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POROZUMIENIE NICEJSKIE
dotyczàce mi´dzynarodowej klasyfikacji towarów i us∏ug 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 wrzeÊnia 1979 r.
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
podaje do powszechnej wiadomoÊci:
Porozumienie nicejskie dotyczàce mi´dzynarodowej klasyfikacji towarów i us∏ug 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 wrzeÊnia 1979 r., przyj´∏o wspólnà klasyfikacj´ dla towarów i us∏ug
przy rejestracji znaków towarowych, w nast´pujàcym brzmieniu:
Przek∏ad
SPIS TREÂCI*)
Artyku∏ 1:
Artyku∏ 2:
Artyku∏ 3:
Artyku∏ 4:
Artyku∏ 5:
Artyku∏ 6:
Artyku∏ 7:
Artyku∏ 8:
Artyku∏ 9:
Artyku∏ 10:
Artyku∏ 11:
Artyku∏ 12:
Artyku∏ 13:
Artyku∏ 14:

Ustanowienie Zwiàzku Szczególnego; przyj´cie klasyfikacji mi´dzynarodowej; okreÊlenie i j´zyki Klasyfikacji
Skutki prawne i stosowanie Klasyfikacji
Komitet Ekspertów
Podawanie do wiadomoÊci, wejÊcie w ˝ycie i publikacja zmian
Zgromadzenie Zwiàzku Szczególnego
Biuro Mi´dzynarodowe
Finanse
Zmiana artyku∏ów od 5 do 8
Ratyfikacja i przystàpienie; wejÊcie w ˝ycie
Okres obowiàzywania
Rewizja
Wypowiedzenie
Stosowanie artyku∏u 24 Konwencji paryskiej
Podpisanie; j´zyki; funkcje depozytariusza; notyfikacje

———————
*)

Ten spis treÊci zosta∏ dodany dla wygody czytelnika. Nie wyst´puje on w oryginalnym (angielskim) tekÊcie porozumienia.
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Artyku∏ 1

Ustanowienie Zwiàzku Szczególnego; przyj´cie
klasyfikacji mi´dzynarodowej; okreÊlenie i j´zyki
Klasyfikacji
1. Kraje, do których stosuje si´ niniejsze porozumienie, tworzà Zwiàzek Szczególny i przyjmujà wspólnà klasyfikacj´ towarów i us∏ug dla celów rejestracji znaków (zwanà dalej „Klasyfikacjà”).
2. Klasyfikacja sk∏ada si´ z:
(i) wykazu klas wraz z objaÊnieniami, zale˝nie od
okolicznoÊci,
(ii) alfabetycznego wykazu towarów i us∏ug (zwanego dalej „wykazem alfabetycznym”) ze wskazaniem klas, do których ka˝dy towar lub ka˝da
us∏uga sà zaliczone.
3. Klasyfikacja obejmuje:
(i) klasyfikacj´ opublikowanà w 1971 r. przez Biuro Mi´dzynarodowe W∏asnoÊci Intelektualnej
(zwane dalej „Biurem Mi´dzynarodowym”),
o którym mowa w Konwencji o ustanowieniu
Âwiatowej Organizacji W∏asnoÊci Intelektualnej, przy czym rozumie si´, ˝e objaÊnienia do
wykazu klas obj´te publikacjà majà charakter
tymczasowy i powinny byç traktowane jako
zalecenia do czasu ustalenia objaÊnieƒ do wykazu klas przez Komitet Ekspertów, o którym
mowa w artykule 3,
(ii) zmiany i uzupe∏nienia, które, stosownie do artyku∏u 4 ust. 1 Porozumienia nicejskiego z dnia
15 czerwca 1957 r. oraz Aktu sztokholmskiego
z dnia 14 lipca 1967 r. tego porozumienia, wesz∏y w ˝ycie przed wejÊciem w ˝ycie niniejszego aktu,
(iii) wszelkie zmiany, jakie majà byç dokonane
zgodnie z artyku∏em 3 niniejszego aktu i które
wchodzà w ˝ycie stosownie do artyku∏u 4
ust. 1 niniejszego aktu.
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Ekspertów, o którym mowa w artykule 3, niezw∏ocznie po wejÊciu w ˝ycie niniejszego aktu.
Ich autentyczne egzemplarze zostanà zdeponowane u Dyrektora Generalnego.

(c) Zmiany, o których mowa w ust. 3 pkt (iii) zdeponowane b´dà u Dyrektora Generalnego w jednym autentycznym egzemplarzu w j´zyku angielskim i francuskim.
6. Urz´dowe teksty Klasyfikacji w j´zykach: arabskim,
niemieckim, w∏oskim, portugalskim, rosyjskim
i hiszpaƒskim oraz w ka˝dym innym j´zyku, jaki
mo˝e byç wskazany przez Zgromadzenie, o którym
mowa w artykule 5, sporzàdzone b´dà przez Dyrektora Generalnego po konsultacji z zainteresowanymi rzàdami oraz bàdê na podstawie t∏umaczenia
dostarczonego przez te rzàdy, bàdê w inny sposób,
który nie pociàgnie za sobà skutków finansowych
dla bud˝etu Zwiàzku Szczególnego lub dla Organizacji.
7. Wykaz alfabetyczny wskazuje, obok ka˝dego okreÊlenia towaru lub us∏ugi, numer porzàdkowy has∏a
w j´zyku, w którym wspomniany wykaz jest sporzàdzony, wraz z:
(i) w przypadku wykazu alfabetycznego sporzàdzonego w j´zyku angielskim — numerem porzàdkowym wskazanym w odniesieniu do tego
samego has∏a w wykazie alfabetycznym sporzàdzonym w j´zyku francuskim i odwrotnie,
(ii) w przypadku wykazu alfabetycznego sporzàdzonego stosownie do przepisów ust. 6 — numerem porzàdkowym wskazanym w odniesieniu do tego samego has∏a w wykazie alfabetycznym sporzàdzonym w j´zyku angielskim lub
w wykazie alfabetycznym sporzàdzonym w j´zyku francuskim.
Artyku∏ 2
Skutki prawne i stosowanie Klasyfikacji

4. Klasyfikacja sporzàdzona jest w j´zyku angielskim
i francuskim, przy czym oba teksty sà jednakowo
autentyczne.
5. (a) Klasyfikacja, o której mowa w ust. 3 pkt (i), wraz
ze zmianami i uzupe∏nieniami, o których mowa
w ust 3 pkt (ii), które wesz∏y w ˝ycie przed datà wy∏o˝enia niniejszego aktu do podpisu, zawarte sà w jednym autentycznym egzemplarzu, w j´zyku francuskim, zdeponowanym
u Dyrektora Generalnego Âwiatowej Organizacji W∏asnoÊci Intelektualnej (zwanymi dalej odpowiednio — „Dyrektorem Generalnym” oraz
„Organizacjà”). Te zmiany i uzupe∏nienia, o których mowa w ust. 3 pkt (ii), które wejdà w ˝ycie po wy∏o˝eniu niniejszego aktu do podpisu,
równie˝ b´dà zdeponowane u Dyrektora Generalnego, w jednym autentycznym egzemplarzu, w j´zyku francuskim.
(b) Angielska wersja tekstów, o których mowa
w pkt a), zostanie sporzàdzona przez Komitet

1. Z zastrze˝eniem wymogów przewidzianych niniejszym porozumieniem skutki Klasyfikacji sà takie,
jakie zosta∏y jej przyznane przez ka˝dy kraj Zwiàzku
Szczególnego. W szczególnoÊci Klasyfikacja nie
wià˝e krajów Zwiàzku Szczególnego w odniesieniu
do oceny zakresu ochrony przyznanej danemu znakowi bàdê uznania znaków us∏ugowych.
2. Ka˝dy kraj Zwiàzku Szczególnego zastrzega sobie
prawo stosowania Klasyfikacji bàdê jako systemu
g∏ównego, bàdê jako systemu pomocniczego.
3. Kompetentne urz´dy krajów Zwiàzku Szczególnego b´dà zamieszczaç w urz´dowych dokumentach
i publikacjach dotyczàcych rejestracji znaków numery klas Klasyfikacji, do których nale˝à towary
lub us∏ugi, dla jakich znak jest zarejestrowany.
4. Fakt, ˝e pewna nazwa znajduje si´ w wykazie alfabetycznym, w niczym nie narusza praw, jakie mog∏yby przys∏ugiwaç tej nazwie.
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Artyku∏ 3

Komitet Ekspertów
1. Tworzy si´ Komitet Ekspertów, w którym reprezentowany jest ka˝dy kraj Zwiàzku Szczególnego.
2. (a) Dyrektor Generalny mo˝e zaprosiç, a kiedy wnosi o to Komitet Ekspertów, zaprasza na posiedzenia Komitetu Ekspertów, w charakterze obserwatorów, kraje spoza Zwiàzku Szczególnego,
które sà cz∏onkami Organizacji lub stronami
Konwencji paryskiej o ochronie w∏asnoÊci przemys∏owej.
(b) Dyrektor Generalny zaprasza na posiedzenia
Komitetu Ekspertów, w charakterze obserwatorów, organizacje mi´dzyrzàdowe specjalizujàce
si´ w dziedzinie znaków, których przynajmniej
jednym krajem cz∏onkowskim jest kraj Zwiàzku
Szczególnego.
(c) Dyrektor Generalny mo˝e zaprosiç, a kiedy wnosi o to Komitet Ekspertów, zaprasza do wzi´cia
udzia∏u w dyskusji, w interesujàcym ich zakresie, przedstawicieli innych organizacji mi´dzyrzàdowych oraz mi´dzynarodowych organizacji
pozarzàdowych.
3. Komitet Ekspertów:
(i) decyduje o wniesieniu zmian do Klasyfikacji,
(ii) kieruje do krajów Zwiàzku Szczególnego zalecenia w celu u∏atwienia stosowania Klasyfikacji oraz popierania jej jednolitego stosowania,
(iii) podejmuje wszelkie inne dzia∏ania, które nie pociàgajà za sobà ˝adnych skutków finansowych
dla bud˝etu Zwiàzku Szczególnego lub dla Organizacji, a przyczyniajà si´ do u∏atwienia stosowania Klasyfikacji przez kraje rozwijajàce si´,
(iv) ma prawo powo∏ywaç podkomitety i grupy robocze.
4. Komitet Ekspertów przyjmuje w∏asne przepisy proceduralne. Przewidziana w nich zostanie mo˝liwoÊç
udzia∏u, w posiedzeniach podkomitetów i grup roboczych Komitetu Ekspertów, tych organizacji mi´dzyrzàdowych, o których mowa w ust. 2 pkt (b), które
mogà wnieÊç znaczàcy wk∏ad w rozwój Klasyfikacji.
5. Propozycje zmian w Klasyfikacji mogà byç wnoszone
przez w∏aÊciwy urzàd kraju Zwiàzku Szczególnego,
Biuro Mi´dzynarodowe, ka˝dà organizacj´ mi´dzyrzàdowà reprezentowanà w Komitecie Ekspertów
stosownie do ust. 2 pkt (b) oraz ka˝dy kraj lub organizacj´ specjalnie poproszony lub poproszonà przez
Komitet Ekspertów o przed∏o˝enie takich propozycji.
Propozycje te zg∏asza si´ do Biura Mi´dzynarodowego, które przedk∏ada je cz∏onkom Komitetu Ekspertów i obserwatorom nie póêniej ni˝ dwa miesiàce
przed sesjà Komitetu Ekspertów, w toku której wspomniane propozycje majà byç rozwa˝ane.
6. Ka˝dy kraj Zwiàzku Szczególnego dysponuje jednym g∏osem.
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7. (a) Z zastrze˝eniem pkt (b) decyzje Komitetu Ekspertów wymagajà zwyk∏ej wi´kszoÊci krajów
Zwiàzku Szczególnego, reprezentowanych i g∏osujàcych.
(b) Decyzje dotyczàce przyj´cia zmian do Klasyfikacji wymagajà wi´kszoÊci czterech piàtych krajów Zwiàzku Szczególnego, reprezentowanych
i g∏osujàcych. „Zmiana” oznacza ka˝de przeniesienie towarów lub us∏ug z jednej klasy do innej
lub stworzenie jakiejkolwiek nowej klasy.
(c) Przepisy proceduralne, o których mowa w ust. 4,
b´dà przewidywa∏y, ˝e, poza przypadkami szczególnymi, zmiany do Klasyfikacji przyjmowane
b´dà z koƒcem oznaczonych okresów; d∏ugoÊç
ka˝dego okresu okreÊlona b´dzie przez Komitet
Ekspertów.
8. Wstrzymania si´ od g∏osu nie uznaje si´ za oddanie
g∏osu.
Artyku∏ 4
Podawanie do wiadomoÊci, wejÊcie w ˝ycie
i publikacja zmian
1. Decyzje Komitetu Ekspertów dotyczàce zmian oraz
zalecenia Komitetu Ekspertów podawane sà do
wiadomoÊci przez Biuro Mi´dzynarodowe w∏aÊciwym urz´dom krajów Zwiàzku Szczególnego.
Zmiany wchodzà w ˝ycie szeÊç miesi´cy, liczàc od
daty rozes∏ania powiadomieƒ. Wszelkie inne zmiany wchodzà w ˝ycie, liczàc od daty okreÊlonej przez
Komitet Ekspertów, w chwili przyjmowania zmiany.
2. Biuro Mi´dzynarodowe wprowadza do Klasyfikacji
zmiany, które wesz∏y w ˝ycie. Og∏oszenia o zmianach publikuje si´ w tych czasopismach, jakie mogà byç wskazane przez Zgromadzenie, o którym
mowa w artykule 5.
Artyku∏ 5
Zgromadzenie Zwiàzku Szczególnego
1. (a) Zwiàzek Szczególny posiada Zgromadzenie
sk∏adajàce si´ z tych krajów, które ratyfikowa∏y
niniejszy akt lub do niego przystàpi∏y.
(b) Rzàd ka˝dego kraju reprezentowany jest przez
jednego delegata, który mo˝e byç wspomagany
przez swoich zast´pców, doradców i ekspertów.
(c) Wydatki ka˝dej delegacji pokrywa rzàd, który jà
wyznaczy∏.
2. (a) Z zastrze˝eniem przepisów artyku∏ów 3 i 4 Zgromadzenie:
(i) zajmuje si´ wszelkimi sprawami dotyczàcymi
utrzymania i rozwoju Zwiàzku Szczególnego
i stosowania niniejszego porozumienia,
(ii) udziela Biuru Mi´dzynarodowemu instrukcji
dotyczàcych przygotowania konferencji rewizyjnych, przyk∏adajàc nale˝ytà uwag´ do
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uwag zg∏oszonych przez te kraje Zwiàzku
Szczególnego, które nie ratyfikowa∏y niniejszego aktu lub nie przystàpi∏y do niego,
(iii) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania z dzia∏alnoÊci Dyrektora Generalnego Organizacji
(zwanego dalej „Dyrektorem Generalnym”)
dotyczàcej spraw Zwiàzku Szczególnego
oraz udziela mu wszelkich niezb´dnych zaleceƒ dotyczàcych spraw le˝àcych w zakresie
kompetencji Zwiàzku Szczególnego,
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liczba krajów, które odda∏y w ten sposób swój
g∏os lub poinformowa∏y o wstrzymaniu si´ od
g∏osu, osiàgnie liczb´ krajów, brakujàcà dla
osiàgni´cia quorum w toku samej sesji, decyzje
takie stajà si´ skuteczne pod warunkiem, ˝e
w tym samym czasie osiàgni´ta zostanie wymagana wi´kszoÊç.

(d) Z zastrze˝eniem przepisów artyku∏u 8 ust. 2 decyzje Zgromadzenia wymagajà dwóch trzecich
oddanych g∏osów.

(iv) ustala program i przyjmuje dwuletni bud˝et
Zwiàzku Szczególnego oraz zatwierdza jego
koƒcowe rozliczenia,

(e) Wstrzymania si´ od g∏osu nie uznaje si´ za oddanie g∏osu.

(v) przyjmuje przepisy
Szczególnego,

Zwiàzku

(f) Delegat mo˝e reprezentowaç tylko jeden kraj
i tylko w imieniu jednego kraju mo˝e g∏osowaç.

(vi) oprócz Komitetu Ekspertów, o którym mowa
w artykule 3, powo∏uje inne komitety ekspertów oraz grupy robocze, jakie mogà wydawaç si´ niezb´dne dla osiàgni´cia celów
Zwiàzku Szczególnego,

(g) Kraje Zwiàzku Szczególnego, nieb´dàce cz∏onkami Zgromadzenia, mogà braç udzia∏ w jego
posiedzeniach w charakterze obserwatorów.

finansowe

(vii) okreÊla, które kraje nieb´dàce cz∏onkami
Zwiàzku Szczególnego oraz które organizacje
mi´dzyrzàdowe i mi´dzynarodowe pozarzàdowe dopuszczone b´dà do udzia∏u w jego
posiedzeniach w charakterze obserwatorów,
(viii) przyjmuje zmiany do artyku∏ów od 5 do 8,
(ix) podejmuje wszelkie inne stosowne dzia∏ania
wspomagajàce realizacj´ celów Zwiàzku
Szczególnego,
(x) wykonuje wszelkie inne funkcje, jakie uzna
za w∏aÊciwe na podstawie niniejszego porozumienia.
(b) W odniesieniu do spraw wchodzàcych w zakres
zainteresowania równie˝ innych zwiàzków administrowanych przez Organizacj´ Zgromadzenie podejmuje decyzje po zasi´gni´ciu opinii
Komitetu Koordynacyjnego Organizacji.
3. (a) Ka˝dy kraj cz∏onkowski Zgromadzenia posiada
jeden g∏os.
(b) Po∏owa krajów cz∏onkowskich Zgromadzenia
stanowi quorum.
(c) Niezale˝nie od przepisów pkt (b), je˝eli na jakiejkolwiek sesji liczba reprezentowanych krajów
jest mniejsza ni˝ po∏owa, ale równa jednej trzeciej lub wi´ksza ni˝ jedna trzecia krajów cz∏onkowskich Zgromadzenia, Zgromadzenie mo˝e
podejmowaç decyzje, ale, z wyjàtkiem decyzji
dotyczàcych jego w∏asnej procedury, wszystkie
takie decyzje b´dà skuteczne jedynie wówczas,
gdy spe∏nione zostanà okreÊlone dalej warunki.
Biuro Mi´dzynarodowe powiadamia o wspomnianych decyzjach kraje cz∏onkowskie Zgromadzenia, które nie by∏y reprezentowane,
i wzywa je do oddania na piÊmie swoich g∏osów
lub pisemnego poinformowania o wstrzymaniu
si´ od g∏osu, w okresie trzech miesi´cy od daty
powiadomienia; je˝eli po up∏ywie tego okresu

4. (a) Zgromadzenie zbiera si´ raz na dwa lata kalendarzowe na sesjach zwyczajnych zwo∏ywanych
przez Dyrektora Generalnego oraz, je˝eli nie zaistniejà wyjàtkowe okolicznoÊci, w tym samym
okresie i w tym samym miejscu co Zgromadzenie Ogólne Organizacji.
(b) Zgromadzenie zbiera si´ na sesjach nadzwyczajnych zwo∏ywanych przez Dyrektora Generalnego na wniosek jednej czwartej krajów
cz∏onkowskich Zgromadzenia.
(c) Porzàdek obrad ka˝dej sesji przygotowuje Dyrektor Generalny.
5. Zgromadzenie przyjmuje swoje w∏asne przepisy
proceduralne.
Artyku∏ 6
Biuro Mi´dzynarodowe
1. (a) Zadania administracyjne dotyczàce Zwiàzku
Szczególnego realizuje Biuro Mi´dzynarodowe.
(b) W szczególnoÊci Biuro Mi´dzynarodowe przygotowuje posiedzenia i zapewnia obs∏ug´ sekretariatu Zgromadzenia, Komitetu Ekspertów
oraz tych innych komitetów ekspertów i grup roboczych, które mogà byç powo∏ane przez Zgromadzenie lub Komitet Ekspertów.
(c) Dyrektor Generalny jest g∏ównym organem wykonawczym Zwiàzku Szczególnego i reprezentuje Zwiàzek Szczególny.
2. Dyrektor Generalny i wyznaczony przez niego cz∏onek personelu biorà udzia∏, bez prawa do g∏osowania, we wszystkich posiedzeniach Zgromadzenia,
Komitetu Ekspertów oraz wszystkich innych komitetów ekspertów i grup roboczych, które mogà byç
powo∏ane przez Zgromadzenie lub Komitet Ekspertów. Dyrektor Generalny lub wyznaczony przez niego cz∏onek personelu pe∏nià, z urz´du, funkcje sekretarza tych cia∏.
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3. (a) Biuro Mi´dzynarodowe przygotowuje, zgodnie
z instrukcjami Zgromadzenia, konferencje dla
rewizji przepisów porozumienia innych ni˝ artyku∏y od 5 do 8.
(b) Biuro Mi´dzynarodowe mo˝e konsultowaç si´
z organizacjami mi´dzyrzàdowymi oraz mi´dzynarodowymi organizacjami pozarzàdowymi
w sprawach przygotowaƒ do konferencji rewizyjnych.
(c) Dyrektor Generalny oraz osoby przez niego wyznaczone biorà udzia∏, bez prawa do g∏osowania, w dyskusjach na tych konferencjach.
4. Biuro Mi´dzynarodowe wykonuje wszelkie inne powierzone mu zadania.
Artyku∏ 7
Finanse
1. (a) Zwiàzek Szczególny posiada bud˝et.
(b) Bud˝et Zwiàzku Szczególnego obejmuje wp∏ywy i wydatki w∏aÊciwe dla Zwiàzku Szczególnego, jego wk∏ad do bud˝etu wydatków, wspólnego dla zwiàzków, oraz, kiedy ma to zastosowanie, sum´ oddanà do dyspozycji bud˝etu Konferencji Organizacji.
(c) Wydatki niezwiàzane wy∏àcznie z dzia∏alnoÊcià
Zwiàzku Szczególnego, ale równie˝ z dzia∏alnoÊcià jednego lub kilku innych zwiàzków administrowanych przez Organizacj´, uznaje si´ za wydatki wspólne tych zwiàzków; udzia∏ Zwiàzku
Szczególnego w takich wspólnych wydatkach
jest proporcjonalny do potrzeb Zwiàzku Szczególnego w zakresie wydatkowania.
2. Bud˝et Zwiàzku Szczególnego sporzàdza si´ z nale˝ytym uwzgl´dnieniem wymogów koordynacji
z bud˝etami innych zwiàzków administrowanych
przez Organizacj´.
3. Bud˝et Zwiàzku Szczególnego finansowany jest
z nast´pujàcych êróde∏:
(i) sk∏adek wnoszonych przez kraje Zwiàzku
Szczególnego,
(ii) op∏at nale˝nych za us∏ugi Êwiadczone przez
Biuro Mi´dzynarodowe w sprawach Zwiàzku
Szczególnego,
(iii) sprzeda˝y publikacji Biura Mi´dzynarodowego, dotyczàcych Zwiàzku Szczególnego, lub
honorariów za takie publikacje,
(iv) darowizn, zapisów i subwencji,
(v) dzier˝aw, odsetek oraz dochodów z ró˝nych innych êróde∏.
4. (a) Dla celów ustalenia sk∏adki, o której mowa
w ust. 3 (i), ka˝dy kraj Zwiàzku Szczególnego
b´dzie nale˝a∏ do tej samej klasy, do której nale˝y w Zwiàzku Paryskim Ochrony W∏asnoÊci
Przemys∏owej, i b´dzie p∏aci∏ rocznà sk∏adk´ na
podstawie tej samej liczby jednostek, jaka ustalona jest dla tej klasy w tym zwiàzku.
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(b) WysokoÊç rocznej sk∏adki ka˝dego kraju Zwiàzku Szczególnego b´dzie pozostawa∏a w takiej
samej proporcji do ogólnej sumy, jaka ma zostaç wniesiona przez wszystkie kraje do bud˝etu Zwiàzku Szczególnego, w jakiej liczba jej jednostek pozostaje do ogólnej liczby jednostek
wszystkich krajów wnoszàcych sk∏adki.
(c) Sk∏adki stajà si´ wymagalne pierwszego stycznia ka˝dego roku.
(d) Kraj, który zalega z wniesieniem sk∏adki, nie mo˝e korzystaç z prawa do g∏osowania w ˝adnym
organie Zwiàzku Szczególnego, je˝eli kwota jego zaleg∏oÊci jest równa lub przewy˝sza kwot´
sk∏adek nale˝nych od niego za poprzednie dwa
pe∏ne lata. Jednak˝e ka˝dy organ Zwiàzku
Szczególnego mo˝e zezwoliç takiemu krajowi
na dalsze korzystanie z prawa do g∏osowania
w tym organie, je˝eli i tak d∏ugo, jak pozostaje
on w przekonaniu, ˝e zw∏oka we wniesieniu
sk∏adki spowodowana jest wystàpieniem wyjàtkowych i nieuniknionych okolicznoÊci.
(e) Je˝eli bud˝et nie zostanie przyj´ty przed rozpocz´ciem nowego okresu obrachunkowego, pozostanie on na poziomie bud˝etu roku poprzedniego, jak przewidujà to przepisy finansowe.
5. WysokoÊç op∏at nale˝nych za us∏ugi Êwiadczone
przez Biuro Mi´dzynarodowe w sprawach Zwiàzku
Szczególnego ustala i zg∏asza Zgromadzeniu Dyrektor Generalny.
6. (a) Zwiàzek Szczególny posiada kapita∏ obrotowy
powsta∏y przez wniesienie przez ka˝dy kraj
Zwiàzku Szczególnego jednorazowej wp∏aty. Je˝eli kapita∏ staje si´ niewystarczajàcy, Zgromadzenie podejmuje decyzj´ o jego powi´kszeniu.
(b) WysokoÊç poczàtkowej wp∏aty ka˝dego kraju na
rzecz tego kapita∏u lub udzia∏ danego kraju w jego powi´kszeniu b´dà procentem od sk∏adki tego
kraju za rok, w którym kapita∏ zosta∏ utworzony
lub podj´ta zosta∏a decyzja o jego powi´kszeniu.
(c) Procent ten oraz warunki p∏atnoÊci ustalone zostanà przez Zgromadzenie na podstawie propozycji Dyrektora Generalnego i po zasi´gni´ciu
opinii Komitetu Koordynacyjnego Organizacji.
7. (a) W umowie o siedzibie, zawartej z krajem, na terytorium którego Organizacja ma swojà siedzib´, przewiduje si´, ˝e w przypadku kiedy kapita∏
obrotowy jest niewystarczajàcy, kraj ten udziela
po˝yczek. WysokoÊç takich po˝yczek oraz warunki, na jakich b´dà one udzielane, b´dà ka˝dorazowo przedmiotem odr´bnej umowy pomi´dzy tym krajem i Organizacjà.
(b) Kraj, o którym mowa w pkt (a), oraz Organizacja
majà prawo wypowiedzieç zobowiàzanie do
udzielania po˝yczek w drodze pisemnego powiadomienia. Wypowiedzenie staje si´ skuteczne trzy lata po zakoƒczeniu roku, w którym dokonano powiadomienia.

Dziennik Ustaw Nr 63

— 4152 —

8. Rewizji rachunków dokonuje jeden lub kilka krajów
Zwiàzku Szczególnego bàdê rewizorzy kontroli zewn´trznej, jak przewidujà to przepisy finansowe.
Wyznacza ich, za ich zgodà, Zgromadzenie.
Artyku∏ 8
Zmiana artyku∏ów od 5 do 8
1. Z propozycjami zmian do artyku∏ów: 5, 6, 7 i niniejszego artyku∏u mogà wyst´powaç wszystkie kraje
b´dàce cz∏onkami Zgromadzenia lub Dyrektor Generalny. Propozycje takie Dyrektor Generalny przesy∏a krajom cz∏onkowskim Zgromadzenia przynajmniej z szeÊciomiesi´cznym wyprzedzeniem przed
ich rozwa˝eniem przez Zgromadzenie.
2. Zmiany do artyku∏ów, o których mowa w ust. 1,
przyjmuje Zgromadzenie. Przyj´cie wymaga trzech
czwartych oddanych g∏osów, z zastrze˝eniem, ˝e
ka˝da zmiana artyku∏u 5 oraz niniejszego ust´pu
wymaga czterech piàtych oddanych g∏osów.
3. Ka˝da zmiana do artyku∏ów, o których mowa
w ust. 1, wchodzi w ˝ycie jeden miesiàc po otrzymaniu przez Dyrektora Generalnego, od trzech
czwartych krajów cz∏onkowskich Zgromadzenia
w chwili zatwierdzenia takiej zmiany, pisemnych
powiadomieƒ o jej przyj´ciu, dokonanych zgodnie
z ich w∏aÊciwymi procedurami konstytucyjnymi.
Ka˝da przyj´ta w ten sposób zmiana do wspomnianych artyku∏ów wià˝e wszystkie kraje b´dàce
cz∏onkami Zgromadzenia w chwili wejÊcia takiej
zmiany w ˝ycie oraz kraje, które stajà si´ jego
cz∏onkami w póêniejszej dacie, pod warunkiem ˝e
ka˝da zmiana powodujàca zwi´kszenie zobowiàzaƒ finansowych krajów Zwiàzku Szczególnego
wià˝e jedynie te kraje, które dokona∏y powiadomienia o przyj´ciu takiej zmiany.
Artyku∏ 9
Ratyfikacja i przystàpienie; wejÊcie w ˝ycie
1. Ka˝dy kraj Zwiàzku Szczególnego, który podpisa∏
niniejszy akt, mo˝e go ratyfikowaç, a je˝eli go nie
podpisa∏, mo˝e do niego przystàpiç.
2. Ka˝dy kraj spoza Zwiàzku Szczególnego, który jest
stronà Konwencji paryskiej o ochronie w∏asnoÊci
przemys∏owej, mo˝e przystàpiç do niniejszego aktu i staç si´ w ten sposób krajem Zwiàzku Szczególnego.
3. Dokumenty ratyfikacji i przystàpienia sk∏ada si´
u Dyrektora Generalnego.
4. (a) Niniejszy akt wchodzi w ˝ycie trzy miesiàce po
spe∏nieniu dwóch nast´pujàcych warunków:
(i) szeÊç lub wi´cej krajów z∏o˝y∏o dokumenty
ratyfikacji lub przystàpienia,
(ii) przynajmniej trzy ze wspomnianych krajów
sà krajami, które w dacie wy∏o˝enia niniejszego aktu do podpisu sà krajami Zwiàzku
Szczególnego,

Poz. 583

(b) WejÊcie w ˝ycie, o którym mowa w pkt (a), ma
miejsce w stosunku do tych krajów, które przynajmniej trzy miesiàce przed wspomnianym
wejÊciem w ˝ycie z∏o˝y∏y dokumenty ratyfikacji
bàdê przystàpienia.
(c) W stosunku do kraju nieobj´tego postanowieniami pkt (b) niniejszy akt wchodzi w ˝ycie trzy
miesiàce po dacie, w której jego ratyfikacja lub
przystàpienie zosta∏o notyfikowane przez Dyrektora Generalnego, chyba ˝e w dokumencie ratyfikacji lub przystàpienia wskazana zosta∏a data
póêniejsza. W tym drugim przypadku niniejszy
akt wchodzi w ˝ycie w stosunku do takiego kraju w dacie w ten sposób wskazanej.
5. Ratyfikacja lub przystàpienie pociàgajà za sobà automatycznie przyj´cie wszystkich warunków oraz
dost´p do wszystkich korzyÊci wynikajàcych z tego
aktu.
6. Po wejÊciu w ˝ycie niniejszego aktu ˝aden kraj nie
mo˝e ratyfikowaç wczeÊniejszego aktu niniejszego
porozumienia ani do niego przystàpiç.
Artyku∏ 10
Okres obowiàzywania
Niniejsze porozumienie obowiàzywaç b´dzie przez
taki sam okres jak Konwencja paryska o ochronie w∏asnoÊci przemys∏owej.
Artyku∏ 11
Rewizja
1. Niniejsze porozumienie mo˝e byç okresowo rewidowane przez konferencj´ krajów Zwiàzku Szczególnego.
2. O zwo∏aniu konferencji rewizyjnej decyduje Zgromadzenie.
3. Artyku∏y od 5 do 8 mogà byç zmieniane albo przez
konferencj´ rewizyjnà albo zgodnie z artyku∏em 8.
Artyku∏ 12
Wypowiedzenie
1. Ka˝dy kraj mo˝e wypowiedzieç niniejszy akt powiadomieniem skierowanym do Dyrektora Generalnego. Takie wypowiedzenie stanowi tak˝e wypowiedzenie wczeÊniejszego aktu lub aktów niniejszego
porozumienia, które kraj dokonujàcy wypowiedzenia niniejszego aktu ratyfikowa∏ lub do których
przystàpi∏, i dotyczy ono tylko kraju, który go dokonuje, pozostawiajàc porozumienie w pe∏nej mocy
i skutecznoÊci w stosunku do innych krajów Zwiàzku Szczególnego.
2. Wypowiedzenie staje si´ skuteczne jeden rok po
dniu, w którym Dyrektor Generalny otrzyma∏ powiadomienie.
3. ˚aden kraj nie mo˝e skorzystaç z prawa do wypowiedzenia, przewidzianego niniejszym artyku∏em,
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przed up∏ywem pi´ciu lat od daty, w której sta∏ si´
on krajem Zwiàzku Szczególnego.
Artyku∏ 13
Stosowanie artyku∏u 24 Konwencji paryskiej
Przepisy artyku∏u 24 Aktu sztokholmskiego
z 1967 r. Konwencji paryskiej o ochronie w∏asnoÊci
przemys∏owej majà zastosowanie do niniejszego porozumienia, pod warunkiem, ˝e je˝eli przepisy te zostanà
w przysz∏oÊci zmienione, ostatnia zmiana b´dzie mia∏a
zastosowanie do niniejszego porozumienia w stosunku do tych krajów Zwiàzku Szczególnego, które b´dà tà
zmianà zwiàzane.
Artyku∏ 14
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niejszego aktu w j´zykach: arabskim, niemieckim, portugalskim i w∏oskim oraz w takich innych j´zykach, jakie wska˝e Zgromadzenie.

2. Niniejszy akt pozostaje otwarty do podpisu do dnia
31 grudnia 1977 roku.
3. (a) Dyrektor Generalny przesy∏a dwa poÊwiadczone przez siebie egzemplarze podpisanego tekstu
niniejszego aktu rzàdom wszystkich krajów
Zwiàzku Szczególnego i, na ˝yczenie, rzàdowi
ka˝dego innego kraju.
(b) Dyrektor Generalny przesy∏a dwa poÊwiadczone przez siebie egzemplarze ka˝dej zmiany do
niniejszego aktu rzàdom wszystkich krajów
Zwiàzku Szczególnego i, na ˝yczenie, rzàdowi
ka˝dego innego kraju.

Podpisanie; j´zyki; funkcje depozytariusza;
notyfikacje

4. Dyrektor Generalny zarejestruje niniejszy akt w Sekretariacie Narodów Zjednoczonych.

1. (a) Niniejszy akt podpisuje si´ w jednym egzemplarzu w j´zyku angielskim i francuskim, które to
oba teksty sà jednakowo autentyczne, i sk∏ada
si´ je u Dyrektora Generalnego.

5. Dyrektor Generalny powiadamia rzàdy wszystkich
krajów b´dàcych stronami Konwencji paryskiej
o ochronie w∏asnoÊci przemys∏owej o:
(i) z∏o˝eniu podpisów na podstawie ust. 1,

(b) W ciàgu dwóch miesi´cy od daty podpisania niniejszego aktu i po konsultacji z zainteresowanymi rzàdami Dyrektor Generalny sporzàdzi
urz´dowe teksty niniejszego aktu, w dwóch innych j´zykach — rosyjskim i hiszpaƒskim, w których, oprócz j´zyków, o których mowa w pkt (a),
podpisane zosta∏y autentyczne teksty Konwencji o ustanowieniu Âwiatowej Organizacji W∏asnoÊci Intelektualnej.

(iii) dacie wejÊcia w ˝ycie niniejszego aktu na podstawie artyku∏u 9 ust. 4 pkt (a),

(c) Po konsultacji z zainteresowanymi rzàdami Dyrektor Generalny sporzàdzi urz´dowe teksty ni-

(vi) wypowiedzeniach otrzymanych na podstawie
artyku∏u 12.

(ii) z∏o˝eniu dokumentów ratyfikacji lub przystàpienia na podstawie artyku∏u 9 ust. 3,

(iv) przyj´ciu zmian do niniejszego aktu na podstawie artyku∏u 8 ust. 3,
(v) datach, w których takie zmiany wchodzà w ˝ycie,
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Po zaznajomieniu si´ z powy˝szym porozumieniem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oÊwiadczam, ˝e:
— porozumienie powy˝sze 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 30 marca 1996 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
L.S.
Minister Spraw Zagranicznych: D. Rosati

