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Designs
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Patents
https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/wynalazki-i-wzory-uzytkowe/wynalazki-i-wzory-uzytkowe-procedura-krajowa/oplaty-zgloszeniowe

Information on fees

https://uprp.gov.pl/pl/kontakt
https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/znaki-towarowe/procedura-krajowa-/oplaty-zgloszeniowe
https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/wzory-przemyslowe/wzory-przemyslowe-procedura-krajowa/oplaty-zgloszeniowe
https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/wynalazki-i-wzory-uzytkowe/wynalazki-i-wzory-uzytkowe-procedura-krajowa/oplaty-zgloszeniowe


TRADE MARKS ELIGIBLE FEES

Name of the fee in Polish Name of the fee in English Category of fee

Opłata za zgłoszenie za jedną klasę towarową Application fee for one class Application

Opłata za każdą następną klasę towarową w zgłoszeniu Fee for each next class in the application Class

opłata za pierwszy 10-letni okres ochrony (za każdą wybraną klasę)
fee for the first 10-year protection period  (for each 

of the selected classes)
Class

Opłata za publikację informacji o udzielonym prawie ochronnym 
Fee for the publication of information on the 

protection right granted
Publication

Opłata od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa - za każde 

pierwszeństwo
Priority declaration fee - per priority Application
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This list is non-exhaustive, may be subject to change and is provided for information purposes only. The EUIPO cannot be held responsible for the accuracy of this list. For more information on eligible fees, please consult the call for proposals.
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DESIGNS ELIGIBLE FEES

Name of the fee in Polish Name of the fee in English Category of fee 

Opłata za zgłoszenie wzoru przemysłowego Application fee for an industrial design Application

Opłata za pierwszy okres ochrony wzoru przemysłowego 

obejmujący 1., 2., 3., 4. i 5. rok ochrony 

Fee for the first period of protection of an 

industrial design covering the 1st, 2nd, 3rd, 4th 

and 5th year of protection

Registration

Opłata od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa - za 

każde pierwszeństwo
Priority declaration fee - per priority Registration

Opłata za publikację informacji o udzielonym prawie z 

rejestracji 

Fee for the publication of information on the 

granted registration right
Publication

This list is non-exhaustive, may be subject to change and is provided for information purposes only. The EUIPO cannot be held responsible for the accuracy of this list. For more information on eligible fees, please consult the call for proposals.
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PATENTS ELIGIBLE FEES

Name of the fee in Polish Name of the fee in English Category of fee 

Opłata za zgłoszenie Application fee Application

Opłata za każdą stronę ponad 20 stron opisu, zastrzeżeń i rysunków 
Fee for each page in excess of 20 pages of 

description, claims and drawings
Application

Opłata od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa - za każde 

pierwszeństwo
Priority declaration fee  - per priority Application

Opłata od wniosku o dokonanie ogłoszenia w terminie 

wcześniejszym
Fee for request for publication at an earlier time Publication

Opłata za pierwszy okres ochrony (1., 2. i 3. rok ochrony) 
Fee for the first protection period (1st, 2nd and 3rd 

year of protection) 
Registration

Opłata za publikację informacji o udzielonym patencie i druk opisu 

patentowego 

Fee for publication of information about the 

granted patent and printing of the patent 

description 

Publication

W przypadku gdy objętość opisu patentowego lub poprawionego 

opisu patentowego przekracza 10 stron – opłata od każdej następnej 

strony

Where the volume of the patent description or the 

revised patent description exceeds 10 pages - fee 

per each subsequent page

Publication

This list is non-exhaustive, may be subject to change and is provided for information purposes only. The EUIPO cannot be held responsible for the accuracy of this list. For more information on eligible fees, please consult the call for proposals.


