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W związku z rządowym projektem ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki 

dostępu do wykonywania niektórych zawodów (druk sejmowy nr 2331), przesłanym 

Krajowej Radzie Radców Prawnych przy piśmie GMS-WP-173-93/14 z dnia 24 kwietnia 

2014 r., niniejszym przestawiam stanowisko w zakresie projektowanej zmiany art. 236 

ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, jako regulacji 

bezpośrednio dotyczącej członków samorządu radców prawnych. 

Stanowisko poniższe jest konsekwencją zmian wprowadzonych w czasie 

prowadzonych konsultacji społecznych w stosunku do pierwotnego projektu ustawy 

o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów 

przesłanego do Krajowej Rady Radców Prawnych i opiniowanego w trybie art. 60 pkt 2 

ustawy o radcach prawnych (opinia Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady 

Radców Prawnych z dnia 26lipca 2013 r. w załączeniu). 

Zgodnie z propozycją zmiany art. 236 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności 

przemysłowej (PrWłPrzem) (druk sejmowy nr 2331), wfw regulacja miałaby otrzymać 

następujące brzmienie (poniżej podkreślono zmiany w porównaniu z pierwotnym 

projektem z dnia 18 czerwca 2013 r.). 



' Art. 236. 1. Pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawach 

związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony 

wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń 

geograficznych i topografii układów scalonych może bvć tylko. z zastrzeżeniem ust. 2. rzecznik 

patentowy. 

la. Pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych 

z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony znaków towarowych 

może być tylko, z zastrzeżeniem ust. 2, rzecznik patentowy, adwokat lub radca prawny. 

2. Pełnomocnikiem osoby fizycznej, z zastrzeżeniem ust. 3, może być również współuprawniony, 

a także rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną 

w stosunku przysposobienia. 

3. Osoby niemające mięjsca zamieszkania lub siedziby na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej mogą 

w sprawach. o których mowa w ust. 1 i 1 a. działać tylko za pośrednictwem rzecznika patentowego. 

Obowiązek ten nie dotyczy obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej. państwa 

członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umow.v 

o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej." 

Przesłana treść zmiany zawartej wart. 8 projektu oznacza, że zgłaszane przez Krajową 

Radę Radców Prawnych propozycje zmian, nie zostały w pełni uwzględnione w projekcie 

ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych 

zawodów (druk sejmowy nr 2331), zaś przepisy pozytywnie zaopiniowane zostały 

z projektu usunięte (opinia Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców 

Prawnych z dnia 26lipca 2013 r. w załączeniu). 

?odkreślenia wymaga, że przesłane wcześniej stanowisko Krajowej Rady Radców 

Prawnych z dnia 26lipca 2013 r. jest zbieżne z późniejszą opinią Rady Legislacyjnej przy 

Prezesie Rady Ministrów z dnia 18 października 2013 r. w zakresie, jakim obejmuje 

poniższe stanowisko. 

I 

_Krajowa Rada Radców Prawnych zgłaszając propozycję dalej idącej zmiany art. 236 

PrWłPrzem kierowała się dwoma przesłankami. Dążeniem do rozszerzenia dostępu 

do pomocy prawnej w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP przez możliwość 

skorzystania przez obywateli z pomocy dysponujących już odpowiednim przygotowaniem 

zawodowym radców prawnych i adwokatów (dziś występują oni w postępowaniu przed 

Urzędem Patentowym na tych etapach postępowania, które nie są zastrzeżone dla 



rzeczników patentowych) oraz wskazaniem takiej kategorii spraw (dotyczących praw 

ochronnych na znaki towarowe, wzory przemysłowe i oznaczenia geograficzne), które nie 

wymagają od pełnomocnika szczególnej wiedzy technicznej, a tylko wiedzy stricte 

prawnej. Stanowisko to należało uznać za niezwykle wyważone w swojej treści, a ponadto 

zgodne z celami Projektodawcy. 

Przedstawiona argumentacja w załączonej opinii Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji 

Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 lipca 2013 r. wskazuje na racjonalność 

proponowanej zmiany, czego nie można powiedzieć o proponowanym nowym brzmieniu 

art. 236 PrWłPrzem (art. 8 projektu). 

Na marginesie pozostawiam rozważania, co do konstrukcji legislacyjnej proponowanego 

art. 236 PrWłPrzem wskazującego w ust. 1 i la zastrzeżenie dotyczące ust.2, w którym 

pojawia się zastrzeżenie dotyczące ust. 3, w którym z kolei od ogólnej zasady 

przewidziany jest wyjątek dotyczący ograniczonej -wobec brzmienia zdania pierwszego -

kategorii podmiotów (obywateli). Tak zbudowany przepis nie sprzyja jasności regulacji 

prawnej. 

Stanowisko Krajowej Rady Radców Prawnych jest całkowicie zbieżne z opinią Rady 

Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów z 18 października 2013 r. (RL-0303-25/13), 

w której na s. 13 podkreślono wadliwość proponowanego już wcześniej rozwiązania (nie 

znajdującego ponadto odzwierciedlenia w uzasadnieniu projektu), polegającego 

na ograniczeniu radców prawnych i adwokatów do występowania w charakterze 

pełnomocnika przed Urzędem Patentowym w innej kategorii spraw. W przywołc;mej opinii 

wyrażono nawet zdziwienie, dlaczego takie ograniczenie wprowadzono wobec osób 

przygotowanych do profesjonalnej obsługi prawnej, zaś pozostawiono taką możliwość 

współuprawnionemu, rodzicom, małżonkowi, rodzeństwu, zstępnemu strony lub osobie 

pozostającej ze stroną w stosunku przysposobienia (art. 236 ust. 2 PrWłPrzem). Nie 

powielając szerszej argumentacji z opinii Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady 

Ministrów z 18 października 2013 r., Krajowa Rada Radców Prawnych podtrzymuję swoje 

stanowisko dotyczące art. 236 ust. 1 i la PrWłPrzem, który w tej części powinien 

otrzymać następujące brzmienie, spełniające - obok nowego ładunku normatywnego -

jasność i spójność regulacji prawnej. 

"art. 236 ust. 1 Pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed Urzędem 

Patentowym w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń 

oraz utrzymywaniem ochrony wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów 



przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii 

układów scalonych może być tylko, z zastrzeżeniem ust. 2,_rzecznik patentowy, 

adwokat lub radca prawny." 

Tym samy projektowana zmiana art. 236 PrWłPrzem poprzez dodanie nowego ust. la 

staje się zbędna. 

Oprócz przytoczonej wyżej argumentacji przemawiającej za takim rozwiązaniem, należy 

zwrócić uwagę, że zawód rzecznika patentowego w tych krajach Unii Europejskiej 

w których jest on zawodem regulowanym, nie posiada monopolu do występowania przed 

Urzędami Patentowymi. Obok rzeczników patentowych prawo do występowania przed 

Urzędami Patentowymi mają także inni profesjonalni prawnicy. Tak jest m. in. w Wielkiej 

Brytanii, we Francji, Niemczech, we Włoszech, Holandii i Belgii. 

II 

Kolejne uwagi związane są z modyfikacją- w porównaniu z projektem z 18 czerwca 

2013 r.- art. 236 ust. 3 PrWłPrzem. Przekazany projekt zakłada bowiem zmianę treści art. 

236 ust. 3 PrWłPrzem, podczas gdy w pierwszym projekcie przesłanym w ramach 

konsultacji proponowano uchylenie ust. 3 art. 236 PrWłPrzem co znalazło 

odzwierciedlenie w pozytywnym stanowisku Krajowej Rady Radców Prawnych. 

Ustosunkowując się do powyższego, należy na wstępie podkreślić, że przepis art. 236 ust. 

3 PrWłPrzem nie powinien obowiązywać w aktualnym jego brzemieniu (3.0soby 

niemające miejsca zamieszkania lub siedziby na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej mogą 

w sprawach, o których mowa w ust. 1, działać tylko za pośrednictwem rzecznika 

patentowego.) Nakłada on bowiem bezwzględny przymus rzecznikawski na wszystkie 

podmioty nie mające miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium RP. Zgodnie 

z obecnie obowiązującym art. 236 ust. 3 PrWłPrzem dotyczy to także podmiotów, które 

mają miejsce zamieszkania lub siedzibę w którymkolwiek z państw Unii Europejskiej (np. 

obywateli włoskich, spółek z siedzibą w Hiszpanii). Zatem, wskazany przepis stanowi 

podstawę nierównego traktowania (dyskryminacji) tych ostatnich podmiotów 

w porównaniu z osobami fizycznymi i prawnymi mającymi miejsce zamieszkania lub 

siedzibę w Polsce. Przykładowo, podczas gdy zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP może 

samodzielnie (tj. bez potrzeby powołania pełnomocnika) dokonać osoba fizyczna 

zamieszkała w Polsce (zatem, z reguły, obywatel polski), to takiej możliwości zazwyczaj 

nie ma obywatel francuski (zważywszy, że zazwyczaj ma miejsce zamieszkania poza 



Polską). Tym samym, obecnie obowiązujący art. 236 ust. 3 PrWłPrzem narusza prawo 

unijne, a dokładniej przepisy Traktatu o funkcjonowaniu UE, statuujące zasadę 

niedyskryminacjij /równego traktowania (art. 18 TFUE, ale także m.in. art. 49 TFUE). 

W konsekwencji, powstaje pytanie o sposób wyeliminowania wskazanej wadliwości 

regulacji z art. 236 ust. 3 PrWłPrzem. Teoretycznie, w rachubę wchodzi: 

1) uchylenie art. 236 ust. 3 PrWłPrzem, 

2) zmiana treści art. 236 ust. 3 PrWłPrzem, która w sposób należyty uwzględniałaby 

zobowiązania Polski wynikające z członkostwa w UE i EOG, jak również status Szwajcarii 

Oako państwa Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu- EFTA). 

Pierwszy wariant wydaje się rozwiązaniem najprostszym i zarazem najlepszym.! 

Rozwiązanie takie zaakceptowane zostało w opinii Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady 

Ministrów z 18 października 2013 r. (RL-0303-25/13), s. 13-14. Uchylenie art. 236 ust. 

3 PrWłPrzem zapewniłoby równe traktowanie podmiotów mających miejsce 

zamieszkania lub siedzibę w Polsce z podmiotami mającymi miejsce zamieszania lub 

siedzibę w jakimkolwiek innym państwie Oczywiście dotyczyłoby to podmiotów mających 

siedzibę lub miejsce zamieszkania/siedzibę w EOG lub Szwajcarii, ale także podmiotów 

mających miejsce zamieszkania/siedzibę w każdym innym państwie (np. w Kanadzie, 

w Stanach Zjednoczonych czy w Japonii). Ten skutek nie nasuwa jednak problemów. Nie 

ma bowiem potrzeby różnicowania sytuacji w fw dwóch grup podmiotów. Przykładowo, 

nie ma żadnych racjonalnych argumentów, które uzasadniałyby odstąpienie 

od bezwzględnego przymusu rzecznikowskiego w razie zgłoszenia wzoru przemysłowego 

na rzecz osoby fizycznej mającej miejsce zamieszkania we Francji i utrzymanie 

bezwzględnego przymusu rzecznikowskiego w przypadku zgłoszenia wzoru 

przemysłowego na rzecz osoby fizycznej mającej miejsce zamieszkania w Kanadzie. 

Ponadto całkowicie już niezrozumiałym pozostaje utrzymanie przymusu 

rzecznikowskiego wobec osób prawnych mających siedzibę na terytorium państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia 

o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub 

Konfederacji Szwajcarskiej. 

Drugi wariant przewiduje taką zmianę powyższego przepisu, która zrównywałaby 

sytuację podmiotów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w UE, w państwach 

1 Przy takim założeniu, należałoby zmienić art. 236 ust. 2 PrWłPrzem poprzez wykreślenie słów ,,z zastrzeżeniem 
ust. 3". 



EFTA będących jednocześnie stronami umowy o EOG (tj. Islandii, Norwegii 

i Lichtensteinu) oraz w Konfederacji Szwajcarskiej z podmiotami polskimi. Nowa 

propozycja zmiany art. 236 ust. 3 PrWłPrzem zmierza właśnie w tym kierunku. Aktualnie 

proponowane brzmienie art. 236 ust. 3 PrWłPrzem nasuwa jednak dwa zasadnicze 

zastrzeżenia. Po pierwsze, przepis ten nie jest skorelowany z nowym ust. la, ponieważ nie 

uwzględnia uprawnień adwokatów i radców prawnych w sprawach dotyczących znaków 

towarowych. Po drugie, ust. 3 zd. 2 wskazuje tylko na "obywateli", co niesłusznie 

ogranicza korzyść tej regulacji tylko do osób fizycznych z EOG i Szwajcarii.2 Dlatego- jeśli 

Ustawodawca zdecyduje się na zmianę art. 236 ust. 3 PrWłPrzem - to przepis ten 

powinien uzyskać następujące brzmienie 

3. Osoby niemające miejsca zamieszkania lub siedziby na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 

mogą w sprawach, o których mowa w ust. 1, działać tylko za pośrednictwem rzecznika 

patentowego, a w sprawach o których mowa w ust. 1a, działać tylko za pośrednictwem 

rzecznika patentowego, adwokata lub radcy prawnego. Obowiązek ten nie dotyczy osób 

mających miejsce zamieszkania albo statutową siedzibę, zarząd lub główne 

przedsiębiorstwo3 na obszarze państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa 

członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- strony umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.". 

III 

Mając powyższe na uwadze w ocenie Krajowej Rady Radców Prawnych art. 8 projektu 

ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych 

zawodów (druk sejmowy nr 2331) powinien otrzymać brzmienie: 

"Art. 8 W ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 1410)w art. 236 wprowadza się następujące zmiany: 

1) ust.1 i 2 otrzymują brzmienie: 

"1. Pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym 

w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz 

2 Należy podkreślić, że podmiotami ubiegającymi się o ochronę praw wyłącznych w Urzędem Patentowym RP są nie 
tylko osoby fizyczne, ale w części także osoby prawne. 
3 Formuła "statutowa siedziba, zarząd lub główne przedsiębiorstwo" uwzględnia treść art. 56 TFUE, określającego 
zakres podmiotowy korzystania ze swobody przedsiębiorczości wewnątrz UE. 



utrzymywaniem ochrony wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów 

przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii 

układów scalonych może być tylko, z zastrzeżeniem ust. 2, rzecznik patentowy, 

adwokat lub radca prawny. 

2. Pełnomocnikiem osoby fizycznej może być również współuprawniony, 

a także rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby 

pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia. 

2) uchyla się ust. 3." 

Znając cele Projektodawcy zwracam uwagę na neutralne stanowisko Krajowej Rady 

Radców Prawnych wobec zmiany art. 871 § 1 KPC, który umożliwia rzecznikom 

patentowym zastępstwo stron w postępowaniem przed Sądem Najwyższym w sprawach 

własności przemysłowej (art. 1 projektu), chociaż należy zgłosić w tym zakresie 

zastrzeżenia. Rzecznik patentowy nie daje, aczkolwiek może, rękojmi odpowiedniego 

przygotowania do występowaniem przed Sądem Najwyższym, gdyż rzecznikiem 

patentowym zostać może osoba bez wykształcenia prawniczego. Stanowisko to szeroko 

uzasadnia Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów w opinii z dnia 18 

października 2013 r. (s.12-13). 

Wiceprezes 

Krajowej Rad R ców Prawnych 



Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji 

Warszawa, dnia26lipca 2013 r. 

Opina 
Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych 

w przedmiocie oceny projektu ustawy z dnia 18 czerwca 2013 r. 
o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów 

I. Uwagi wprowadzające 

l. Krajowej Izbie Radców Prawnych (dalej jako "KIRP") został przedstawiony do 

zaopiniowania projekt kolejnego aktu prawnego, przeprowadzającego deregulację 

w zakresie wykonywania zdefiniowanych w nim zawodów. KIRP wyznaczono termin 

do 26 lipca br. na przedstawienie opinii dotyczącej projektu. 

2. Przedmiotem niniejszej opinii są regulacje zawarte w art. 9 i art. 13 projektu ustawy. 

Stanowią one element szerszej regulacji dotyczącej dostępu do zawodu rzecznika 

patentowego i pewnych aspektów wykonywania tego zawodu. W tym kontekście 

proponowana regulacja dotyka bezpośrednio radców prawnych, przewidując dla nich 

łatwiejszy dostęp do zawodu rzecznika patentowego oraz poszerzając ich uprawnienia 

w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP (dalej jako "UP RP"). 

II. Ocena projektu 

W odniesieniu do art. 9 projektu ustawy 

3. Przepis art. 9 projektu ustawy zakłada nowelizację art. 236 ustawy z dnia 30 czerwca 

2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 

1117, z późn. zm., dalej jako "PrWłPrzem"). Z punktu widzenia KIRP kluczowe znaczenie 

ma zmiana przewidziana w art. 9 pkt 2) projektu ustawy. Zakłada ona wprowadzenie do 

art. 236 PrWłPrzem ustępu la, zgodnie z którym: 

"1 a. Pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawach 
związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony 
znaków towarowych może być, z wyjątkiem ust. 2, adwokat, radca prawny lub rzecznik 
patentowy." 

4. Projektowana regulacja przewiduje rozszerzenie uprawnień radców prawnych ( a także 

adwokatów) o prawo reprezentowania strony w postępowaniu przed UP RP w sprawach 

związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony 



Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji 

znaków towarowych. Z dmgiej strony, znowelizowany art. 236 ust. l PrWłPrzem 

przewiduje pozostawienie po stronie rzeczników patentowych wyłącznych uprawnień do 

reprezentacji w zakresie spraw przed UP RP dotyczących innych dóbr własności 

przemysłowej (tj. wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, oznaczeń 

geograficznych i topografii układów scalonych). 

5. Jak już stwierdzono, projektowana regulacja zasługuje w tym zakresie na ogólną ocenę 

aprobującą. Wyposażenie radców prawnych i adwokatów w uprawnienie do występowania 

przed UP RP w sprawach dotyczących uzyskania i utrzymania prawa ochronnego na znak 

towarowy jest w pełni uzasadnione. Świadczenie usług prawnych w tym obszarze może być 

bowiem prowadzone przez radców prawnych na podstawie wiedzy i umiejętności, które 

posiadają oni w nast((l)stwie odbytej aplikacji i późniejszego doświadczenia zawodowego. 

Świadczenie tych usług nie wymaga zaś z drugiej strony szczególnej wiedzy technicznej, 

która jest niezbędna do występowania przed UP RP w sprawach dotyczących chociażby 

uzyskania lub utrzymania patentu. Przykładowo, wniesienie zgłoszenia znaku towarowego 

wiąże się z koniecznością uprzedniego zbadania zdolności ochronnej znaku, w tym 

przeprowadzenia badania znaku na okoliczność kolizji z prawami wcześniejszymi 

(tzw. badanie znaku ,,na czystość). Kompetentne przeprowadzenie takiego badania jest 

możliwe pod warunkiem dostępu do właściwych baz danych oznaczeń odróżniających oraz 

dobrej znajomości orzecznictwa, dotyczącego przesłanek ochrony znaku towarowego. Nie 

wymaga to natomiast wiedzy teclmicznej (np. w zakresie chemii czy fizyki), która jest 

konieczna do dokonania zgłoszenia wynalazku. 

6. Ponadto, projektowana regulacja koresponduje w oczywisty sposób z art. 2 projektu 

ustawy. Powołany przepis przewiduje bowiem rozszerzenie na rzeczników patentowych 

uprawnień do reprezentacji stron w postępowaniach przed Sądem Najwyższym w sprawach 

własności przemysłowej. Zestawienie a1t. 2 i art. 9 projektu ustawy pozwala ocenić 

nowelizacjęjako logicznie spójną i zgodną z podstawowymi zasadami konstytucyjnymi. 

7. NiezaJdnie od ogólnej pozytywnej oceny art. 9 projektu ustawy, pewne zastrzeżenia 

budzi to, iż przewidziane w tym przepisie rozszerzenie uprawnień radców prawnych i 

adwokatów dotyczy jedynie reprezentacji przed UP RP w sprawach dotyczących praw 

ochronnych na znaki towarowe, przy jednoczesnym pozostawieniu w sferze wyłącznych 

uprawnień rzeczników patentowych kwestii reprezentacji przed organem w sprawach 

dotyczących praw ochronnych na wzory przemysłowe i oznaczenia geograficzne. Trudno 

znaleźć uzasadnienie dla takiego rozwiązania. Reprezentacja w sprawach dotyczących 

wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych także bowiem nie wymaga od 
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pełnomocnika szczególnej wiedzy technicznej (tak jak w przypadku wynalazków lub 

topografii układów scalonych). Przeciwnie, w praktyce chodzi tu o wiedzę stricte 

prawniczą, takąjak chociażby znajomość orzecznictwa krajowego i unijnego w zakresie 

interpretacji przesłanek uzyskania i utrzymania praw ochronnych na te oznaczenia 

geograficzne czy wzory przemysłowe. 

8. Podsumowując, zasadnym jest zmiana art. 9 pkt 2) projektu ustawy polegająca na 

przyjęciu brzmienia art. 236 ust. la PrWłPrzem, zgodnie z którym radcowie prawni 

i adwokaci mieliby prawo reprezentowania strony w postępowaniu przed UP RP 

w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz 

utrzymywaniem ochrony znaków towarowych, wzorów przemysłowych i oznaczeń 

geograficznych. 

W odniesieniu do art. 13 projektu ustawy 

9. Przepis art. 13 projektu ustawy zakłada nowelizacji( art. 21 ust. l ustawy z dnia 11 

kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 

925), który ma uzyskać następujące brzmienie: 

"l. Od wymogu odbycia aplikacji rzecznikowskiej lub odbycia aplikacji rzecznikowskiej 
oraz złożenia egzaminu kwalifikacyjnego można zwolnić, w całości lub w odpowiedniej 
części, osobę, w szczególności osobę posiadającą uprawnienia adwokata, radcy prawnego 
lub tytuł naukowy doktora nauk prawnych, która wykaże, że posiada określoną wiedzę lub 
praktykę w sprawach własności przemysłowej, przydatną do wykonywania zawodu 
rzecznika patentowego." 

10. Projektowana regulacja zasługuje na aprobatę_. W sytuacji bowiem, gdy dany prawnik 

(radca prawny, adwokat) od lat zajmuje się sprawami dotyczącymi własności przemysłowej 

(zarówno spornymi, jak i niespornymi)- i śledzi właściwe orzecznictwo i piśmiennictwo

to może posiadać wiedzę odpowiadająca kompetencjom rzecznika patentowego. 

III. Wnioski 

l. Projektowana regulacja zasługuję na ogólną pozytywną ocenę. 
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Proponujemy zmianę art. 9 pkt l) i pkt 2) projektu ustawy poprzez nadanie im 

następującego brzmienia: 

Art. 9. W ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. -Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 
2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.) w ar t. 23 6 wprowadza się następujące zmiany: 

l) ust. l otrzymuje brzmienie: 

"1. Pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawach 
związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony 
wynalazków, wzorów użytkowych i topografii układów scalonych może być, z wyjątkiem ust. 
ust.2, rzecznik patentowy."; 

2) po ust. l dodaje się ust. l a w brzmieniu: 

" l a. Pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawach 
związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony 
znaków towarowych, wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych może być, z 
wyjątkiem ust. 2, adwokat, radca prawny lub rzecznik patentowy." 

Radca prawny, dr Jarosław Dudzik 

Radca prawny, dr Michał Mazurek 
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W odpowiedzi na pismo z dnia 24 kwietnia 2014 r., GMS-WP-173-93/14 uprzejmie 

informuję, że Sąd Najwyższy na podstawie art. 1 pkt 3 ustawy o Sądzie Najwyż

szym z dnia 23 listopada 2002 r. O.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 499) nie uznaje za celowe 

opiniowania rządowego projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki 

dostępu do wykonywania niektórych zawodów. 

Z poważaniem 


