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ZAŁĄCZNIK I  

„ZAŁĄCZNIK 

Kwoty opłat, o których mowa w art. 106aa ust. 1 

Opłaty, które mają być uiszczane na rzecz Urzędu na podstawie niniejszego rozporządzenia 

(wyrażone w EUR), są następujące: 

1. Opłata za zgłoszenie o której mowa w art. 36 ust. 4: 

250 EUR. 

2. Indywidualna opłata za wskazanie w przypadku rejestracji międzynarodowej, 

o której mowa w art. 106c: 

62 EUR za każdy wzór. 

3. Opłata za odroczenie publikacji, o której mowa w art. 36 ust. 4:  

40 EUR.  

4. Dodatkowa opłata za zgłoszenie w odniesieniu do każdego dodatkowego wzoru 

zawartego w zgłoszeniu zbiorowym, o której mowa w art. 37 ust. 2:  

125 EUR. 

5. Dodatkowa opłata za odroczenie publikacji w odniesieniu do każdego dodatkowego 

wzoru zawartego w zgłoszeniu zbiorowym podlegającego odroczeniu publikacji, 

o której mowa w art. 37 ust. 2:  

20 EUR.  

6. Opłata za odnowienie, o której mowa w art. 50d ust. 1, 3 i 9:  

a) za pierwszy okres odnowienia: 70 EUR za każdy wzór;  

b) za drugi okres odnowienia: 140 EUR za każdy wzór; 

c) za trzeci okres odnowienia: 280 EUR za każdy wzór;  

d) za czwarty okres odnowienia: 560 EUR za każdy wzór. 

7. Indywidualna opłata za odnowienie w przypadku rejestracji międzynarodowej, 

o której mowa w art. 106c:  

a) za pierwszy okres odnowienia: 62 EUR za każdy wzór;  

b) za drugi okres odnowienia: 62 EUR za każdy wzór; 

c) za trzeci okres odnowienia: 62 EUR za każdy wzór;  

d) za czwarty okres odnowienia: 62 EUR za każdy wzór. 

8. Opłata z tytułu opóźnionego wniesienia opłaty za odnowienie, o której mowa 

w art. 50d ust. 3:  

25 % opłaty za odnowienie.  

9. Opłata za wniosek o unieważnienie, o której mowa w art. 52 ust. 2:  

320 EUR.  

10. Opłata za kontynuację postępowania, o której mowa w art. 67a ust. 1: 

400 EUR. 
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11. Opłata za przywrócenie do stanu poprzedniego, o której mowa w art. 67 ust. 3: 

200 EUR.  

12. Opłata za zarejestrowanie licencji lub innego prawa w odniesieniu do 

zarejestrowanego wzoru UE, o których mowa w art. 32a ust. 1 i 2, lub za 

zarejestrowanie licencji lub innego prawa w odniesieniu do zgłoszenia wzoru UE, 

o których mowa w art. 32a ust. 1 i 2 i w art. 34.  

a) za udzielenie licencji: 200 EUR za każdy wzór;  

b) za przeniesienie licencji: 200 EUR za każdy wzór; 

c) za utworzenie prawa rzeczowego: 200 EUR za każdy wzór;  

d) za przeniesienie prawa rzeczowego: 200 EUR za każdy wzór;  

e) za postępowanie egzekucyjne: 200 EUR za każdy wzór;  

maksymalnie 1000 EUR w przypadku przedłożenia wielu wniosków w tym samym 

czasie lub w ramach wniosku zbiorowego dotyczącego zarejestrowania licencji lub 

innego prawa.  

13. Opłata za zmianę zarejestrowanego wzoru UE, o której mowa w art. 50e ust. 3: 

200 EUR. 

14. Opłata za wydanie kopii zgłoszenia wzoru UE do rejestracji, o której mowa 

w art. 74a ust. 3, kopii świadectwa rejestracji, o której mowa w art. 50b lub wyciągu 

z rejestru, o którym mowa w art. 72 ust. 7): 

a) za nieuwierzytelnioną kopię lub nieuwierzytelniony wyciąg: 10 EUR; 

b) za uwierzytelnioną kopię lub uwierzytelniony wyciąg: 30 EUR. 

15. Opłata za wgląd do akt, o którym mowa w art. 74a ust. 1: 

30 EUR.  

16. Opłata za wydanie kopii dokumentów z akt, o której mowa w art. 74a ust. 3:  

a) za nieuwierzytelnioną kopię: 10 EUR + 1 EUR za każdą stronę powyżej 

dziesięciu; 

b) za uwierzytelnioną kopię: 30 EUR + 1 EUR za każdą stronę powyżej 

dziesięciu.  

17. Opłata za przekazywanie informacji z akt, o której mowa w art. 74b: 

10 EUR + 1 EUR za każdą stronę powyżej dziesięciu. 

18. Opłata za sprawdzenie ustalenia kosztów postępowania do zwrotu/przeglądu 

wyznaczonych kosztów proceduralnych do zwrotu, o której mowa w art. 70 ust. 7: 

100 EUR. 

19. Opłata za odwołanie, o której mowa w art. 68 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/1001, 

która, na podstawie art. 55 ust. 2, ma zastosowanie również do odwołań na podstawie 

niniejszego rozporządzenia:  

720 EUR.” 
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ZAŁĄCZNIK II 

TABELA KORELACJI 

Rozporządzenie (WE) nr 2246/2002 Rozporządzenie (WE) nr 6/2002 

art. 1 -- 

art. 2 art. 106aa ust. 1 

art. 3 art. 106aa ust. 1 

art. 4 art. 106aa ust. 2 

art. 5 art. 106ab ust. 1 

art. 6 art. 106ab ust. 3 i 4 

art. 7 art. 106ac 

art. 8 art. 106ad ust. 1 i 2 

art. 9 

załącznik 

art. 106ad ust. 3 i 4 

załącznik 

 


