
NOTATKA 

z posiedzenia  Komisji Nauki, Edukacji i Sportu 

Data posiedzenia: 23 czerwca 2015 r. 

Nr posiedzenia: 87 

  

 

Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący komisji Kazimierz Wiatr. 

 

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności 

przemysłowej oraz niektórych innych ustaw (druk senacki 

nr 931, druki sejmowe nr 3249 i 3443). 

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie komisji: Ryszard Bonisławski, Ryszard 

Knosala, Andrzej Misiołek, Andrzej Szewiński, Kazimierz 

Wiatr, Edmund Wittbrodt, Józef Zając, 

 
 goście, m.in.: 

 Ministerstwo Gospodarki: 

 podsekretarz stanu Grażyna Henclewska 

ze współpracownikami, 

 Urząd Patentowy RP: 

 prezes Alicja Adamczak ze współpracownikami, 

  Kancelaria Senatu: 

 pracownik Biura Legislacyjnego Jakub Zabielski. 

 

Przebieg posiedzenia:  

Ad 1. 

 

Ustawę przedstawiła podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Grażyna 

Henclewska. Poinformowała, że ustawa ma na celu dostosowanie polskiego porządku 

prawnego do regulacji międzynarodowych, w tym aktu genewskiego porozumienia 

haskiego i traktatu singapurskiego. Ponadto nowelizacja uwzględnia m.in. wyrok 

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie ochrony prawnej 

wynalazków biotechnologicznych dotyczących patentowania sekwencji DNA, 

wprowadza rozwiązania upraszczające procedurę postępowania przed Urzędem 

Patentowym w celu skrócenia czasu postępowań odwoławczych, rozpatrywania spraw 

i podejmowania decyzji. 

Przedstawicielka ministerstwa podkreśliła, że omawiana ustawa spełnia standardy Unii 

Europejskiej i realizuje zobowiązania przyjęte w umowach międzynarodowych. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Jakub Zabielski zwrócił uwagę na nieścisłości 

w sformułowaniu niektórych przepisów ustawy i przedstawił wiele uwag, w tym m.in. 

dotyczące ujednolicenia terminologii ustawy, oraz propozycje poprawek mające na 

celu wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych. 

Obecna na posiedzeniu prezes Urzędu Patentowego Alicja Adamczak wyraziła 

poparcie dla poprawek zaproponowanych przez Biuro Legislacyjne, stwierdzając, że 

w sposób trafny i właściwy identyfikują błędne zapisy ustawy. 

Senator Ryszard Knosala zgłosił poprawki zaproponowane przez Biuro Legislacyjne. 
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Komisja przyjęła wszystkie zgłoszone przez niego poprawki. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Ryszarda Knosalę. 

 

Konkluzja: Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 931 A). 

 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 


