejszego wystawienia wzoru przemysłowego na wystawie za-

mieszcza na zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, adnotację o dacie pierwszeństwa, o jaką ubiega się 

zgłaszający, oraz informację o charakterze wystawy.”; 

9) w § 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Opis ochronny wzoru przemysłowego składa się z ilustracji wzoru przemysłowego oraz opisu wyjaśniające-

go ilustrację wzoru przemysłowego, o ile został on dołączony do zgłoszenia.”; 

10) w § 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Odbitki, o których mowa w ust. 1, zawierają tylko ilustrację zbiorczą z zaznaczeniem liczby ilustracji. Na 

żądanie osób trzecich może być sporządzona odbitka zawierająca komplet ilustracji oraz odbitka opisu wyjaśniające-

go ilustrację wzoru przemysłowego, w przypadku gdy opis ten został dołączony do zgłoszenia.”; 

11) w załączniku nr 1 do rozporządzenia ust. 15a otrzymuje brzmienie: 

„15a. Ilustracja wzoru przemysłowego przedstawia wzór przemysłowy na neutralnym tle, a jej reprodukcja wy-

konana ze zmniejszeniem liniowym do 1/3 umożliwia odczytanie szczegółów.”; 

12) w załączniku nr 2 do rozporządzenia: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Dowód pierwszeństwa wynikającego z wystawienia wzoru przemysłowego składa się z: 

1) zaświadczenia kierownika wystawy o wystawieniu wzoru przemysłowego na danej wystawie; zaświadcze-

nie zawiera nazwisko i imię lub nazwę wystawcy, nazwę wystawy, datę i miejsce wystawy oraz stwierdze-

nie tożsamości wystawionego przedmiotu z załączoną ilustracją tego przedmiotu, 

2) ilustracji wystawionego przedmiotu, ujawniającej jego istotne cechy, poświadczonej przez kierownika wy-

stawy w sposób niebudzący wątpliwości co do jej autentyczności, 

3) dokumentu stwierdzającego charakter wystawy.”, 

b) uchyla się ust. 5, 

c) w ust. 8 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Jeżeli dokumenty, o których mowa w ust. 1 lub 2, sporządzone zostały w innym języku niż polski, angielski, 

francuski, niemiecki lub rosyjski, należy załączyć do nich tłumaczenie na jeden z tych języków podpisane przez 

tłumacza.”, 

d) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Jeżeli dokumenty wymienione w ust. 6, a także dowody, o których mowa w § 14 rozporządzenia, zosta-

ły sporządzone w innym języku niż język polski, przepis ust. 8 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.”. 

§ 2. Do postępowań w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemysłowych wszczętych po dniu 

30 listopada 2015 r. i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporzą-

dzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło 




