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Międzynarodowy wzór przemysłowy
(Porozumienie haskie)

1 Co może być chronione jako wzór?
Termin „wzór“ jest jasno zdefiniowany. Oznacza postać całego lub części produktu,
wynikającą w szczególności z cech linii, konturów, kolorystyki, kształtu, tekstury i/lub
materiałów samego produktu i/lub jego ornamentacji.
Aby uzyskać rejestrację, wzór powinien cechować się oryginalnością oraz być
uważany za nowy. Wzór uważa się za nowy, jeżeli przed datą, według której oznacza
się pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji, identyczny wzór nie został udostępniony publicznie. Wzór
uważa się za posiadający oryginalny charakter jeżeli znacząco różni się on od znanych wzorów lub kombinacji
znanych wzorów.

Jak mogę sprawdzić czy wzór jest nowy?

Bazy WIPO Hague Express oraz DesignView zapewniają dostęp do poprzednio opublikowanych wzorów.
Szczegółowe informacje można znaleźć w Broszurze Informacyjej European IPR Helpdesk.

Jak mogę uzyskać ochronę wzoru przemysłowego? 2
Porozumienie haskie umożliwia międzynarodową rejestrację wzorów przemysłowych uzyskanie ochrony wzoru
na terytorium poszczegolych krajow bedacych sygnatariuszami porozumienia przez dokonanie jednego zgłoszenia
w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). Zgloszenia dokonuje sie w
jednym języku i po uiszczeniu jednego zestawu opłat w jednej walucie (frankach szwajcarskich). W celu uzyskania
dodatkowych informacji, kliknij here.

3 Kto jest uprawniony do złożenia wniosku o rejestrację?
Zgłoszenia do rejestracji międzynarodowej może
dokonać dowolna osoba, która jest obywatelem,
posiada stałe miejsce zamieszkania, lub
rzeczywiste przedsiębiorstwo przemysłowe lub
handlowe w kraju bedacym sygnatariuszem
porozumienia.
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Zgłoszenia o zarejestrowanie międzynarodowego wzoru przemysłowego
mogą być składane online, lub listownie do Światowej Organizacji
Własności Intelektualnej lub za pośrednictwem niektórych krajowych
urzędow właściwych w dziedzinie praw własności intelektualnej krajów
będących sygnatariuszami porozumienia.

5 Kiedy mogę złożyć wniosek o rejestrację wzoru
przemysłowego?
Porozumienie haskie nie wymaga uprzedniej rejestracji wzoru na poziomie krajowym. Jednakże, jeśli doszło do
wcześniejszego ujawnienia wzoru przemysłowego, istnieje ryzyko, że straci on cechę nowości i w konsekwencji nie
bedzie podlegal rejestracji. Niektore kraje dopuszczają okres karencji, czyli przedział czasu, w ktorym ujawnienie
wzoru nie jest uznawane za szkodliwe dla nowości wzoru. W zależnosci od kraju, okres karencji moze trwac 6 bądź 12
miesiecy od ujawnienia wzoru po raz pierwszy, it to właśnie przed upływem tego okresu nalezy ubiegac sie o ochrone
wzoru. Ponadto jeżeli pierwszego zgłoszenia wzoru w Unii Europejskiej dokonano mniej niż sześć miesięcy wcześniej, w
zgłoszeniu zarejestrowanego wzoru wspólnotowego można zastrzec pierwszeństwo z tego wcześniejszego zgłoszenia.

Międzynarodowy wzór przemysłowy
(Porozumienie haskie)

6 Jak wygląda procedura zgłoszenia międzynarodowego?
Po otrzymaniu zgłoszenia WIPO sprawdza je pod kątem spełnionych warunków formalnych. W przypadku
nieprawidłowości w formularzu zgłaszającemu wyznaczany jest trzymiesięczny termin na ich usunięcie. Jeżeli
warunki formalne zostaną
Etap międzynarodowy
Etap krajowy
spełnione,
dochodzi
do
(WIPO)
(urząd krajowy)
publikacji wzoru w Biuletynie
Okres egzaminacji
Egzaminacja/Okres na wniesienie
Wzorów
Międzynarodowych
6 miesięcy
sprzeciwu. 6/12 miesięcy
a
certyfikat
rejestacji
Publikacja
Rejestracja
międzynarodowej jest wysyłany Zgłoszenie
(do WIPO)
(rejestracji)
(staje się prawomocna
do zgłaszającego.
przy braku odmowy)

Na kolejnym etapie urząd każdego wyznaczonego kraju ma 6/12 miesięcy na przeprowadzenie badania
merytorycznego lub rozpatrzenie zastrzeżeń zgodnie z jej prawem krajowym. Jeżeli wniosek zostanie odrzucony,
wnioskodawca zostanie o tym poinformowany.

Ile wynosi opłata za rejestrację wzoru 7
międzynarodowego?
Szczegółowe informacje na temat platności – o wysokości opłaty bazowej, opłaty za publikację, oraz o pozostałych
opłatach, są dostępne na stronie internetowej WIPO w sekcji Schedule of Fees. Kalkulator opłat WIPO może także
służyć jako narzędzie do wyliczenia opłaty za rejestrację wzoru międzynarodowego.

8 Jak zarządzać wzorem po rejestracji międzynarodowej?
Międzynarodowa rejestracja pozwala łatwo zarządzać kwestiami takimi jak odnowienie rejestracji, zmiana
właściciela lub zmiana nazwy lub miejsca zamieszkania właściciela wzoru. Powyższe akcje zostają zarejestrowane
w międzynarodowym rejestrze za pomocą jednego zgłoszenia i mają skutek we wszystkich krajach których dotyczy
rejestracja międzynarodowa.

Ile wynosi okres ochrony? 9
Czas ochrony wzoru przemysłowego wynosi 5 lat od daty rejestracji międzynarodowej i może być odnowiony na
jeden lub więcej pięcioletnich okresów, aż do wyczerpania maksymalnego okresu ochrony zgodnie z przepisami
krajów wyznaczonych w zgloszeniu.
5 lat
Rejestracja
(Zgłoszenie)

5 lat
Opcjonalne odnowienie
(w WIPO)

Data wygaśnięcia

(wg praw krajowych)
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