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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 25 kwietnia 2002 r.
w sprawie dokonywania i rozpatrywania zg∏oszeƒ oznaczeƒ geograficznych.
Na podstawie art. 183 ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. — Prawo w∏asnoÊci przemys∏owej (Dz. U. z 2001 r.
Nr 49, poz. 508) zarzàdza si´, co nast´puje:

5) dok∏adne okreÊlenie zg∏aszanego oznaczenia geograficznego, ze wskazaniem sposobów u˝ywania
tego oznaczenia w obrocie, w szczególnoÊci na etykietach, opakowaniach lub towarach,

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) szczegó∏owe wymogi, jakim powinno odpowiadaç
zg∏oszenie oznaczenia geograficznego, zwane dalej „zg∏oszeniem”,
2) szczegó∏owy zakres i tryb rozpatrywania zg∏oszeƒ.
§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:
1) ustawie — rozumie si´ przez to ustaw´ z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo w∏asnoÊci przemys∏owej,
2) Urz´dzie Patentowym — rozumie si´ przez to Urzàd
Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej,
3) zg∏aszajàcym — rozumie si´ przez to organizacj´
lub organ, o których mowa w art. 176 ust. 2 i 4 ustawy.
§ 3. 1. Jedno zg∏oszenie mo˝e dotyczyç tylko jednego oznaczenia geograficznego.
2. Zg∏oszenie powinno zawieraç:
1) podanie,
2) opis okreÊlajàcy szczególne cechy lub w∏aÊciwoÊci
towarów,
3) dok∏adne okreÊlenie granic terenu, do którego si´
ono odnosi, przez opis tych granic oraz za∏àczenie
mapy tego terenu wraz z niezb´dnymi objaÊnieniami,
4) pe∏nomocnictwo, je˝eli zg∏aszajàcy dzia∏a przez pe∏nomocnika,
5) dokument potwierdzajàcy legitymacj´ organizacji,
o której mowa w art. 176 ust. 2 ustawy, do ubiegania si´ o uzyskanie ochrony oznaczenia geograficznego.
§ 4. 1. Podanie, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1,
powinno zawieraç:
1) nazw´ oraz adres zg∏aszajàcego,
2) nazwisko i imi´ oraz adres pe∏nomocnika, je˝eli
zg∏aszajàcy dzia∏a przez pe∏nomocnika,
3) wniosek o udzielenie prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne,
4) wskazanie towarów, dla których oznaczenie geograficzne jest przeznaczone,

6) wskazanie przedsi´biorców, którzy u˝ywajà lub b´dà u˝ywaç oznaczenia geograficznego,
7) wskazanie dowodu, o którym mowa w art. 176
ust. 5 ustawy,
8) spis za∏àczonych dokumentów,
9) podpis osoby dzia∏ajàcej w imieniu zg∏aszajàcego,
z podaniem pe∏nionej funkcji, lub podpis pe∏nomocnika.
2. Wskazanie przedsi´biorców, o którym mowa
w ust. 1 pkt 6, powinno zawieraç co najmniej opisowe
okreÊlenie aktualnej lub przewidywanej liczby przedsi´biorców, z podaniem ich rozmieszczenia w terenie.
Wskazanie przedsi´biorców mo˝e byç równie˝ sporzàdzone w formie wykazu zawierajàcego ich nazwiska
i imiona lub nazw´, z podaniem siedziby (miejscowoÊci).
3. Je˝eli wykaz przedsi´biorców, o którym mowa
w ust. 2, zawiera wi´cej ni˝ pi´ç pozycji, nale˝y go sporzàdziç na odr´bnym arkuszu.
§ 5. 1. Opis okreÊlajàcy szczególne cechy lub w∏aÊciwoÊci towarów, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2,
powinien obejmowaç wskazanie tych cech lub w∏aÊciwoÊci towarów, które majà charakteryzowaç towary
oznaczone danym oznaczeniem geograficznym,
z uwzgl´dnieniem warunków korzystania z oznaczenia
geograficznego, o których mowa w art. 176 ust. 1 pkt 5
ustawy.
2. Opis, o którym mowa w ust. 1, powinien byç sporzàdzony w sposób zwi´z∏y.
§ 6. 1. Podanie oraz opisy, o których mowa w § 3
ust. 2 pkt 2 i 3, powinny byç sporzàdzone pismem drukowanym w kolorze czarnym.
2. Mapa terenu, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 3,
powinna zawieraç oznaczenie skali, w jakiej zosta∏a
sporzàdzona, i byç przedstawiona w formie umo˝liwiajàcej bezpoÊrednià reprodukcj´. Nie powinna ona zawieraç oznaczeƒ odnoszàcych si´ do pionowego
ukszta∏towania terenu, chyba ˝e jest to konieczne do
wskazania granic terenu.
3. Arkusze podania, mapy terenu oraz opisy, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 i 3, powinny byç sporzàdzone w formacie A4.
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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 egzemplarzach.

4) wskazanie towarów, dla których oznaczenie geograficzne jest przeznaczone,

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

6) dat´ dokonania wpisu w rejestrze oznaczeƒ geograficznych o udzieleniu prawa z rejestracji,

2. Dokumenty sporzàdzone za granicà powinny odpowiadaç przepisom prawa obowiàzujàcego w danym
paƒstwie lub postanowieniom umów mi´dzynarodowych. Urzàd Patentowy mo˝e ˝àdaç ich zalegalizowania przez w∏aÊciwego miejscowo konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 8. Po otrzymaniu zg∏oszenia Urzàd Patentowy nadaje mu kolejny numer, stwierdza dat´ otrzymania
oraz zawiadamia o tym zg∏aszajàcego.
§ 9. 1. Je˝eli Urzàd Patentowy stwierdzi wystàpienie okolicznoÊci mogàcych Êwiadczyç o istnieniu przeszkód do udzielenia prawa z rejestracji na oznaczenie
geograficzne, zawiadamia o tym zg∏aszajàcego, wyznaczajàc 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.

5) dat´ i numer zg∏oszenia,

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∏aÊciwoÊci towarów,
2) opisu granic terenu.
3. Âwiadectwo rejestracji opatruje piecz´cià i podpisuje osoba upowa˝niona przez Prezesa Urz´du Patentowego.
§ 12. W og∏oszeniu w „WiadomoÊciach Urz´du Patentowego” o udzielonym prawie z rejestracji na oznaczenie 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,

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

4) wskazanie towarów, dla których oznaczenie geograficzne jest przeznaczone,

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

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

1) potwierdzenie udzielenia prawa z rejestracji na
oznaczenie geograficzne,
2) wskazanie uprawnionego z tytu∏u prawa z rejestracji i numeru tego prawa,
3) okreÊlenie oznaczenia geograficznego,

5) dat´ i numer zg∏oszenia,
6) dat´ dokonania wpisu w rejestrze oznaczeƒ geograficznych o udzieleniu prawa z rejestracji,

8) opis granic terenu.
§ 13. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Prezes Rady Ministrów: L. Miller

