
OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE  

 

Międzynarodowe regulacje prawne 
• Akt sztokholmski zmieniający Konwencję paryską o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 

marca 1883 r. zmienioną 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 
października 1958 r., sporządzony w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. (Dz. U. z 1975 r. Nr 9, poz. 
51) oraz akt wycofania przez Rzeczpospolitą Polską zastrzeŜenia złoŜonego do art. 28 ust. 1 Aktu 
sztokholmskiego zmieniającego Konwencję paryską o ochronie własności przemysłowej (Dz. U. z 
1998 r. Nr 33, poz. 179) 

• Układ o współpracy patentowej sporządzony w Waszyngtonie dnia 19 czerwca 1970 r., 
poprawiony dnia 2 października 1979 r. i zmieniony dnia 3 lutego 1984 r. (Dz. U. z 1991 r. 
Nr 70, poz. 303 + załącznik) oraz oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 1994 r. w 
sprawie wycofania przez Rzeczpospolitą Polską oświadczenia do Układu o współpracy 
patentowej (Dz. U. z 1994 r. Nr 73, poz. 330)  

• Porozumienie madryckie o międzynarodowej rejestracji znaków z dnia 14 kwietnia 1891 
r. zrewidowane 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 Nicei dnia 15 
czerwca 1957 r. i w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. oraz zmienione dnia 2 października 
1979 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 116, poz. 514) oraz akt wycofania przez Rzeczpospolitą 
Polską zastrzeŜenia złoŜonego do art. 14 ust. 2 (d) i (f) Porozumienia madryckiego o 
międzynarodowej rejestracji znaków (Dz. U. z 2001 r. Nr 23, poz. 272)  

• Porozumienie strasburskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji patentowej, 
sporządzone w Strasburgu dnia 24 marca 1971 r. i zmienione następnie dnia 28 września 
1979 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 63, poz. 579)  

• Porozumienie nicejskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla 
celów rejestracji znaków, podpisane w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowane w 
Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. i w Genewie dnia 13 maja 1977 r. oraz zmienione dnia 
28 września 1979 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 63, poz. 583) 

• Porozumienie wiedeńskie ustanawiające międzynarodową klasyfikację elementów 
graficznych znaków, sporządzone w Wiedniu dnia 12 czerwca 1973 r. i zmienione dnia 1 
października 1985 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 172, poz. 1669) 

• Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim), 
sporządzona w Monachium dnia 5 października 1973 r., zmieniona aktem zmieniającym 
artykuł 63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej 
Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 
października 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r., wraz z Protokołami 
stanowiącymi jej integralną częścią (Dz. U. z 2004 r. Nr 79, poz. 737) 

Przepisy krajowe 
• Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własno ści przemysłowej ( Dz. U. z  2003 r. Nr 

119, poz. 1117, z 2004 r. Nr 33, poz. 286 , z 2005 r. Nr 10, poz. 68 ,  Nr 163, poz. 1362  i Nr 167, 
poz. 1398 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 ,  1218 i Nr 208, poz. 1539   

 

• Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o ratyfikacji Aktu z dnia 29 listopada 2000 r. rewidującego 
Konwencję o udzielaniu patentów europejskich (Dz. U. Nr 183, poz. 1520)  

• Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz 
skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 65, poz. 598) 

• Ustawa z dnia 19 września 2003 r. - o ratyfikacji Konwencji o udzielaniu patentów europejskich, 
sporządzonej w Monachium dnia 5 października 1973 r., zmienionej aktem zmieniającym art. 63 



Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji 
Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 października 1995 r., 5 grudnia 1996 r. 
oraz 10 grudnia 1998 r., wraz z protokołami stanowiącymi jej integralną część (Dz. U. Nr 193, poz. 
1885);  

Przepisy wykonawcze do ustawy Prawo własno ści przemysłowej 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie opłat związanych z ochroną 
wynalazków, wzorów uŜytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń 
geograficznych i topografii układów scalonych (Dz. U. Nr 90, poz. 1000); zmienione 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 marca 2004 r.  w sprawie zmiany opłat związanych z 
ochroną wynalazków, wzorów uŜytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń 
geograficznych i topografii układów scalonych (Dz. U. Nr 35, poz. 309) 
 

• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i 
rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów uŜytkowych (Dz. U. Nr 102, poz. 1119); zmienione 
rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. zmieniającym rozporządzenie 
w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów uŜytkowych (Dz. U. Nr 109, 
poz. 910) 
 

• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 października 2001 r. w sprawie dokonywania i 
rozpatrywania zgłoszeń topografii układów scalonych (Dz. U. Nr 128, poz. 1413) 
 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 8, poz. 59) 
 

• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie dokonywania i 
rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemysłowych (Dz. U. Nr 40, poz. 358);  zmienione 
rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2005 r. zmieniającym rozporządzenie 
w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemysłowych (Dz. U. Nr 106, poz. 893) 
 

• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie dokonywania i 
rozpatrywania zgłoszeń oznaczeń geograficznych (Dz. U. Nr 63, poz. 570) 
 

• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie rejestrów 
prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 80, poz. 723); 
zmienione rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2005 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie  rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. Nr 109, poz. 912) 
 

• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie aplikacji 
eksperckiej i asesury oraz oceny wykonywanych przez asesora czynności eksperta w Urzędzie 
Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 91, poz. 810) 
 

• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie dokonywania i 
rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych (Dz. U. Nr 115, poz. 998) ; zmienione 
rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. zmieniającym rozporządzenie 
w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych (Dz. U. Nr 109, poz. 911) 
 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie wynalazków i wzorów 
uŜytkowych dotyczących obronności lub bezpieczeństwa Państwa (Dz. U. Nr 123, poz. 1056) 
 

• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie składania i 
rozpatrywania wniosków o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego dla produktów leczniczych i 
produktów ochrony roślin (Dz. U. Nr 141, poz. 1361) 
 

• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie nadania 
statutu Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 140, poz. 1484) 
 

• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2004 r. w sprawie rekompensaty 
za udział w pracach kolegiów orzekających do spraw spornych działających w Urzędzie 
Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 222, poz. 2254) 
 

• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie 
mnoŜników stosowanych do ustalenia wysokości wynagrodzenia ekspertów, asesorów i 



aplikantów eksperckich oraz stawek dodatków w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. Nr 240, poz. 2411) 

Obwieszczenia w sprawie pierwsze ństwa  
• Wykaz obwieszczeń Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej o wskazaniu 

wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa 
z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru uŜytkowego, wzoru 
przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym (wydanych na podstawie art. 15 ust. 
2 i art. 125 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej - Dz. U. z 
2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.)  

Inne 
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie odznaki honorowej „Za Zasługi 

dla Wynalazczości”, jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia (Dz. U. Nr 112, poz. 
1062)  

 


