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BIULETYN POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO nr 11 /2016 

 
Poznań, 20 kwietnia 2016 r. 

 
Szanowni Państwo, 
 
Targi z Rekomendacją Polskiej Izby Przemysłu Targowego 
 
Jak informowaliśmy w biuletynie nr 9/2016 z dniem 22.03.2016 r. Polska Izba Przemysłu Targowego uruchomiła w 
nowej odsłonie projekt promocyjny „Targi z rekomendacją PIPT”. Począwszy od tej chwili znak stanowić będzie 
ważny certyfikat jakości dla imprez targowych organizowanych   wyłącznie  przez Członków Izby,  przyznawany na 
wniosek organizatora targów bezpłatnie na trzy kolejne edycje targów - po spełnieniu warunków regulaminowych. 
Zainteresowanych organizatorów targów prosimy o nadsyłanie wniosków do Biura Izby. Jednolity tekst regulaminu  
przesyłamy w załączniku  do biuletynu. 
 

   
 
 

Wszystkich organizatorów targów zachęcamy do składania wniosków. Prośba nie dotyczy firm, które już złożyły 
wnioski: Targi w Krakowie, Międzynarodowe Targi Gdańskie, Targi Lublin i Międzynarodowe Targi Poznańskie, za co 
bardzo dziękujemy.  
 
 
Pierwszeństwo z wystawy 
 
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. 
 
Załączamy opublikowaną na stronie Urzędu Patentowego RP, najnowszą informację odnośnie instytucji „certyfikatu 
pierwszeństwa z wystawienia na targach”, którą można znaleźć pod TYM linkiem. 
 
Kancelaria prawna na naszą prośbę przygotowała komunikat dotyczący zgłaszania wniosków przez organizatorów do 
Urzędu Patentowego oraz wystawiania zaświadczeń przez organizatorów na wystawach. Komunikat został 
opracowany na podstawie informacji, które posiadamy na dzień dzisiejszy (przesyłamy w załączeniu). 
 
Z uwagi na ogólną treść informacji Urzędu Patentowego (pod powyższym linkiem) pojawia się wiele wątpliwości: 
  

1. czy w przypadku, gdy dane targi zmieniały jedynie nazwę, a ich istota pozostała ta sama przez lata, będzie 
miało to wpływ na ocenę przez Urząd Patentowy 5-letniej historii targów? 

2. czy wymóg aby „wystawa organizowana była co najmniej od 5 lat” oznacza, że targi muszą przez co 
najmniej 5 lat odbywać się pod tą samą nazwą? 

3. brak definicji wystawy (czy np. Baltic Games będzie się kwalifikować, czy też nie); 
4. brak definicji wystawców – nie wszyscy organizatorzy w Polsce posługują się Standardami UFI, przyjętymi 

przez Izbę. To oznacza, że inne podmioty mogą chcieć skorzystać z innych definicji niż określone w 
Standardach;  

http://www.uprp.pl/pierwszenstwo-z-wystawy/Lead05,743,3619,4,index,pl,text/
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5. czy wymogi, o których mówi Urząd Patentowy, muszą być jakoś udokumentowane? Jeżeli tak to jak? Czy 
wystarczy samo oświadczenie, że wystawa spełnia dane wymogi? 

6. co oznacza, że we wniosku należy wskazać zakres przedmiotowy wystawy? Czy chodzi o ogólny opis 
tematyki targów, czy należy precyzyjnie określać branże wystawców? 

7. kim jest kierownik wystawy? Czy jest to Dyrektor danego projektu, czy osoba reprezentująca organizatora 
(członkowie Zarządu)? 

8. jak ma wyglądać i co ma zawierać zaświadczenie wystawiane przez kierownika wystawy (obecne przepisy 
dotyczą tylko wystaw międzynarodowych oficjalnych i oficjalnie uznanych); 

9. czy zaświadczenie ma potwierdzać fakt wystawienia przedmiotu na wystawie, czy też ma zawierać inne 
informacje, jak np. zgodność wykonanego rysunku i opisu ze stanem faktycznym; Czy w związku z tym 
kierownik wystawy musi mieć kwalifikacje z zakresu wzorów użytkowych i przemysłowych (wiedzę 
techniczną)?  

10. czy kierownik wystawy może działać przez pełnomocników? Czy może kogoś upoważnić do wydawania 
zaświadczeń w jego imieniu? 

11. czy organizator musi archiwizować jakieś dokumenty związane z wydawaniem zaświadczeń?  
 
Szanowni Państwo, to tylko lista naszych wątpliwości. Prosimy o ewentualne uzupełnienie tej listy o Wasze pytania,  
tak abyśmy mogli w imieniu Izby zwrócić się do Urzędu Patentowego z prośbą o ich wyjaśnienie. 
 
Z poważaniem 
Marzenna Łukaszewicz 
Halina Trawa 
Jan Studencki 


