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PROTOKÓ¸
do Porozumienia madryckiego o mi´dzynarodowej rejestracji znaków,
sporzàdzony w Madrycie dnia 27 czerwca 1989 r.
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
podaje do powszechnej wiadomoÊci:
W dniu 27 czerwca 1989 r. w Madrycie zosta∏ sporzàdzony Protokó∏ do Porozumienia madryckiego o mi´dzynarodowej rejestracji znaków, w nast´pujàcym brzmieniu:
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Przek∏ad
PROTOKÓ¸
do Porozumienia madryckiego o mi´dzynarodowej
rejestracji znaków, sporzàdzony w Madrycie
dnia 27 czerwca 1989 r.
Artyku∏ 1
Cz∏onkostwo w Zwiàzku Madryckim
Paƒstwa-Strony niniejszego protoko∏u (zwane dalej „Umawiajàcymi si´ Paƒstwami”), nawet je˝eli nie
sà stronami Porozumienia madryckiego o mi´dzynarodowej rejestracji znaków, zrewidowanego w Sztokholmie w 1967 r. i zmienionego w 1979 r. (zwanego dalej
„Porozumieniem Madryckim (Sztokholmskim)”), oraz
organizacje, o których mowa w artykule 14 ust. 1(b),
b´dàce stronami niniejszego protoko∏u (zwane dalej
„Umawiajàcymi si´ Organizacjami”), sà cz∏onkami tego samego Zwiàzku, którego cz∏onkami sà kraje b´dàce stronami Porozumienia Madryckiego (Sztokholmskiego). Ka˝de wskazanie w niniejszym protokole na
„Umawiajàce si´ Strony” nale˝y rozumieç jako wskazanie zarówno na Umawiajàce si´ Paƒstwa, jak i na
Umawiajàce si´ Organizacje.
Artyku∏ 2
Zapewnienie ochrony przez rejestracj´
mi´dzynarodowà
1. Je˝eli w Urz´dzie Umawiajàcej si´ Strony dokonane zosta∏o zg∏oszenie o rejestracj´ znaku lub w rejestrze Urz´du Umawiajàcej si´ Strony zosta∏ zarejestrowany znak, osoba, na rzecz której zg∏oszenie to
(zwane dalej „zg∏oszeniem podstawowym”) lub ta rejestracja (zwana dalej „rejestracjà podstawowà”) zosta∏y dokonane, mo˝e, z zastrze˝eniem przepisów niniejszego protoko∏u, zapewniç ochron´ swojego znaku na terytorium Umawiajàcych si´ Stron, przez uzyskanie rejestracji tego znaku w rejestrze Biura Mi´dzynarodowego Âwiatowej Organizacji W∏asnoÊci Intelektualnej (zwanymi dalej odpowiednio „rejestracjà
mi´dzynarodowà”, „Rejestrem Mi´dzynarodowym”,
„Biurem Mi´dzynarodowym” i „Organizacjà”), pod
warunkiem ˝e:
(i) je˝eli w Urz´dzie Umawiajàcego si´ Paƒstwa zosta∏o dokonane zg∏oszenie podstawowe lub w takim Urz´dzie dokonana zosta∏a rejestracja podstawowa, osoba, na rzecz której zg∏oszenie to lub ta
rejestracja zosta∏y dokonane, jest podmiotem tego Umawiajàcego si´ Paƒstwa lub ma we wspomnianym Umawiajàcym si´ Paƒstwie miejsce zamieszkania lub prowadzi w nim rzeczywiste i powa˝ne przedsi´biorstwo przemys∏owe lub handlowe,
(ii) je˝eli w Urz´dzie Umawiajàcej si´ Organizacji zosta∏o dokonane zg∏oszenie podstawowe lub w takim Urz´dzie dokonana zosta∏a rejestracja podstawowa, osoba, na rzecz której to zg∏oszenie lub ta
rejestracja zosta∏y dokonane, jest podmiotem Paƒstwa b´dàcego Cz∏onkiem tej Umawiajàcej si´ Or-
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ganizacji lub na terytorium wspomnianej Umawiajàcej si´ Organizacji ma miejsce zamieszkania lub
prowadzi na nim rzeczywiste i powa˝ne przedsi´biorstwo przemys∏owe lub handlowe.

2. Zg∏oszenia o rejestracj´ mi´dzynarodowà (zwane dalej „zg∏oszeniem mi´dzynarodowym”) dokonuje
si´ w Biurze Mi´dzynarodowym za poÊrednictwem
Urz´du, w którym zosta∏o dokonane zg∏oszenie podstawowe lub w którym dokonana zosta∏a rejestracja
podstawowa (zwanego dalej „Urz´dem pochodzenia”), zale˝nie od przypadku.
3. Ka˝de wskazanie w niniejszym protokole na
„Urzàd” lub „Urzàd Umawiajàcej si´ Strony” nale˝y
rozumieç jako wskazanie na Urzàd uprawniony do dokonywania rejestracji znaków w imieniu Umawiajàcej
si´ Strony, a tak˝e wskazanie w niniejszym protokole
na „znaki” nale˝y rozumieç jako wskazanie na znaki towarowe i znaki us∏ugowe.
4. W rozumieniu niniejszego protoko∏u „terytorium
Umawiajàcej si´ Strony” oznacza, w przypadku gdy
Umawiajàcà si´ Stronà jest Paƒstwo — terytorium tego paƒstwa, a w przypadku, gdy Umawiajàcà si´ Stronà jest organizacja mi´dzyrzàdowa — terytorium, na
którym stosowany jest traktat ustanawiajàcy t´ organizacj´ mi´dzyrzàdowà.
Artyku∏ 3
Zg∏oszenie mi´dzynarodowe
1. Ka˝de zg∏oszenie mi´dzynarodowe dokonane
na podstawie niniejszego protoko∏u powinno byç
przed∏o˝one na formularzu okreÊlonym w regulaminie. Urzàd pochodzenia poÊwiadcza, ˝e dane figurujàce w zg∏oszeniu mi´dzynarodowym zgodne sà z danymi figurujàcymi, w chwili poÊwiadczenia, w zg∏oszeniu podstawowym lub w rejestracji podstawowej, zale˝nie od przypadku. Ponadto wspomniany Urzàd podaje:
(i) w przypadku zg∏oszenia podstawowego — dat´
i numer tego zg∏oszenia,
(ii) w przypadku rejestracji podstawowej — dat´ i numer tej rejestracji, a tak˝e dat´ i numer zg∏oszenia,
z którego wynik∏a rejestracja podstawowa.
Urzàd pochodzenia wskazuje równie˝ dat´ zg∏oszenia
mi´dzynarodowego.
2. Zg∏aszajàcy powinien wskazaç towary i us∏ugi,
dla jakich zastrzegana jest ochrona znaku, a tak˝e,
w miar´ mo˝liwoÊci, odpowiednià klas´ lub klasy wed∏ug klasyfikacji ustalonej Porozumieniem nicejskim
dotyczàcym mi´dzynarodowej klasyfikacji towarów
i us∏ug dla celów rejestracji znaków. Je˝eli zg∏aszajàcy
nie dokona takiego wskazania, Biuro Mi´dzynarodowe
zaklasyfikuje towary i us∏ugi do odpowiednich klas
wspomnianej klasyfikacji. Klasyfikacja wskazana przez
zg∏aszajàcego podlega kontroli Biura Mi´dzynarodowego, które dokonuje tej kontroli w porozumieniu
z Urz´dem pochodzenia. W przypadku braku zgody pomi´dzy wspomnianym Urz´dem i Biurem Mi´dzynarodowym, decydujàca jest opinia Biura.
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3. Je˝eli zg∏aszajàcy zastrzega kolor jako cech´ odró˝niajàcà swego znaku, jest on zobowiàzany:
(i) zaznaczyç ten fakt oraz z∏o˝yç, wraz ze swoim zg∏oszeniem mi´dzynarodowym, informacj´ wskazujàcà zastrzegany kolor lub zestawienie kolorów,
(ii) za∏àczyç do swego zg∏oszenia mi´dzynarodowego
kopie wspomnianego znaku w kolorze, które do∏àczone zostanà do notyfikacji dokonanych przez
Biuro Mi´dzynarodowe; liczba tych kopii zostanie
ustalona w Regulaminie.
4. Biuro Mi´dzynarodowe niezw∏ocznie rejestruje
znaki zg∏oszone zgodnie z artyku∏em 2. Rejestracja
mi´dzynarodowa nosi dat´ przyj´cia zg∏oszenia mi´dzynarodowego przez Urzàd pochodzenia, pod warunkiem ˝e zg∏oszenie mi´dzynarodowe wp∏ynie do Biura
Mi´dzynarodowego w terminie dwóch miesi´cy od tej
daty. Je˝eli w tym terminie zg∏oszenie mi´dzynarodowe nie wp∏ynie, rejestracja mi´dzynarodowa otrzymuje dat´, w której wspomniane zg∏oszenie mi´dzynarodowe wp∏yn´∏o do Biura Mi´dzynarodowego. Biuro
Mi´dzynarodowe bezzw∏ocznie notyfikuje rejestracj´
mi´dzynarodowà zainteresowanym Urz´dom. Zarejestrowane w Rejestrze Mi´dzynarodowym znaki publikuje si´ w periodycznym biuletynie wydawanym przez
Biuro Mi´dzynarodowe na podstawie danych zawartych w zg∏oszeniu mi´dzynarodowym.
5. W celu podania zarejestrowanych w Rejestrze
Mi´dzynarodowym znaków do powszechnej wiadomoÊci ka˝dy Urzàd otrzymuje z Biura Mi´dzynarodowego pewnà liczb´ egzemplarzy wspomnianego biuletynu bezp∏atnie i pewnà liczb´ egzemplarzy po obni˝onej cenie, na warunkach ustalonych przez Zgromadzenie, o którym mowa w artykule 10 (zwane dalej „Zgromadzeniem”). Takie podanie do wiadomoÊci b´dzie
uwa˝ane dla celów wszystkich Umawiajàcych si´
Stron za wystarczajàce i ˝adne inne og∏oszenie nie b´dzie od uprawnionego z rejestracji mi´dzynarodowej
wymagane.
Artyku∏ 3bis
Skutek terytorialny
Ochrona wynikajàca z rejestracji mi´dzynarodowej
rozciàga si´ na ka˝dà Umawiajàcà si´ Stron´ jedynie
na wniosek osoby, która dokonuje zg∏oszenia mi´dzynarodowego lub która jest uprawniona z rejestracji
mi´dzynarodowej. Jednak˝e nie mo˝na wystàpiç z takim wnioskiem w odniesieniu do Umawiajàcej si´
Strony, której Urzàd jest Urz´dem pochodzenia.
Artyku∏ 3ter
Wniosek o „rozszerzenie terytorialne”
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rzu okreÊlonym w regulaminie. Jest on niezw∏ocznie
wpisywany do rejestru przez Biuro Mi´dzynarodowe,
które bezzw∏ocznie powiadamia o takim wpisie zainteresowany Urzàd lub Urz´dy. Wpis taki og∏asza si´
w periodycznym biuletynie Biura Mi´dzynarodowego.
Takie rozszerzenie terytorialne staje si´ skuteczne od
daty jego wpisu w Rejestrze Mi´dzynarodowym; traci
ono swà wa˝noÊç wraz z wygaÊni´ciem rejestracji mi´dzynarodowej, której dotyczy.
Artyku∏ 4
Skutki rejestracji mi´dzynarodowej
1. (a) Od daty rejestracji lub wpisu dokonanych
zgodnie z przepisami artyku∏ów 3 i 3ter ochrona znaku
w ka˝dej z zainteresowanych Umawiajàcych si´ Stron
jest taka sama, jak gdyby znak ten zosta∏ z∏o˝ony bezpoÊrednio w Urz´dzie tej Umawiajàcej si´ Strony. Je˝eli Biuro Mi´dzynarodowe nie zosta∏o powiadomione
o ˝adnej odmowie na podstawie artyku∏u 5 ust´p 1 i 2
lub je˝eli podana do wiadomoÊci odmowa zosta∏a nast´pnie na podstawie wspomnianego artyku∏u wycofana, ochrona znaku w zainteresowanej Umawiajàcej si´
Stronie b´dzie, od wspomnianej daty, taka sama, jak
gdyby znak zosta∏ zarejestrowany przez Urzàd tej Umawiajàcej si´ Strony.
(b) Wskazanie klas towarów i us∏ug przewidziane
w artykule 3 nie jest, co do okreÊlenia zakresu ochrony
znaku, wià˝àce dla Umawiajàcych si´ Stron.
2. Ka˝da rejestracja mi´dzynarodowa korzysta
z prawa pierwszeƒstwa przewidzianego artyku∏em 4
Konwencji paryskiej o ochronie w∏asnoÊci przemys∏owej bez potrzeby dope∏nienia formalnoÊci przewidzianych w punkcie D tego artyku∏u.
Artyku∏ 4bis
Zastàpienie rejestracji krajowej lub regionalnej
rejestracjà mi´dzynarodowà
1. Je˝eli znak, który jest przedmiotem rejestracji
krajowej lub regionalnej w Urz´dzie Umawiajàcej si´
Strony, jest równie˝ przedmiotem rejestracji mi´dzynarodowej i je˝eli obie rejestracje dokonane sà na rzecz
tej samej osoby, uwa˝a si´, ˝e rejestracja mi´dzynarodowa zast´puje rejestracj´ krajowà lub regionalnà, bez
uszczerbku dla wszelkich praw nabytych z mocy tych
ostatnich, pod warunkiem ˝e:
(i) ochrona wynikajàca z rejestracji mi´dzynarodowej rozciàga si´ na wspomnianà Umawiajàcà si´
Stron´ na podstawie artyku∏u 3ter ust´p 1 lub 2,
(ii) wszystkie towary i us∏ugi wymienione w rejestracji krajowej lub regionalnej wymienia si´ równie˝
w rejestracji mi´dzynarodowej w stosunku do
wspomnianej Umawiajàcej si´ Strony,

1. Wniosek o rozszerzenie terytorialne ochrony wynikajàcej z rejestracji mi´dzynarodowej na Umawiajàcà si´ Stron´ powinien byç w wyraêny sposób wzmiankowany w zg∏oszeniu mi´dzynarodowym.

(iii) takie rozszerzenie staje si´ skuteczne po dacie rejestracji krajowej lub regionalnej.

2. Wniosek o rozszerzenie terytorialne mo˝e byç
równie˝ z∏o˝ony po rejestracji mi´dzynarodowej. Ka˝dy taki wniosek powinien byç przed∏o˝ony na formula-

2. Urzàd, o którym mowa w ust´pie 1, obowiàzany
jest na wniosek odnotowaç rejestracj´ mi´dzynarodowà w swoim rejestrze.
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Artyku∏ 5

Odmowa i uniewa˝nienie skutków rejestracji mi´dzynarodowej w odniesieniu do niektórych Umawiajàcych si´ Stron
1. Tam, gdzie majàce zastosowanie ustawodawstwo na to zezwala, Urzàd Umawiajàcej si´ Strony, któremu Biuro Mi´dzynarodowe notyfikowa∏o rozszerzenie na t´ Umawiajàcà si´ Stron´, na podstawie artyku∏u 3ter ust´p 1 lub 2, ochrony wynikajàcej z rejestracji
mi´dzynarodowej, ma prawo oÊwiadczyç w zawiadomieniu o odmowie, ˝e na znak b´dàcy przedmiotem takiego rozszerzenia ochrona we wspomnianej Umawiajàcej si´ Stronie nie mo˝e byç udzielona. Podstawà ka˝dej takiej odmowy mogà byç tylko powody, które brane by∏yby pod uwag´, na podstawie Konwencji paryskiej o ochronie w∏asnoÊci przemys∏owej, w przypadku
znaku z∏o˝onego bezpoÊrednio w Urz´dzie, który dokonuje zawiadomienia o odmowie. Jednak˝e nie mo˝na
odmówiç udzielenia ochrony, nawet cz´Êciowo, jedynie z tego powodu, ˝e stosowane ustawodawstwo krajowe zezwala∏oby na rejestracj´ jedynie w ograniczonej liczbie klas lub dla ograniczonej liczby towarów lub
us∏ug.
2. (a) Ka˝dy Urzàd, który chce skorzystaç z takiego
uprawnienia, powiadamia Biuro Mi´dzynarodowe
o swojej odmowie, wskazujàc jednoczeÊnie wszystkie
powody odmowy, w terminie przewidzianym przepisami prawa obowiàzujàcego ten Urzàd, a najpóêniej, z zastrze˝eniem punktów (b) i (c), przed up∏ywem jednego
roku od daty, w której Biuro Mi´dzynarodowe przes∏a∏o temu Urz´dowi notyfikacj´ o rozszerzeniu, o którym
mowa w ust´pie 1.
(b) Niezale˝nie od postanowieƒ punktu (a) ka˝da
Umawiajàca si´ Strona mo˝e oÊwiadczyç, ˝e w stosunku do rejestracji mi´dzynarodowych dokonanych na
podstawie niniejszego protoko∏u, termin jednego roku,
o którym mowa w punkcie (a), zast´puje si´ terminem
18 miesi´cy.
(c) Takie oÊwiadczenie mo˝e równie˝ precyzowaç,
˝e kiedy odmowa ochrony spowodowana by∏aby zg∏oszeniem sprzeciwu co do udzielenia ochrony, Urzàd
wspomnianej Umawiajàcej si´ Strony mo˝e zawiadomiç Biuro Mi´dzynarodowe o takiej odmowie po up∏ywie terminu 18 miesi´cy. W odniesieniu do danej rejestracji mi´dzynarodowej taki Urzàd mo˝e dokonaç zawiadomienia o odmowie ochrony po up∏ywie 18 miesi´cy, ale jedynie wówczas, gdy:
(i) przed up∏ywem terminu 18 miesi´cy poinformowa∏ on Biuro Mi´dzynarodowe o mo˝liwoÊci zg∏oszenia sprzeciwu po up∏ywie terminu 18 miesi´cy
oraz
(ii) zawiadomienie o odmowie na podstawie zg∏oszonego sprzeciwu dokonane zostanie w terminie nie
d∏u˝szym ni˝ siedem miesi´cy od daty, od której
biegnie termin do zg∏aszania sprzeciwów; je˝eli
termin do zg∏aszania sprzeciwów up∏ynie przed
terminem siedmiu miesi´cy, zawiadomienie
powinno byç dokonane w terminie jednego miesiàca od up∏ywu terminu do zg∏aszania sprzeciwu.
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(d) Ka˝de oÊwiadczenie na podstawie punktów (b)
lub (c) mo˝e byç z∏o˝one w dokumentach, o których
mowa w artykule 14 ust´p 2, a datà, od której oÊwiadczenie to staje si´ skuteczne, jest taka sama data, jakà
jest data wejÊcia w ˝ycie niniejszego protoko∏u w stosunku do paƒstwa lub organizacji mi´dzyrzàdowej,
które takie oÊwiadczenie z∏o˝y∏y. Ka˝de takie oÊwiadczenie mo˝e byç z∏o˝one tak˝e w terminie póêniejszym, w którym to przypadku staje si´ ono skuteczne
trzy miesiàce po jego otrzymaniu przez Dyrektora Generalnego Organizacji (zwanego dalej „Dyrektorem
Generalnym”) lub w ka˝dej innej póêniejszej dacie
wskazanej w tym oÊwiadczeniu, w odniesieniu do ka˝dej rejestracji mi´dzynarodowej, której data jest taka
sama lub póêniejsza od daty, w której oÊwiadczenie
staje si´ skuteczne.
(e) Po up∏ywie okresu dziesi´ciu lat od wejÊcia niniejszego protoko∏u w ˝ycie Zgromadzenie przeanalizuje dzia∏anie systemu stworzonego przepisami punktów od (a) do (d). W nast´pstwie tego przepisy wspomnianych punktów b´dà mog∏y byç zmienione jednomyÊlnà decyzjà Zgromadzenia.
3. Biuro Mi´dzynarodowe przeka˝e bezzw∏ocznie
uprawnionemu z rejestracji mi´dzynarodowej jeden
z egzemplarzy zawiadomienia o odmowie. Wspomnianemu uprawnionemu b´dà przys∏ugiwa∏y takie same
Êrodki zaradcze, jak gdyby znak zosta∏ przez niego z∏o˝ony bezpoÊrednio w Urz´dzie, który dokona∏ zawiadomienia o odmowie. Je˝eli Biuro Mi´dzynarodowe
otrzyma∏o informacj´ na podstawie ust´pu 2(c) (i), bezzw∏ocznie przekazuje wspomnianà informacj´ uprawnionemu z rejestracji mi´dzynarodowej.
4. Powody do odmowy ochrony znaku Biuro Mi´dzynarodowe podaje do wiadomoÊci ka˝dej zainteresowanej stronie, która sobie tego ˝yczy.
5. Ka˝dy Urzàd, który w odniesieniu do danej rejestracji mi´dzynarodowej nie przekaza∏ do Biura Mi´dzynarodowego zawiadomienia o wst´pnej lub ostatecznej odmowie zgodnie z ust´pami 1 i 2, traci w odniesieniu do tej rejestracji mi´dzynarodowej uprawnienie przewidziane w ust´pie 1.
6. W∏aÊciwe organy Umawiajàcej si´ Strony nie
mogà og∏osiç uniewa˝nienia na terytorium tej Umawiajàcej si´ Strony skutków rejestracji mi´dzynarodowej bez umo˝liwienia uprawnionemu z takiej rejestracji mi´dzynarodowej, we w∏aÊciwym czasie, obrony jego praw. O uniewa˝nieniu zawiadamia si´ Biuro Mi´dzynarodowe.
Artyku∏ 5bis
Dokumenty dowodzàce legalnoÊci u˝ywania
niektórych elementów znaku
Dokumenty dowodzàce legalnoÊci u˝ywania niektórych elementów zawartych w znaku, takich jak herby, tarcze herbowe, portrety, odznaki honorowe, tytu∏y, nazwy handlowe, nazwiska osób inne ni˝ nazwisko
zg∏aszajàcego lub inne podobne napisy, które mog∏yby byç wymagane przez Urz´dy Umawiajàcych si´
Stron, zwolnione sà od wszelkiej legalizacji, jak rów-
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nie˝ od wszelkiego poÊwiadczenia innego ni˝ poÊwiadczenie Urz´du pochodzenia.
Artyku∏ 5ter
Kopie wpisów w Rejestrze Mi´dzynarodowym; poszukiwanie wczeÊniejszych rejestracji; wyciàgi z Rejestru
Mi´dzynarodowego
1. Ka˝dej osobie, która o to wystàpi, Biuro Mi´dzynarodowe wyda, za op∏atà ustalonà w Regulaminie,
kopi´ wpisów w Rejestrze Mi´dzynarodowym dotyczàcych okreÊlonego znaku.
2. Biuro Mi´dzynarodowe mo˝e równie˝ podjàç si´
dokonania, za op∏atà, poszukiwaƒ wczeÊniejszych rejestracji wÊród znaków, które sà przedmiotem rejestracji
mi´dzynarodowych.
3. Wyciàgi z Rejestru Mi´dzynarodowego, wymagane w celu ich przed∏o˝enia w jednej z Umawiajàcych
si´ Stron, zwolnione sà od jakiejkolwiek legalizacji.
Artyku∏ 6
Okres wa˝noÊci rejestracji mi´dzynarodowej; zale˝noÊç i niezale˝noÊç rejestracji mi´dzynarodowej
1. Rejestracja znaku w Biurze Mi´dzynarodowym
wa˝na jest przez okres dziesi´ciu lat, z mo˝liwoÊcià jej
przed∏u˝enia na warunkach okreÊlonych w artykule 7.
2. Z up∏ywem terminu pi´ciu lat od daty rejestracji mi´dzynarodowej rejestracja ta staje si´ niezale˝na od zg∏oszenia podstawowego lub wynikajàcej
z niego rejestracji bàdê od rejestracji podstawowej,
zale˝nie od przypadku, z zastrze˝eniem poni˝szych
postanowieƒ.
3. Nie mo˝na nadal powo∏ywaç si´ na ochron´ wynikajàcà z rejestracji mi´dzynarodowej, bez wzgl´du
na to, czy by∏a ona czy te˝ nie by∏a przedmiotem przeniesienia, je˝eli przed up∏ywem pi´ciu lat od daty rejestracji mi´dzynarodowej zg∏oszenie podstawowe lub
wynikajàca z niego rejestracja bàdê rejestracja podstawowa, zale˝nie od przypadku, zosta∏y wycofane, wygas∏y, uprawniony zrzek∏ si´ ich lub by∏y przedmiotem
ostatecznej decyzji o odrzuceniu, odwo∏aniu, anulowaniu lub uniewa˝nieniu, w odniesieniu do wszystkich
lub niektórych towarów i us∏ug wymienionych w rejestracji mi´dzynarodowej. To samo postanowienie stosuje si´, kiedy skutkiem:
(i) odwo∏ania od decyzji o odmowie uznania skutków zg∏oszenia podstawowego,
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nie od przypadku, pod warunkiem ˝e takie odwo∏anie,
powództwo lub sprzeciw wniesione zosta∏y przed
up∏ywem wspomnianego okresu. To samo ma równie˝ zastosowanie, kiedy po up∏ywie okresu pi´ciu lat
zg∏oszenie podstawowe zostaje wycofane lub uprawniony zrzeka si´ rejestracji wynikajàcej ze zg∏oszenia
podstawowego lub rejestracji podstawowej, pod warunkiem ˝e w momencie wycofania lub zrzeczenia si´
wspomniane zg∏oszenie lub rejestracja by∏y przedmiotem jednego z post´powaƒ, o których mowa
w podpunktach (i), (ii) lub (iii), oraz ˝e takie post´powanie rozpocz´∏o si´ przed up∏ywem wspomnianego
okresu.
4. Urzàd pochodzenia powiadamia Biuro Mi´dzynarodowe, zgodnie z zasadami Regulaminu, o faktach
i decyzjach odnoszàcych si´ do sytuacji przewidzianych w ust´pie 3, a Biuro Mi´dzynarodowe, zgodnie
z regulaminem, powiadamia zainteresowane strony
i dokonuje stosownej publikacji. Kiedy ma to zastosowanie, Urzàd pochodzenia wyst´puje do Biura Mi´dzynarodowego z wnioskiem o uniewa˝nienie, w stosownym zakresie, rejestracji mi´dzynarodowej, a Biuro
Mi´dzynarodowe post´puje zgodnie z wnioskiem.
Artyku∏ 7
Przed∏u˝enie rejestracji mi´dzynarodowej
1. Ka˝da rejestracja mi´dzynarodowa mo˝e byç
przed∏u˝ona na okres dziesi´ciu lat od up∏ywu poprzedniego okresu przez samo uiszczenie op∏aty podstawowej oraz, z zastrze˝eniem artyku∏u 8 ust´p 7,
op∏aty dodatkowej i uzupe∏niajàcej, przewidzianych
w artykule 8 ust´p 2.
2. Przed∏u˝enie nie mo˝e pociàgaç za sobà ˝adnej
zmiany do rejestracji mi´dzynarodowej w jej ostatniej
formie.
3. SzeÊç miesi´cy przed up∏ywem okresu ochrony
Biuro Mi´dzynarodowe, przesy∏ajàc nieoficjalne zawiadomienie, przypomina uprawnionemu z rejestracji
mi´dzynarodowej jego przedstawicielowi, jeÊli taki jest
ustanowiony, dok∏adnà dat´ up∏ywu tego okresu.
4. Za dop∏atà ustalonà w regulaminie przyznaje si´
dodatkowy termin szeÊciu miesi´cy dla przed∏u˝enia
rejestracji mi´dzynarodowej.
Artyku∏ 8
Op∏aty za zg∏oszenie mi´dzynarodowe i rejestracj´

(iii) sprzeciwu co do zg∏oszenia podstawowego

1. Urzàd pochodzenia mo˝e ustaliç, wed∏ug swego
uznania, i pobieraç na swojà rzecz op∏at´, której mo˝e
domagaç si´ od wyst´pujàcego o rejestracj´ mi´dzynarodowà lub od uprawnionego z rejestracji mi´dzynarodowej w zwiàzku z dokonaniem zg∏oszenia mi´dzynarodowego lub przed∏u˝eniem rejestracji mi´dzynarodowej.

jest, po up∏ywie okresu pi´ciu lat, ostateczna decyzja
o odrzuceniu, odwo∏aniu, anulowaniu lub uniewa˝nieniu bàdê nakazujàca wycofanie zg∏oszenia podstawowego lub wynikajàcej z niego rejestracji zale˝-

2. Rejestracja znaku w Biurze Mi´dzynarodowym
wymaga uprzedniego wniesienia op∏aty mi´dzynarodowej, która, z zastrze˝eniem przepisów ust´pu 7(a),
obejmuje:

(ii) powództwa o wycofanie zg∏oszenia podstawowego lub odwo∏anie, anulowanie bàdê uniewa˝nienie rejestracji wynikajàcej ze zg∏oszenia podstawowego lub rejestracji podstawowej, lub
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(i) op∏at´ podstawowà,
(ii) op∏at´ dodatkowà za ka˝dà klas´ Klasyfikacji Mi´dzynarodowej powy˝ej trzech, do której wchodzà
towary lub us∏ugi, jakich dotyczy znak,
(iii) op∏at´ uzupe∏niajàcà za ka˝dy wniosek o rozszerzenie ochrony na podstawie artyku∏u 3ter.
3. Jednak˝e op∏ata dodatkowa, okreÊlona w ust´pie 2(ii), mo˝e byç wniesiona, bez naruszania daty rejestracji mi´dzynarodowej, w okresie ustalonym regulaminem, je˝eli liczba klas towarów lub us∏ug zosta∏a
ustalona lub zakwestionowana przez Biuro Mi´dzynarodowe. Je˝eli z up∏ywem wspomnianego okresu
op∏ata dodatkowa nie zostanie wniesiona lub lista towarów lub us∏ug nie zostanie ograniczona przez zg∏aszajàcego do wymaganego zakresu, zg∏oszenie mi´dzynarodowe uznaje si´ za zaniechane.
4. Roczny dochód z ró˝nych wp∏ywów pochodzàcych z rejestracji mi´dzynarodowej, z wyjàtkiem wp∏ywów pochodzàcych z op∏at wspomnianych w ust´pie 2(ii) i (iii), dzielony jest w równych cz´Êciach pomi´dzy Umawiajàce si´ Strony przez Biuro Mi´dzynarodowe, po potràceniu wydatków i kosztów niezb´dnych dla stosowania niniejszego protoko∏u.
5. Sumy pochodzàce z op∏at dodatkowych, przewidzianych w ust´pie 2(ii), dzieli si´, z up∏ywem ka˝dego
roku, pomi´dzy zainteresowane Umawiajàce si´ Strony proporcjonalnie do liczby znaków, dla których ubiegano si´ o ochron´ w ka˝dej z nich w ciàgu tego roku,
przy czym liczba ta ulega zwielokrotnieniu, w przypadku Umawiajàcych si´ Stron, w których prowadzi si´ badania, o wspó∏czynnik, który zostanie okreÊlony w Regulaminie.
6. Sumy pochodzàce z op∏at uzupe∏niajàcych, przewidzianych w ust´pie 2(iii), dzieli si´ wed∏ug tych samych zasad, jakie okreÊlone sà w ust´pie 5.
7. (a) Ka˝da Umawiajàca si´ Strona mo˝e oÊwiadczyç, ˝e w zwiàzku z ka˝dà rejestracjà mi´dzynarodowà, w której jest ona wymieniona na podstawie artyku∏u 3ter, oraz w zwiàzku z przed∏u˝eniem ka˝dej takiej rejestracji mi´dzynarodowej chce ona otrzymywaç, zamiast udzia∏u w przychodach uzyskiwanych z pobierania op∏at dodatkowych i uzupe∏niajàcych, op∏at´ (zwanà dalej „op∏atà indywidualnà”), której wysokoÊç
wskazana jest w oÊwiadczeniu i mo˝e byç zmieniana
w kolejnych oÊwiadczeniach, ale nie mo˝e byç wy˝sza
ni˝ równowartoÊç sumy, którà Urzàd Umawiajàcej si´
Strony by∏by uprawniony pobieraç od zg∏aszajàcego
za dziesi´cioletni okres rejestracji lub od uprawnionego z rejestracji za dziesi´cioletni okres przed∏u˝enia tej
rejestracji, znaku w rejestrze wspomnianego Urz´du,
pomniejszonej o kwoty zaoszcz´dzone w wyniku post´powania mi´dzynarodowego. Je˝eli taka op∏ata indywidualna jest wnoszona,
(i) nie wnosi si´ ˝adnych op∏at dodatkowych, o których mowa w ust´pie 2(ii), je˝eli jedynie Umawiajàce si´ Strony, które z∏o˝y∏y oÊwiadczenie na podstawie niniejszego punktu, wymienione sà na podstawie artyku∏u 3ter, oraz
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(ii) nie wnosi si´ ˝adnych op∏at uzupe∏niajàcych,
o których mowa w ust´pie 2(iii), w odniesieniu do
jakiejkolwiek Umawiajàcej si´ Strony, która z∏o˝y∏a oÊwiadczenie na podstawie niniejszego punktu.
(b) Ka˝de oÊwiadczenie na podstawie punktu (a)
mo˝e byç z∏o˝one w formie dokumentu, o którym
mowa w artykule 14 ust´p 2, a datà, od której oÊwiadczenie to staje si´ skuteczne, jest taka sama jak data
wejÊcia w ˝ycie niniejszego protoko∏u w stosunku do
paƒstwa lub organizacji mi´dzyrzàdowej, które z∏o˝y∏y takie oÊwiadczenie. Ka˝de takie oÊwiadczenie mo˝e byç równie˝ z∏o˝one w terminie póêniejszym,
w którym to przypadku oÊwiadczenie to stanie si´
skuteczne trzy miesiàce po jego otrzymaniu przez Dyrektora Generalnego lub w ka˝dej innej dacie wskazanej w tym oÊwiadczeniu, w stosunku do ka˝dej rejestracji mi´dzynarodowej, której data jest taka sama
lub póêniejsza od daty, w której oÊwiadczenie staje
si´ skuteczne.
Artyku∏ 9
Wpisanie zmiany dotyczàcej prawa w∏asnoÊci
rejestracji mi´dzynarodowej
Na wniosek osoby uprawnionej, na rzecz której dokonana zosta∏a rejestracja mi´dzynarodowa, albo na
wniosek dokonany z urz´du przez zainteresowany
Urzàd lub na wniosek osoby zainteresowanej, Biuro
Mi´dzynarodowe wpisuje do Rejestru Mi´dzynarodowego ka˝dà zmian´ dotyczàcà prawa w∏asnoÊci tej rejestracji, w odniesieniu do wszystkich lub niektórych
Umawiajàcych si´ Stron, na terytoriach których dana
rejestracja posiada moc obowiàzujàcà, oraz w odniesieniu do wszystkich lub niektórych towarów i us∏ug
wymienionych w rejestracji, pod warunkiem ˝e nowy
w∏aÊciciel jest osobà uprawnionà, stosownie do artyku∏u 2 ust´p 1, do dokonywania zg∏oszeƒ mi´dzynarodowych.
Artyku∏ 9bis
Wpisanie okreÊlonych spraw dotyczàcych rejestracji
mi´dzynarodowej
Biuro Mi´dzynarodowe wpisuje do rejestru mi´dzynarodowego:
(i) ka˝dà zmian´ nazwy(nazwiska) lub adresu uprawnionego z rejestracji mi´dzynarodowej,
(ii) wyznaczenie pe∏nomocnika uprawnionego z rejestracji mi´dzynarodowej oraz ka˝dy inny znaczàcy fakt dotyczàcy takiego pe∏nomocnictwa,
(iii) ka˝de ograniczenie, w odniesieniu do wszystkich
lub niektórych Umawiajàcych si´ Stron, towarów
i us∏ug wymienionych w rejestracji mi´dzynarodowej,
(iv) ka˝de wypowiedzenie, uniewa˝nienie lub uchylenie rejestracji mi´dzynarodowej w odniesieniu do
wszystkich lub niektórych Umawiajàcych si´
Stron,
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(v) ka˝dy inny znaczàcy fakt, okreÊlony w regulaminie, dotyczàcy praw ze znaku, który jest przedmiotem rejestracji mi´dzynarodowej.
Artyku∏ 9ter
Op∏aty za okreÊlone wpisy
Ka˝dy wpis dokonany stosownie do artyku∏ów 9
lub 9bis mo˝e podlegaç op∏acie.
Artyku∏ 9quater
Wspólny Urzàd dla kilku Umawiajàcych si´ Paƒstw
1. Je˝eli kilka Umawiajàcych si´ Paƒstw uzgodni
dokonanie ujednolicenia swoich ustawodawstw krajowych w zakresie znaków, mogà one powiadomiç Dyrektora Generalnego:
(i) ˝e wspólny Urzàd zastàpi Urz´dy krajowe ka˝dego
z nich oraz
(ii) ˝e ca∏oÊç ich poszczególnych terytoriów powinna
byç uwa˝ana za jedno paƒstwo dla celów stosowania ca∏oÊci lub cz´Êci postanowieƒ poprzedzajàcych niniejszy artyku∏, jak równie˝ postanowieƒ artyku∏ów 9quinquies i 9sexies.
2. Notyfikacja taka stanie si´ skuteczna dopiero po
trzech miesiàcach od daty podania jej przez Dyrektora
Generalnego do wiadomoÊci pozosta∏ym Umawiajàcym si´ Stronom.
Artyku∏ 9quinquies
Przekszta∏cenie rejestracji mi´dzynarodowej w zg∏oszenia krajowe lub regionalne
Je˝eli w przypadku uniewa˝nienia rejestracji mi´dzynarodowej na wniosek Urz´du pochodzenia stosownie do artyku∏u 6 ust´p 4, w odniesieniu do wszystkich lub niektórych towarów i us∏ug wymienionych
w tej rejestracji, uprawniony z rejestracji mi´dzynarodowej dokona zg∏oszenia o rejestracj´ tego samego
znaku w Urz´dzie którejkolwiek z Umawiajàcych si´
Stron, na której terytorium rejestracja mi´dzynarodowa by∏a skuteczna, zg∏oszenie to traktuje si´ tak, jakby
zosta∏o dokonane w dacie rejestracji mi´dzynarodowej
zgodnie z artyku∏em 3 ust´p 4 lub w dacie wpisu o rozszerzeniu terytorialnym zgodnie z artyku∏em 3ter
ust´p 2, i je˝eli rejestracja mi´dzynarodowa korzysta∏a z pierwszeƒstwa, korzysta ono z tego samego pierwszeƒstwa, pod warunkiem ˝e:
(i) zg∏oszenie takie zosta∏o dokonane w ciàgu trzech
miesi´cy od daty uniewa˝nienia rejestracji mi´dzynarodowej,
(ii) towary i us∏ugi wymienione w zg∏oszeniu obj´te
sà w istocie listà towarów i us∏ug zawartà w rejestracji mi´dzynarodowej w odniesieniu do danej
Umawiajàcej si´ Strony oraz
(iii) zg∏oszenie to spe∏nia wszystkie wymogi stosowanego prawa, w∏àcznie z wymogami dotyczàcymi
op∏at.
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Artyku∏ 9sexies
Zabezpieczenie Porozumienia Madryckiego
(Sztokholmskiego)

1. Je˝eli w odniesieniu do danego zg∏oszenia o rejestracj´ lub danej rejestracji mi´dzynarodowej Urz´dem
pochodzenia jest Urzàd Paƒstwa, które jest stronà zarówno niniejszego protoko∏u, jak i Porozumienia Madryckiego (Sztokholmskiego), postanowienia niniejszego protoko∏u nie b´dà skuteczne na terytorium ˝adnego
innego paƒstwa, które równie˝ jest stronà zarówno niniejszego protoko∏u, jak i Porozumienia Madryckiego
(Sztokholmskiego).
2. Zgromadzenie mo˝e, wi´kszoÊcià trzech czwartych
g∏osów, uchyliç postanowienia ust´pu 1 albo ograniczyç
zakres postanowieƒ ust´pu 1, po up∏ywie okresu dziesi´ciu lat od wejÊcia w ˝ycie niniejszego protoko∏u, ale nie
przed up∏ywem okresu pi´ciu lat od daty, w której wi´kszoÊç krajów b´dàcych stronami Porozumienia Madryckiego (Sztokholmskiego) sta∏a si´ stronami niniejszego
protoko∏u. Prawo do udzia∏u w g∏osowaniu Zgromadzenia b´dà mia∏y tylko te paƒstwa, które sà stronami zarówno porozumienia, jak i niniejszego protoko∏u.
Artyku∏ 10
Zgromadzenie
1. (a) Umawiajàce si´ Strony sà cz∏onkami tego samego Zgromadzenia co kraje b´dàce stronami Porozumienia Madryckiego (Sztokholmskiego).
(b) Ka˝da Umawiajàca si´ Strona jest reprezentowana w tym Zgromadzeniu przez jednego delegata, któremu mogà towarzyszyç zast´pcy, doradcy i eksperci.
(c) Wydatki ka˝dej delegacji ponosi Umawiajàca si´
Strona, która jà wyznaczy∏a, z wyjàtkiem kosztów podró˝y i diet pobytowych jednego delegata ka˝dej Umawiajàcej si´ Strony, które zostanà pokryte z funduszów
Zwiàzku.
2. Zgromadzenie, poza funkcjami, które pe∏ni na
podstawie Porozumienia Madryckiego (Sztokholmskiego), równie˝:
(i) rozpatruje sprawy dotyczàce stosowania niniejszego protoko∏u,
(ii) udziela Biuru Mi´dzynarodowemu wytycznych dotyczàcych przygotowania konferencji rewizyjnych
niniejszego protoko∏u, z nale˝ytym uwzgl´dnieniem wszelkich uwag zg∏oszonych przez te kraje,
które nie sà stronami niniejszego protoko∏u,
(iii) przyjmuje i zmienia postanowienia regulaminu dotyczàcego stosowania niniejszego protoko∏u,
(iv) wykonuje wszelkie inne zadania wynikajàce z niniejszego protoko∏u.
3. (a) Ka˝da Umawiajàca si´ Strona rozporzàdza
w Zgromadzeniu jednym g∏osem. W sprawach dotyczàcych wy∏àcznie tych krajów, które sà stronami Porozumienia Madryckiego (Sztokholmskiego), Umawiajàce si´ Strony, które nie sà stronami tego porozumienia,
nie majà prawa do g∏osowania, natomiast w sprawach
dotyczàcych tylko Umawiajàcych si´ Stron prawo do
g∏osowania majà wy∏àcznie te ostatnie.
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(b) Po∏owa cz∏onków Zgromadzenia, którzy majà
prawo do g∏osowania w danej sprawie, stanowi quorum dla celów g∏osowania w tej sprawie.

Artyku∏ 12

(c) Niezale˝nie od postanowieƒ punktu (b), je˝eli
liczba cz∏onków Zgromadzenia posiadajàcych prawo
do g∏osowania w danej sprawie, którzy sà reprezentowani na sesji, jest mniejsza od po∏owy, ale równa lub
wi´ksza od jednej trzeciej cz∏onków Zgromadzenia posiadajàcych prawo do g∏osowania w tej sprawie, Zgromadzenie mo˝e podejmowaç decyzje, jednak˝e z wyjàtkiem decyzji dotyczàcych jego w∏asnej procedury;
wszystkie takie decyzje stajà si´ skuteczne dopiero po
dope∏nieniu podanych ni˝ej warunków. Biuro Mi´dzynarodowe podaje wspomniane decyzje do wiadomoÊci
cz∏onkom Zgromadzenia posiadajàcym prawo do g∏osowania w danej sprawie, którzy nie byli reprezentowani, wzywajàc ich do oddania swego g∏osu na piÊmie lub
oznajmienia o wstrzymaniu si´ od g∏osowania, w terminie trzech miesi´cy od daty tego powiadomienia. Je˝eli z up∏ywem tego terminu liczba tych cz∏onków, którzy w ten sposób oddali swój g∏os lub wstrzymali si´ od
g∏osowania, osiàgnie liczb´ cz∏onków, której brakowa∏o do osiàgni´cia quorum na danej sesji, takie decyzje
nabierajà mocy pod warunkiem, ˝e równoczeÊnie zostanie osiàgni´ta wymagana wi´kszoÊç.

W zakresie dotyczàcym Umawiajàcych si´ Stron
finanse Zwiàzku regulowane sà tymi samymi postanowieniami, które zawarte sà w artykule 12 Porozumienia Madryckiego (Sztokholmskiego), pod warunkiem ˝e ka˝de powo∏anie si´ na artyku∏ 8 wspomnianego porozumienia b´dzie uwa˝ane za powo∏anie si´
na artyku∏ 8 niniejszego protoko∏u. Ponadto dla celów artyku∏u 12 ust´p 6 (b) wspomnianego porozumienia uwa˝a si´, z zastrze˝eniem jednomyÊlnej decyzji przeciwnej Zgromadzenia, ˝e Umawiajàce si´
Organizacje nale˝à do I (pierwszej) klasy sk∏adek
zgodnie z Konwencjà Paryskà o ochronie w∏asnoÊci
przemys∏owej.

(d) Z zastrze˝eniem postanowieƒ artyku∏u 5
ust´p 2(e), artyku∏u 9sexies ust´p 2, artyku∏ów 12 i 13
ust´p 2 decyzje Zgromadzenia podejmowane sà wi´kszoÊcià dwóch trzecich oddanych g∏osów.
(e) Wstrzymanie si´ od g∏osowania nie jest uwa˝ane za oddanie g∏osu.
(f) Delegat mo˝e reprezentowaç tylko jednego
cz∏onka Zgromadzenia i mo˝e g∏osowaç tylko w jego
imieniu.

Finanse

Artyku∏ 13
Zmiana okreÊlonych artyku∏ów protoko∏u
1. Propozycje zmiany artyku∏ów 10, 11, 12 i niniejszego artyku∏u mogà byç przedk∏adane przez ka˝dà
Umawiajàcà si´ Stron´ lub przez Dyrektora Generalnego. Dyrektor Generalny podaje takie propozycje do
wiadomoÊci Umawiajàcym si´ Stronom przynajmniej
szeÊç miesi´cy przed ich przed∏o˝eniem Zgromadzeniu
do rozpatrzenia.
2. Zmiany artyku∏ów, o których mowa w ust´pie 1,
przyjmuje Zgromadzenie. Przyj´cie wymaga trzech
czwartych oddanych g∏osów, jednak˝e ka˝da zmiana
artyku∏u 10 oraz niniejszego ust´pu wymaga czterech
piàtych oddanych g∏osów.

Artyku∏ 11

3. Ka˝da zmiana artyku∏ów, o których mowa w ust´pie 1, wchodzi w ˝ycie po up∏ywie jednego miesiàca od
otrzymania przez Dyrektora Generalnego pisemnych
notyfikacji o jej przyj´ciu, dokonanym zgodnie z odpowiednimi krajowymi zasadami konstytucyjnymi, przez
trzy czwarte tych paƒstw i organizacji mi´dzyrzàdowych, które w chwili uchwalania zmiany by∏y cz∏onkami Zgromadzenia i posiada∏y prawo do g∏osowania
nad zmianà. Ka˝da tak przyj´ta zmiana wspomnianych
artyku∏ów wià˝e wszystkie paƒstwa i organizacje mi´dzyrzàdowe b´dàce Umawiajàcymi si´ Stronami
w chwili wejÊcia w ˝ycie tej zmiany, lub które póêniej
stanà si´ Umawiajàcymi si´ Stronami.

Biuro Mi´dzynarodowe

Artyku∏ 14

4. Poza zbieraniem si´ na sesjach zwyczajnych
i nadzwyczajnych przewidzianych w Porozumieniu Madryckim (Sztokholmskim) Zgromadzenie zbiera si´ na
sesji nadzwyczajnej, którà zwo∏uje Dyrektor Generalny
na wniosek jednej czwartej cz∏onków Zgromadzenia
posiadajàcych prawo do g∏osowania w sprawach zaproponowanych do uwzgl´dnienia w porzàdku obrad
tej sesji. Porzàdek obrad takiej sesji nadzwyczajnej
przygotowuje Dyrektor Generalny.

1. Rejestracji mi´dzynarodowej oraz zwiàzanych
z nià obowiàzkowych czynnoÊci, jak równie˝ innych zadaƒ administracyjnych wynikajàcych z protoko∏u lub
go dotyczàcych, dokonuje Biuro Mi´dzynarodowe.
2. (a) Biuro Mi´dzynarodowe, zgodnie z wytycznymi Zgromadzenia, przygotowuje konferencje rewizyjne dla przeglàdu niniejszego protoko∏u.
(b) Biuro Mi´dzynarodowe mo˝e zasi´gaç opinii organizacji mi´dzyrzàdowych i mi´dzynarodowych organizacji pozarzàdowych w sprawie przygotowaƒ do takich konferencji rewizyjnych.
(c) Dyrektor Generalny i wyznaczone przez niego
osoby biorà udzia∏ bez prawa do g∏osowania w dyskusjach na takich konferencjach rewizyjnych.

Nabycie statusu strony protoko∏u; wejÊcie w ˝ycie
1. (a) Ka˝de paƒstwo b´dàce stronà Konwencji paryskiej o ochronie w∏asnoÊci przemys∏owej mo˝e staç
si´ stronà niniejszego protoko∏u.
(b) Ponadto ka˝da organizacja mi´dzyrzàdowa mo˝e równie˝ staç si´ stronà niniejszego protoko∏u, je˝eli
spe∏nione sà nast´pujàce warunki:
(i) co najmniej jedno z paƒstw b´dàcych cz∏onkiem
tej organizacji jest stronà Konwencji paryskiej
o ochronie w∏asnoÊci przemys∏owej,
(ii) organizacja ta posiada Urzàd regionalny dla celów
rejestracji znaków ze skutkiem na terytorium orga-
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nizacji, pod warunkiem ˝e taki Urzàd nie jest przedmiotem notyfikacji na podstawie artyku∏u 9quarter.
2. Ka˝de paƒstwo lub organizacja, o których mowa
w ust´pie 1, mo˝e podpisaç niniejszy protokó∏. Ka˝de
paƒstwo lub organizacja mogà, je˝eli podpisa∏y niniejszy protokó∏, z∏o˝yç dokument ratyfikacji, przyj´cia lub
zatwierdzenia niniejszego protoko∏u lub, jeÊli nie podpisa∏y niniejszego protoko∏u, z∏o˝yç dokument przystàpienia do tego protoko∏u.
3. Dokumenty, o których mowa w ust´pie 2, sk∏ada
si´ u Dyrektora Generalnego.
4. (a) Niniejszy protokó∏ wchodzi w ˝ycie po up∏ywie trzech miesi´cy od z∏o˝enia czterech dokumentów
ratyfikacji, przyj´cia, zatwierdzenia lub przystàpienia,
pod warunkiem ˝e przynajmniej jeden z tych dokumentów zosta∏ z∏o˝ony przez kraj b´dàcy stronà Porozumienia Madryckiego (Sztokholmskiego) i przynajmniej jeden z pozosta∏ych dokumentów zosta∏ z∏o˝ony przez
paƒstwo nieb´dàce stronà Porozumienia Madryckiego
(Sztokholmskiego) lub przez któràkolwiek z organizacji,
o których mowa w ust´pie 1(b).
(b) W stosunku do ka˝dego innego paƒstwa lub organizacji, o których mowa w ust´pie 1, niniejszy protokó∏ wchodzi w ˝ycie po up∏ywie trzech miesi´cy od daty, w której jego ratyfikacja, przyj´cie, zatwierdzenie
lub przystàpienie zosta∏o notyfikowane przez Dyrektora Generalnego.
5. Ka˝de paƒstwo lub organizacja, o których mowa
w ust´pie 1, mo˝e w chwili sk∏adania swojego dokumentu ratyfikacji, przyj´cia, zatwierdzenia lub przystàpienia do niniejszego protoko∏u oÊwiadczyç, ˝e ochrona wynikajàca z ka˝dej rejestracji mi´dzynarodowej
dokonanej zgodnie z niniejszym protoko∏em przed datà wejÊcia w ˝ycie niniejszego protoko∏u w stosunku do
tego Paƒstwa lub organizacji nie mo˝e zostaç na niego
lub na nià rozszerzona.
Artyku∏ 15
Wypowiedzenie
1. Niniejszy protokó∏ pozostaje w mocy na czas nieokreÊlony.
2. Ka˝da Umawiajàca si´ Strona mo˝e wypowiedzieç niniejszy protokó∏ w drodze notyfikacji skierowanej do Dyrektora Generalnego.
3. Wypowiedzenie staje si´ skuteczne po up∏ywie
jednego roku od dnia, w którym Dyrektor Generalny
otrzyma∏ notyfikacj´.
4. ˚adna Umawiajàca si´ Strona nie mo˝e skorzystaç z prawa do wypowiedzenia, przewidzianego w niniejszym artykule, przed up∏ywem pi´ciu lat od daty,
w której niniejszy protokó∏ wszed∏ w ˝ycie w stosunku
do tej Umawiajàcej si´ Strony.
5. (a) Je˝eli znak jest przedmiotem rejestracji mi´dzynarodowej obowiàzujàcej w paƒstwie wypowiadajàcym lub w wypowiadajàcej organizacji mi´dzyrzàdowej w dniu, z którym wypowiedzenie staje si´ skuteczne, uprawniony z takiej rejestracji mo˝e dokonaç zg∏oszenia o rejestracj´ tego samego znaku w Urz´dzie
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paƒstwa wypowiadajàcego lub wypowiadajàcej organizacji mi´dzyrzàdowej, które b´dzie tak traktowane,
jakby zosta∏o dokonane w dacie rejestracji mi´dzynarodowej stosownie do artyku∏u 3 ust´p 4 lub w dacie
dokonania wpisu o rozszerzeniu terytorialnym stosownie do artyku∏u 3ter ust´p 2, i je˝eli rejestracja mi´dzynarodowa korzysta∏a z prawa pierwszeƒstwa, b´dzie
korzysta∏o z tego samego prawa pierwszeƒstwa, pod
warunkiem ˝e:
(i) zg∏oszenie to zosta∏o dokonane w ciàgu dwóch
lat od daty, z którà wypowiedzenie staje si´ skuteczne,
(ii) towary i us∏ugi wymienione w zg∏oszeniu obj´te
sà w istocie listà towarów i us∏ug zawartych w rejestracji mi´dzynarodowej w odniesieniu do Paƒstwa wypowiadajàcego lub wypowiadajàcej organizacji mi´dzyrzàdowej oraz
(iii) zg∏oszenie takie spe∏nia wszystkie wymogi stosowanego prawa, w∏àcznie z wymogami dotyczàcymi op∏at.
(b) Postanowienia punktu (a) majà równie˝ zastosowanie do ka˝dego znaku, który jest przedmiotem rejestracji mi´dzynarodowej obowiàzujàcej w Umawiajàcych si´ Stronach innych ni˝ paƒstwo wypowiadajàce lub wypowiadajàca organizacja mi´dzyrzàdowa
w dacie, z którà wypowiedzenie staje si´ skuteczne
i którego w∏aÊciciel z powodu wypowiedzenia nie jest
ju˝ uprawniony do dokonywania zg∏oszeƒ mi´dzynarodowych stosownie do artyku∏u 2 ust´p 1.
Artyku∏ 16
Podpis; j´zyki; obowiàzki depozytariusza
1. (a) Niniejszy protokó∏ jest podpisany w jednym
egzemplarzu w j´zykach angielskim, francuskim i hiszpaƒskim i z∏o˝ony u Dyrektora Generalnego, gdy przestanie byç otwarty do podpisu w Madrycie. Teksty
w tych trzech j´zykach sà jednakowo autentyczne.
(b) Dyrektor Generalny, po konsultacji z zainteresowanymi rzàdami i organizacjami, sporzàdza teksty
urz´dowe w j´zykach arabskim, chiƒskim, niemieckim,
w∏oskim, japoƒskim, portugalskim i rosyjskim oraz
w innych j´zykach, które mo˝e wskazaç Zgromadzenie.
2. Niniejszy protokó∏ pozostaje otwarty do podpisania w Madrycie do dnia 31 grudnia 1998 r.
3. Dyrektor Generalny przeka˝e po dwa uwierzytelnione przez rzàd Hiszpanii egzemplarze podpisanych
tekstów niniejszego protoko∏u wszystkim paƒstwom
i organizacjom mi´dzyrzàdowym, które mogà staç si´
stronà niniejszego protoko∏u.
4. Dyrektor Generalny dokona rejestracji niniejszego protoko∏u w Sekretariacie Organizacji Narodów
Zjednoczonych.
5. Dyrektor Generalny powiadamia wszystkie paƒstwa i organizacje mi´dzyrzàdowe, które mogà staç si´
lub sà stronà niniejszego protoko∏u, o z∏o˝eniu podpisów, dokumentów ratyfikacji, przyj´cia, zatwierdzenia
lub przystàpienia, wejÊciu w ˝ycie niniejszego protoko∏u oraz o ka˝dej do niego zmianie, ka˝dej notyfikacji
wypowiedzenia i ka˝dym oÊwiadczeniu przewidzianym w niniejszym protokole.
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Po zapoznaniu si´ z powy˝szym protoko∏em, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oÊwiadczam, ˝e:
— protokó∏ powy˝szy zosta∏ uznany za s∏uszny,
— Rzeczpospolita Polska postanawia przystàpiç do wy˝ej wspomnianego protoko∏u, z zastrze˝eniem sobie
prawa korzystania z postanowienia artyku∏u 5 ust´p 2 (b) protoko∏u,
— protokó∏ b´dzie niezmiennie zachowywany.
Na dowód czego wydany zosta∏ akt niniejszy, opatrzony piecz´cià Rzeczypospolitej Polskiej.
Dano w Warszawie dnia 30 marca 1996 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
L.S.
Minister Spraw Zagranicznych: D. Rosati

