
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 19 września 2017 r.

Poz. 1758

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 8 września 2017 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki  
w sprawie wzoru formularza wniosku zgłoszenia znaku imiennego do rejestru znaków imiennych

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozpo-
rządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku zgłoszenia znaku imiennego 
do rejestru znaków imiennych (Dz. U. poz. 115), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wniosku zgłoszenia znaku 
imiennego do rejestru znaków imiennych (Dz. U. poz. 1198).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia 
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wniosku zgłoszenia 
znaku imiennego do rejestru znaków imiennych (Dz. U. poz. 1198), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. J. Kwieciński

1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów 
(Dz. U. poz. 1595).
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Załącznik do obwieszczenia Ministra Rozwoju 
i Finansów z dnia 8 września 2017 r. (poz. 1758)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 17 stycznia 2012 r.

w sprawie wzoru formularza wniosku zgłoszenia znaku imiennego do rejestru znaków imiennych

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 r. – Prawo probiercze (Dz. U. z 2017 r. poz. 886) zarządza się, co 
następuje:

§ 1. Określa się wzór formularza wniosku zgłoszenia znaku imiennego do rejestru znaków imiennych, stanowiący za-
łącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia2).

1) Obecnie działem administracji rządowej – gospodarka kieruje Minister Rozwoju i Finansów, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzą-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów 
(Dz. U. poz. 1595).

2) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 30 stycznia 2012 r.
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki 
z dnia 17 stycznia 2012 r.3)

WZÓR

3)  Ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie wzoru formularza wniosku zgłoszenia znaku imiennego do rejestru znaków imiennych (Dz. U. poz. 1198), które weszło 
w życie z dniem 24 sierpnia 2016 r.
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Załącznik do rozporządzenia 
Ministra Gospodarki 
z dnia 17 stycznia 2012 r.3) 

 

WZÓR 

 

 

 

 

 

Formularz wniosku 

zgłoszenia znaku imiennego do rejestru znaków imiennych 

 

 

I. Oznaczenie podmiotu dokonującego zgłoszenia. 

 

1. 

 

Firma przedsiębiorcy  

Adres do doręczeń lub 

adres, pod którym jest 

wykonywana działalność 

gospodarcza 

 

Numer identyfikacyjny  

REGON  
 

Numer identyfikacji 

podatkowej (NIP) 
 

 

                                                 
3) Ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wniosku zgłoszenia znaku imiennego do rejestru 
znaków imiennych (Dz. U. poz. 1198), które weszło w życie z dniem 24 sierpnia 2016 r. 

      Miejscowość,…………………… data ………………… 

      

  Oznaczenie organu administracji probierczej                  
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Potwierdzenie przyjęcia wniosku 
      (wypełnia organ rejestrujący) 

Data złożenia 
wniosku 

Podpis 
przyjmującego 

wniosek 

Numer rejestracyjny 
zgłoszenia 

 

 

 

 
 
 

 

2.∗ 

Imię 

Nazwisko 
 

 
  

Ulica, nr domu, 

nr lokalu 
 

 
  

Kod 

Miejscowość 
 

 
  

Nr PESEL lub 

nr dokumentu  

potwierdzającego 

tożsamość 

i obywatelstwo 

 

 

  

 

II. Projekty graficzne znaku imiennego: 
(zatwierdza organ administracji probierczej) 

 

 

 

 

 

III. Do wniosku należy dołączyć odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli podmiot jest 

wpisany do tego rejestru. 

 

Potwierdzenie złożenia wniosku 
(wypełnia składający wniosek) 

 

 

 

 

 

                                                 
∗ Podmiot, o którym mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z  dnia 1 kwietnia 2011 r. – Prawo probiercze (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 886), wypełnia tylko punkt 2. 

 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 
 

 

data, podpis 
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