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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych 

(druk nr 404 – poprawiony) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Opiniowana ustawa odnosi się do problematyki opłat za czynności rzeczników 

patentowych. Ma ona na celu przede wszystkim uwzględnienie uwag zawartych 

w uzasadnionej opinii Komisji Europejskiej z dnia 25 lutego 2016 r. skierowanej 

do Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie stawek minimalnych dla rzeczników patentowych 

ustanowionych w  polskich przepisach, ograniczających swobodę przedsiębiorczości 

i transgranicznego świadczenia usług przez rzeczników patentowych posiadających siedzibę 

w innych państwach członkowskich, na podstawie art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej. 

Zmiana art. 13 ustawy z dnia 11 kwietnia 2011 r. o rzecznikach patentowych sprowadza 

się do rezygnacji z określania w rozporządzeniu stawek minimalnych pobieranych przez 

rzeczników patentowych w stosunkach umownych między rzecznikiem patentowym 

i klientem. Stawki minimalne stanowić będą jedynie podstawę do zasądzania albo orzekania 

kosztów zastępstwa w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz Urzędem 

Patentowym działającym w trybie postępowania spornego i w sprawie sprzeciwu. 

Zdaniem Komisji Europejskiej ustalenie stawek minimalnych za czynności rzeczników 

patentowych w stosunkach umownych ogranicza swobodny przepływ usługodawców, 

ponieważ stanowi ograniczenie dla podmiotów, które chcą wejść na rynek, ale nie mogą 

konkurować w zakresie cen za swoje usługi, ponadto stanowi przeszkodę dla swobody 

świadczenia usług, utrudnia dostęp do usług rzecznika patentowego wszystkim 

przedsiębiorcom i ochronę ich interesów. 

 



– 2 – 

Ponadto przyjęto, w dodawanym do ustawy o rzecznikach patentowych art. 13 ust. 2a, 

że w przypadku ustalenia opłaty za czynności rzecznika patentowego w wysokości niższej niż 

stawka minimalna przy czynnościach danego rodzaju, koszty zastępstwa wykonywanego 

przez rzecznika patentowego będą zasądzane przez sąd albo orzekane przez Urząd Patentowy 

zgodnie z przedstawionym spisem kosztów. Możliwe zatem będzie zasądzenie albo 

orzeczenie zwrotu rzeczywistych kosztów poniżej stawki minimalnej. 

Nowelizacja art. 13a sprowadza się do przeniesienia z rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników 

patentowych do ustawy o rzecznikach patentowych, regulacji dotyczących kosztów 

nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez rzecznika patentowego ustanowionego 

z urzędu, ponoszonych przez Skarb Państwa. Uznano, że regulacje te stanowią materię 

ustawową. 

W przepisach przejściowych czasowo utrzymano w mocy część rozporządzenia z dnia 

2 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych o rzecznikach 

patentowych oraz przesądzono, że do postępowań wszczętych i niezakończonych przed 

dniem wejścia w życie ustawy stosować się będzie przepisy dotychczasowe. 

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 34. posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2017 r. Projekt ustawy był 

przedłożeniem rządowym (druk sejmowy nr 1138). Marszałek Sejmu skierował projekt do 

Komisji Gospodarki i Rozwoju. Komisja po zasięgnięciu opinii Komisji Sprawiedliwości 

i Praw Człowieka oraz rozpatrzeniu tego projektu na posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2017 r. 

wniosła o uchwalenie projektu w brzmieniu zaproponowanym w sprawozdaniu. W II czytaniu 

nie zgłoszono poprawek. 

W trakcie prac w Sejmie nad projektem m. in. wskazano jednoznacznie, iż określając 

wysokość stawek minimalnych opłat za czynności rzeczników patentowych przed organami 

wymiaru sprawiedliwości oraz przed Urzędem Patentowym oraz ustalając koszty zastępstwa 

wykonywanego przez rzecznika patentowego, należy uwzględnić również czynności podjęte 

w celu polubownego rozwiązania sporu, również przed wniesieniem pozwu. Dodano również 

przepisy przejściowe. 
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III. Uwagi szczegółowe 

 

1) art. 1 pkt 1 lit. a, art. 13 ust. 2 – dążąc do ujednolicenia terminologii w obrębie ustawy 

(zob. dodawane art. 13 ust. 2a i art. 13a ust. 5 pkt 1) oraz korelując siatkę 

terminologiczną ustawy i rozporządzenia, które będzie wydane na podstawie 

nowelizowanego art. 13 ust. 2 ustawy (projekt rozporządzenia złączony został do 

projektu ustawy – druk sejmowy nr 1138), proponuje się, aby opiniowany przepis 

upoważniał do określenia stawek minimalnych opłat za czynności rzeczników 

patentowych, a nie wysokości takich stawek. W przypadku nieuwzględnienia tej 

propozycji, należałoby dokonać poprawki językowej, eliminującej błąd językowy. 

Przepis powinien mówić o wysokości stawek minimalnych opłat, stanowiących 

podstawę do ustalenia kosztów zastępstwa, a nie o wysokości stawek minimalnych 

opłat, stanowiące podstawę do ustalenia kosztów zastępstwa. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 1 w lit. a, w ust. 2 wyrazy „wysokość stawek minimalnych” zastępuje się 

wyrazami „stawki minimalne”; 

 

albo 

w art. 1 w pkt 1 w lit. a, w ust. 2 wyraz „stanowiące” zastępuje się wyrazem „stanowiących”; 

 

2) art. 1 pkt 1 lit. b, art. 13 ust. 2a – przepis powinien odnosić się do stawki minimalnej 

opłaty, a nie stawki minimalnej opłat (dwukrotnie). Kierując się § 5 Zasad techniki 

prawodawczej (nakaz formułowania przepisów sposób zwięzły i syntetyczny) oraz 

dążąc do zapewnienia należytej komunikatywności aktu, proponuje się również 

przeredagowanie dodawanego przepisu, w taki sposób, aby nie powtarzał on treści 

wynikającej z poprzedzającej go regulacji. Ze znowelizowanego art. 13 ust. 2 wynika 

w szczególności, że stawki minimalne stanowią podstawę do ustalenia kosztów 

zastępstwa, które mogą być zasądzone przez sąd lub orzeczone przez Urząd Patentowy. 

Oczywiste jest również, że odnosząc się w dodawanym art. 13 ust. 2a do stawek 

minimalnych opłat, ustawodawca ma na myśli stawki minimalne, określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 2. W zaproponowanej niżej poprawce 
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skorelowano również terminologicznie zdanie pierwsze i drugie dodawanego art. 13 

ust. 2a. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 1 w lit. b, ust. 2a otrzymuje brzmienie: 

„2a. Koszty zastępstwa można ustalić w wysokości wyższej niż stawka 

minimalna opłaty, stosowana w odniesieniu do czynności danego rodzaju, ale 

nieprzekraczającej sześciokrotności tej stawki, jeżeli przemawia za tym rodzaj 

i zawiłość sprawy oraz niezbędny nakład pracy rzecznika patentowego, w tym 

czynności podjęte w celu polubownego rozwiązania sporu, również przed 

wniesieniem pozwu. W przypadku ustalenia opłaty za czynności rzecznika 

patentowego w wysokości niższej niż stawka minimalna opłaty, stosowana 

w odniesieniu do czynności danego rodzaju, koszty zastępstwa ustala się zgodnie 

z przedstawionym spisem kosztów.”; 

 

3) art. 1 pkt 2 lit. b, art. 13a ust. 3 – ustawodawca dodaje do ustawy przepis stanowiący, że 

Skarb Państwa ponosi wyłącznie koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez 

rzecznika patentowego ustanowionego z urzędu. Jednocześnie pozostawiono w ustawie 

przepis, który przewiduje, iż koszty pomocy prawnej udzielonej przez rzecznika 

patentowego z urzędu ponosi Skarb Państwa (nienowelizowany art. 13 ust. 1). 

W następstwie ustawa będzie zawierała dwie regulacje stanowiące o ponoszeniu przez 

Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez rzecznika patentowego 

ustanowionego z urzędu, przy czym pierwszy z nich nie będzie ograniczał zakresu 

odpowiedzialności Skarbu Państwa, drugi zaś ograniczenie takie będzie przewidywał. 

Regulacji tych nie da się ze sobą pogodzić (są one ze sobą sprzeczne). Mając na 

względzie, iż uchwalone rozwiązanie może budzić wątpliwości interpretacyjne oraz 

dążąc do zapewnienia spójności w obrębie art. 13a nowelizowanej ustawy, proponuje się 

przyjęcie poprawki, która wyeliminuje wskazaną wyżej sprzeczność pomiędzy 

przepisami. Niżej zaproponowana poprawka ujednolica również terminologię ustawy. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 2: 

a) przed lit. a dodaje się lit. … w brzmieniu: 
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…) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Skarb Państwa ponosi koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej 

przez rzecznika patentowego ustanowionego z urzędu.”, 

b) w lit. b: 

– w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „ust. 3–6” zastępuje się wyrazami „ust. 3–5”, 

– w ust. 4 wyrazy „ust. 3” zastępuje się wyrazami „ust. 1”, 

– w ust. 5: 

– – we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „ust. 3” zastępuje się wyrazami „ust. 1”, 

– – w pkt 1 po wyrazie „minimalnych” dodaje się wyraz „opłat”; 

 

4) art. 2 – przepis ten czasowo (nie dłużej niż przez 3 miesiące od dnia wejścia w życie 

noweli) utrzymuje w mocy rozporządzenie wydane na podstawie zmienianego art. 13 

ust. 2. Formułując przepis przejściowy utrzymujący czasowo w mocy dotychczasowy 

akt wykonawczy, należy kierować się regułami Zasad techniki prawodawczej 

dotyczącymi tego rodzaju rozstrzygnięć intertemporalnych (wynikają one z art. 2, art. 87 

i art. 92 Konstytucji). Dokonując analizy art. 2 opiniowanej ustawy w pierwszej 

kolejności należy zwrócić uwagę, iż nie ma w systemie prawnym rozporządzenia 

wydanego wyłącznie na podstawie zmienianego art. 13 ust. 2. Rozporządzenie Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników 

patentowych zostało wydane na podstawie art. 13 ust. 2 i 3 oraz art. 13a ust. 2 

nowelizowanej ustawy. Przepis art. 2 sugeruje, iż ustawodawca nie utrzymuje czasowo 

w mocy całego rozporządzenia, ale część jego regulacji, które wykonują upoważnienie 

zawarte w art. 13 ust. 2. Zgodnie z § 33 ust. 1 Zasad techniki prawodawczej, akt 

wykonawczy można czasowo utrzymać w mocy, jeżeli nie jest on niezgodny z nową 

albo znowelizowaną ustawą. W myśl § 33 ust. 2 Zasad techniki prawodawczej zakazane 

jest czasowe utrzymanie w mocy tylko niektórych przepisów aktu wykonawczego 

wydanego na podstawie uchylanego albo zmienianego przepisu upoważniającego. 

Przywołane przepisy nie dają możliwości dokonania selekcji przepisów wykonawczych 

i czasowego utrzymania w mocy tylko części rozporządzenia, tej, która – w ocenie 

ustawodawcy – jest potrzebna lub niesprzeczna z ustawą upoważniającą. Trzeba 

pamiętać, iż czasowe utrzymanie w mocy aktu wykonawczego jest WYJĄTKIEM od 

zasady i nie podlega wykładni rozszerzającej (exceptiones non sunt extendendae). 
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    Jeśli wolą ustawodawcy było utrzymanie w mocy całego aktu wykonawczego, 

w art. 2 powinna być wskazana pełna (kompletna) podstawa prawna rozporządzenia. 

Niemniej – w analizowanym przypadku – nawet prawidłowe wskazanie podstawy 

prawnej nie będzie skutkowało możliwością uznania art. 2 za dopuszczalny. W czasowo 

utrzymanym rozporządzeniu pozostałyby bowiem regulacje, których nie da się pogodzić 

z ustawą upoważniającą po zmianach. Chodzi tu o przepisy określające stawki 

minimalne za czynności, o których mowa w art. 13 ust. 1 nowelizowanej ustawy. 

Pozostawienie – nawet czasowe – mocy obowiązującej przepisów niezgodnych z ustawą 

upoważniającą oznaczałoby de facto zgodę na złamanie konstytucyjnej zasady 

hierarchicznej budowy systemu aktów prawnych oraz czyniłoby system stawek 

minimalnych niekomunikatywnym w aspekcie interpretacyjnym. 

    Fakt, że dotychczasowe rozporządzenie – wbrew § 119 Zasad techniki 

prawodawczej – zostało wydane w oparciu o kilka przepisów upoważniających, nie ma 

wpływu na reguły walidacyjne rządzące obowiązywaniem tego aktu ani na zasady 

czasowego utrzymania jego mocy obowiązującej w przypadku zmiany delegacji 

ustawowej.   

    Można się domyślać, iż powodem sformułowania art. 2 była obawa, iż 

Minister Sprawiedliwości nie zdąży wydać nowego rozporządzenia w takim terminie, 

aby mogło ono wejść w życie w tym samym terminie co opiniowana ustawa, a tym 

samym, że zaistnieje w systemie prawnym luka w zakresie przepisów określających 

stawki minimalne opłat za czynności rzeczników patentowych. Mając na względzie, że 

czasowe utrzymanie w mocy dotychczasowego rozporządzenia wydanego na podstawie 

art. 13 ust. 2 i 3 oraz art. 13a ust. 2 nowelizowanej ustawy z prawnego punktu widzenia 

jest niedopuszczalne, należałoby – w celu uniknięcia luki prawnej – rozważyć 

wydłużenie vacatio legis ustawy, o taki okres, jaki jest niezbędny do wydania 

i opublikowania nowego aktu wykonawczego. Istotą vacatio legis jest nie tylko 

umożliwienie adresatom zapoznania się z nowymi regulacjami i dostosowania się przez 

nich do norm wynikających z nowych przepisów, ale także zagwarantowanie, iż całe 

niezbędne instrumentarium prawne, w tym rozporządzenia, wejdą w życie na czas, 

tj. z dniem wejścia w życie nowych rozstrzygnięć merytorycznych. Z art. 2 wynika, iż 

nowe rozporządzenie wejdzie w życie najpóźniej z upływem 3 miesięcy od dnia wejścia 

w życie ustawy. Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Biorąc 
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powyższe pod uwagę, uzasadniony jest wniosek, że okres dostosowawczy (vacatio 

legis) ustawy powinien wynosić 4 miesiące. 

Propozycja poprawek: 

skreśla się art. 2; 

w art. 4 wyrazy „30 dni” zastępuje się wyrazami „4 miesięcy”; 

 

5) art. 3 – ustawodawca przewiduje, że do postępowań wszczętych i niezakończonych 

przed dniem wejścia w życie nowelizacji będzie się stosowało przepisy dotychczasowe. 

Nie kwestionując potrzeby sformułowania przepisu przejściowego, należałoby 

zastanowić się nad sposobem, w jaki rozwiązano problem intertemporalny. Przepis 

przejściowy musi precyzyjnie (nie blankietowo) wskazywać, jaki problem jest 

rozstrzygany – § 31 Zasad techniki prawodawczej. W art. 3 nie nazwano problemu 

intertemporalnego (odniesiono się do bliżej niezdefiniowanych postępowań), obarczając 

obowiązkiem jego zidentyfikowania adresatów oraz przenosząc na nich ryzyko 

związane z błędną interpretacją regulacji. Zakładając, że intencją ustawodawcy było 

przesądzenie, że do ustalenia kosztów zastępstwa, które będą mogły być zasądzone 

przez sąd lub orzeczone przez Urząd Patentowy, w przypadku postępowań wszczętych 

a niezakończonych przed dniem wejścia w życie noweli, stosować się będzie stawki 

minimalne określone w przepisach dotychczasowych, należałoby rozstrzygnięcie to 

wyrazić jednoznacznie w art. 3. 

    Konieczne jest również przesądzenie w art. 3, w oparciu o jakie stawki 

minimalne ustalana będzie odpowiedzialność Skarbu Państwa z tytułu kosztów 

nieopłaconej pomocy prawnej w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, 

wszczętych przed dniem wejścia w życie nowelizacji. 

    Nasuwa się ponadto pytanie o wpływ opiniowanej nowelizacji na umowy, 

o których mowa w art. 13 ust. 1, zawarte przed dniem uchylenia art. 13 ust. 3. Przepis 

przejściowy powinien w sposób niebudzący wątpliwości przesądzić, że opłaty za 

czynności rzeczników patentowych ustalone w takich umowach muszą nadal 

uwzględniać dotychczasowe stawki minimalne, albo przeciwnie, że dopuszcza się 

zmianę takich umów z uwzględnieniem nowych zasad (brak stawek minimalnych). 
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Formułując propozycję poprawki założono, że wolą ustawodawcy jest, aby umowy 

z klientami mogły być aneksowane w zakresie wysokości opłat. 

     Niezależnie od powyższych uwag, art. 3 wymaga korekty redakcyjnej. Przepis 

ten powinien stanowić o „dniu wejścia w życie” nowelizacji, a nie „dniu wejścia” 

nowelizacji.   

    Prawidłowe sformułowanie przepisów przejściowych jest warunkiem uznania 

ustawy za zgodną z zasadą przyzwoitej legislacji, wyinterpretowaną z art. 2 Konstytucji. 

Propozycja poprawki: 

art. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 3. 1. Przy ustalaniu kosztów zastępstwa w postępowaniach wszczętych 

i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się dotychczasowe 

stawki minimalne. 

2. Do ustalenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez rzecznika 

patentowego ustanowionego z urzędu w postępowaniu przed sądem administracyjnym, które 

zostało wszczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się dotychczasowe 

stawki minimalne. 

3. Do umów z klientami, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, 

zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy 

zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”. 

 

 

Jakub Zabielski 

Główny legislator 

 


