
 

 

KOMUNIKAT POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO 

dotyczący zgłaszania wniosków przez organizatorów targów do Urzędu Patentowego oraz 

wystawiania zaświadczeń przez organizatorów na wystawach 

20.04.2016 r. 

 

 

Z dniem 15 kwietnia 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej, 

która umożliwia organizatorom wystaw (targów) ubieganie się o prawo wystawiania zaświadczeń – 

dowodu pierwszeństwa wynikającego z wystawienia wzoru przemysłowego lub wzoru użytkowego. 

Takie uprawnienie wystawa uzyska z chwilą wskazania jej przez Prezesa Urzędu Patentowego w 

obwieszczeniu w "Monitorze Polskim", wedle jego uznania oraz o ile wystawa daje rękojmię jej 

wiarygodności, w szczególności posiada ustaloną renomę i długoletnią tradycję. 

 Z inicjatywą wskazania wystawy może wystąpić organizator, a także właściwy minister oraz 

wojewoda.  

Urząd Patentowy wskazał jakie łączne wymogi musi spełniać wystawa dla uzyskania przywileju 

pierwszeństwa z wystawy, tj.: 

1. wystawa organizowana jest co najmniej od 5 lat, 

2. wystawa organizowane jest przynajmniej raz na 2 lata, oraz 

3. liczba wystawców nie może być niższa niż 50 wystawców.  

Przedstawiamy krótką informację, w jaki sposób zwracać się do Prezesa Urzędu Patentowego o 

przyznanie prawa wystawiania dowodów pierwszeństwa:  

1. skierowanie pisemnego wniosku do Szanownej Pani Prezes Urzędu Patentowego RP dr Alicja 

Adamczak, adres do korespondencji: Urząd Patentowy RP, ul. Al. Niepodległości 188/192 

00-950 Warszawa, skr. pocztowa 203, 

2. wniosek powinien dotyczyć uzyskania przez daną wystawę przywileju pierwszeństwa z 

wystawy poprzez jej wskazanie przez Prezesa Urzędu Patentowego w stosownym 

obwieszczeniu w "Monitorze Polskim", 

3. wniosek powinien zawierać następujące dane: 

a. oznaczenie wnioskodawcy, 

b. oficjalną nazwę wystawy, ze wskazaniem czy ma ona charakter krajowy, regionalny 

czy międzynarodowy, 

c. miejsce, datę rozpoczęcia i okres trwania wystawy, 

d. informację, od kiedy wystawa jest organizowana, rekomendujemy krótkie opisanie 

historii wystawy, 

e. informację, co ile lat dana edycja wystawy jest organizowana (raz na rok, raz na 

dwa lata),  

f. oświadczenie, że przewidywana liczba wystawców będzie wyższa niż 50 wystawców,  



g. zakres przedmiotowy wystawy,  

h. podpis osób upoważnionych do reprezentowania organizatora. W przypadku gdy 

wniosek jest podpisywany przez osoby inne, niż wskazane w KRS, rekomendujemy 

załączenie do wniosku stosownego pełnomocnictwa.  

 

*** 

Uzyskanie przez daną wystawę opisanego przywileju, wymagać będzie od organizatora 

przygotowania procedury wydawania zaświadczeń o wystawieniu wzoru użytkowego lub wzoru 

przemysłowego na danej wystawie.  

Poniższe informacje dotyczą obowiązujących wymogów dla zaświadczeń z wystaw 

międzynarodowych oficjalnych lub oficjalnie uznanych, a nie wystaw organizowanych w Polsce, 

niemających takiego statusu. Na chwilę obecną nie zostały wydane żadne przepisy, które 

porządkowały by kwestię wystaw krajowych. Można się spodziewać, że wymogi te będą stosowane 

odpowiednio do zaświadczeń wydawanych przez organizatorów krajowych wystaw.  

Zaświadczenie wystawiane są przez kierownika wystawy. 

W treści zaświadczenia dotyczącego wzorów użytkowych powinny znaleźć się następujące 

elementy1: 

1) nazwisko i imię lub nazwę wystawcy,  

2) nazwa wystawy, 

3) miejscowość,  w której odbyła się wystawa, 

4) okres trwania wystawy,  

5) data wystawienia wzoru użytkowego przez wystawcę,  

6) stwierdzenie tożsamości wystawionego przedmiotu ze sporządzonym przez wystawcę opisem 

i rysunkiem tego przedmiotu 

Nadto,  opis i rysunek wystawionego przedmiotu, które ujawniają jego istotne cechy techniczne, 

powinny być poświadczone przez kierownika wystawy, w sposób niebudzący wątpliwości co do 

autentyczności treści tych dokumentów.  

Aby ułatwić wystawcom możliwość złożenia dowodu pierwszeństwa w Urzędzie Patentowym RP, 

rekomendujemy przekazywać im dokument stwierdzający, że wystawa ma charakter wystawy 

wskazanej przez Prezesa Urzędu Patentowego, tzn. wydruk stosownego obwieszczenia z „Monitora 

Polskiego”. 

 

W treści zaświadczenia dotyczącego wzorów przemysłowych powinny znaleźć się następujące 

elementy2: 

1) nazwisko i imię lub nazwę wystawcy,  

2) nazwa wystawy,  

3) data i miejsce wystawy,  

                                                           
1 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów 

użytkowych (ostatnia zmiana obowiązuje od 01.04.2015 r.). 
2 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemysłowych 

(ostatnia zmiana obowiązuje od 18.02.2015 r.). 

 



4) stwierdzenie tożsamości wystawionego przedmiotu ze sporządzonym opisem i ilustracją tego 

przedmiotu. 

Nadto,  opis i ilustracja wystawionego przedmiotu, które ujawniają jego istotne cechy techniczne, 

powinny być poświadczone przez kierownika wystawy, w sposób niebudzący wątpliwości co do 

autentyczności treści tych dokumentów.  

Zaświadczenie może obejmować kilka odmian wzoru przemysłowego, jeżeli wszystkie te odmiany 

były wystawione na danej wystawie. 

Jeżeli przedmiotem wzoru przemysłowego jest wyrób włókienniczy, kierownik wystawy powinien 

poświadczyć próbki materiału włókienniczego, poprzez jego podpisanie i opatrzenie datą na 

nalepce. 

Aby ułatwić wystawcom możliwość złożenia dowodu pierwszeństwa w Urzędzie Patentowym RP, 

rekomendujemy przekazywać im dokument stwierdzający, że wystawa ma charakter wystawy 

wskazanej przez Prezesa Urzędu Patentowego, tzn. wydruk stosownego obwieszczenia z „Monitora 

Polskiego”. 

*** 

Z uwagi na mało precyzyjne określenie przez Urząd Patentowy wymogów, jakie ma  spełniać 

wystawa (np. brak definicji wystawy, wystawców, wpływu zmiany nazwy wystawy na 5 – letnią 

historię targów), a także brak informacji w jakiej formie i treści mają być wystawiane 

zaświadczenia, czy też informacji o innych obowiązkach związanych z wystawianiem zaświadczeń, 

zwracamy się do wszystkich organizatorów targów z prośbą o przekazanie do Biura Rady PIPT, 

pojawiających się wątpliwości w tym zakresie oraz proponowanych przez Państwa rozwiązaniach, 

celem zwrócenia się przez Izbę do Urzędu Patentowego RP z prośbą o ich wyjaśnienie.  

 

Komunikat został opracowany na podstawie informacji, które posiadamy na dzień 20.04.2016 r. 

Biuro Polskiej Izby Przemysłu Targowego 


