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Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz nie-
których innych ustaw (druk senacki nr 931, druki sejmowe nr 3249 i 3443).



(Posiedzeniu przewodniczą przewodniczący Kazimierz 
Wiatr oraz zastępca przewodniczącego Andrzej Szewiński)

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Proszę państwa, punktualnie rozpoczynamy posiedzenie 
Komisji Edukacji, Nauki i Sportu Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej poświęcone rozpatrzeniu ustawy o zmianie ustawy 
– Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych 
ustaw, którą znajdą państwo w druku senackim nr 931.

Bardzo serdecznie witam panią minister Grażynę 
Henclewską, podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Gospodarki. Witam przedstawicieli Ministerstwa 
Gospodarki, panią Otylię Trzaskalską-Stroińską, zastępcę 
dyrektora Departamentu Innowacji i Przemysłu, oraz panią 
Katarzynę Chajec, głównego specjalistę w Departamencie 
Innowacji i Przemysłu w Ministerstwie Gospodarki. Witam 
pana Andrzeja Pyrżę, zastępcę prezesa Urzędu Patentowego 
RP. Witam serdecznie jeszcze panią Edytę Demby-Siwek, 
dyrektor Departamentu Badań Znaków Towarowych 
w Urzędzie Patentowym RP, i panią Halinę Sychowską, 
naczelnik Wydziału Prawnego i Legislacji w Gabinecie 
Prezesa Urzędu Patentowego RP. Oczywiście witam na-
szego legislatora, pana Jakuba Zabielskiego. Witam panów 
senatorów, panią sekretarz.

Rozumiem, że pani minister powie kilka słów tytułem 
wprowadzenia. Tak?

Czyj to projekt, Panie Legislatorze?
(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 

Senatu Jakub Zabielski: Rządowy.)
Skoro rządowy, to jednak pani minister, chyba że pani 

minister kogoś wskaże…

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Gospodarki 
Grażyna Henclewska:

W opinii, którą przedstawiło Biuro Legislacyjne, pod-
kreślono – ja też chciałabym to podkreślić – że zasadniczym 
celem tej ustawy jest dostosowanie polskiego porządku 
prawnego do regulacji międzynarodowych, w tym aktu 
genewskiego. Nowelizacja uwzględnia wyrok Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który wymagał dosto-
sowania naszego prawodawstwa w zakresie wynalazków 
biotechnologicznych i ich interpretacji; ustawa dostoso-
wuje też polskie przepisy do orzeczenia Trybunału Unii 

Europejskiej w sprawie ochrony wzorów przemysłowych. 
Nowelizacja obejmuje również kwestie wynikające z ko-
nieczności uwzględnienia rewizji konwencji o udziela-
niu patentów europejskich, zmiany interpretacji tłuma-
czenia dyrektywy w sprawie prawnej ochrony wzorów 
i uwzględnienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady z 22 października 2008 r. oraz dyrektywy o ochro-
nie prawnej wynalazków biotechnologicznych.

Oprócz zmian dostosowujących polski porządek praw-
ny do regulacji międzynarodowych wprowadzamy również 
zmiany, które mają na celu doprecyzowanie przepisów 
dotyczących i zasad wypłacania wynagrodzenia twórcom 
wynalazku, i odejścia od narzucania zgłaszającemu spe-
cyficznej metody formułowania zastrzeżeń patentowych, 
i wielu innych wskazanych… Takich zmian jest siedem-
naście. Generalnie są to i ułatwienia, i modyfikacje pew-
nych funkcjonujących przepisów, i dostosowanie ich do 
aktualnych wymogów.

Ustawa nowelizuje też ustawę o odznakach i mundu-
rach oraz ustawę z dnia 16 października 1992 r. o orderach 
i odznaczeniach. Celem tych zmian jest usunięcie luki 
prawnej w dotychczasowych przepisach. Znowelizowana 
zostanie również ustawa z 2003 r. o dokonywaniu eu-
ropejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu 
europejskiego w RP. Zmiany polegają na wskazaniu, że 
europejskie zgłoszenie patentowe złożone za pośrednic-
twem Urzędu Patentowego RP sporządza się w języku 
polskim lub należy dołączyć do niego tłumaczenie na 
język polski.

Ustawa wejdzie w życie po upływie trzech miesięcy od 
dnia jej ogłoszenia.

Jeśli chodzi o przebieg prac legislacyjnych, to Sejm 
uchwalił tę ustawę na posiedzeniu 12 czerwca bieżącego 
roku. Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu wypracowanym 
przez sejmową Komisję Gospodarki. W trakcie prac wnie-
siono kilkadziesiąt poprawek, które zostały przyjęte.

Myślę, że to tyle tytułem wprowadzenia.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Bardzo dziękuję, Pani Minister.
Serdecznie witam prezes Urzędu Patentowego RP, panią 

doktor Alicję Adamczak. Rozpoczęliśmy punktualnie, Pani 
Prezes. Nacisk społeczny był tak duży, że musieliśmy.

Bardzo proszę pana legislatora o przedstawienie opinii 
Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu.

(Początek posiedzenia o godzinie 17 minut 02)
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szej precyzujemy odesłanie oraz wskazujemy w sposób 
niebudzący wątpliwości, co ustawodawca rozumiał pod 
pojęciem „konkretny sposób”.

Jeżeli chodzi o poprawkę drugą, to jej istotą jest przede 
wszystkim to, aby wskazać, co należy brać pod uwagę, usta-
lając, czy wykorzystanie danego wytworu doprowadzi do 
rezultatu oczekiwanego przez zgłaszającego. W tej popraw-
ce wskazujemy, że trzeba badać tę okoliczność, mając na 
względzie powszechnie przyjęte, znane już zasady nauki.

Jeżeli chodzi o poprawkę trzecią, to wprowadza ona 
właściwy spójnik.

Jeżeli chodzi o poprawkę czwartą, to eliminuje ona 
zbędny wyraz, zapewniając tym samym konsekwencję 
terminologiczną w ustawie.

Jeżeli chodzi o poprawkę piątą, to eliminuje ona z prze-
pisu fragment, który jest powtórzeniem przepisu meryto-
rycznego ogólnego zawartego w innym miejscu ustawy, 
a konkretnie w art. 237.

Jeżeli chodzi o kolejną poprawkę, dotyczącą skreślenia 
pktu 10 w art. 1, to istotą tej zmiany jest wyeliminowa-
nie przepisu, który nie ma wartości normatywnej w takim 
znaczeniu, że tak naprawdę jest on zbędny i w przyszłości 
będzie budził wątpliwości interpretacyjne. Zmusi Urząd 
Patentowy RP do tego, aby ten wydawał dwa odrębne po-
stanowienia: w pierwszym będzie określana data wpływu 
zgłoszenia, a w drugim będzie określane, kiedy nastąpiło 
zgłoszenie. W związku z tym jest to normatywnie niepo-
trzebne, jest to tworzenie dodatkowych przepisów powodu-
jących biurokrację, nie idzie za tym żadna wartość dodana. 
Doszliśmy do wniosku, że ten przepis jest zbędny.

Jeżeli chodzi o kolejną poprawkę, siódmą, to ujednolica 
ona sposób wyrażenia podobnych przepisów, raz w przy-
padku patentów, a dwa w przypadku znaków towarowych 
i prawa ochronnego na znaki towarowe.

Jeżeli chodzi o poprawkę ósmą, to eliminuje ona z prze-
pisu ust. 3…

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:
Pana senator Wittbrodt zgłasza uwagę porządkową, 

żeby omawiać te proponowane poprawki szczegółowo, 
kiedy będziemy już głosować. Więc mam takie pytanie: czy 
chciałby pan teraz powiedzieć jeszcze o jakichś uwagach 
ogólnych?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:
Nie mam uwag ogólnych, dlatego że jest to bardzo wą-

ska nowelizacja, w związku z czym odnosimy się tylko do 
tego, co ustawodawca zrobił w Sejmie. Nie mam większych 
uwag merytorycznych, jako że – tak jak powiedziała pani 
minister – ustawa w dużej części zmierza do tego, żebyśmy 
uwzględnili to, co wynika z prawa międzynarodowego 
albo prawa unijnego. Siłą rzeczy w tym przypadku mam 
ograniczone pole manewru. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:
Czy w takim razie pan senator ma…

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Dziękuję bardzo.
Proszę państwa, w swojej opinii zawarłem dwadzieścia 

trzy uwagi. Chciałbym państwa poinformować, że miałem 
przyjemność rozmawiać dzisiaj o mojej opinii z panem pre-
zesem Pyrżą i panią naczelnik Sychowską. Spotkaliśmy się 
w celu przeanalizowania tego, co sformułowałem w opinii, 
i wypracowania pewnego konsensusu odnośnie do tego, co 
mogłoby być ewentualnie przedmiotem poprawek Senatu. 
W zestawieniu wniosków przedstawiłem państwu to, co 
wypracowaliśmy.

Jeżeli chodzi o samo zestawie wniosków, to tak na-
prawdę dwadzieścia trzy uwagi pochodzą z opinii Biura 
Legislacyjnego, jedynie uwaga dziewiętnasta, dotycząca 
art. 1 pktu 44, jest następstwem rozmów, które dzisiaj 
przeprowadziliśmy. Uznaliśmy, że konieczna będzie rów-
nież zmiana w art. 243 ust. 2 pkcie 2 ustawy – Prawo wła-
sności przemysłowej. Generalnie chodzi o to, że przepis 
ten określa zasady przywracania terminu uchybionego. 
W trakcie prac nad art. 243 ust. 2 pktem 2 wypadło do-
datkowe prawo ochrony.

Jeżeli wolą komisji jest, abym omówił każdą z tych 
poprawek osobno, to oczywiście jestem gotowy to zro-
bić, niemniej chciałbym podkreślić, że szczegółowe wy-
jaśnienia znajdują się w mojej opinii. Od woli Wysokiej 
Komisji będzie zależało, czy będę to odtwarzał, czy też 
nie. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Ja bym powiedział tak… Chcielibyśmy usłyszeć pewne 
wyjaśnienia, jednak rozumiem, że przeważnie są to po-
prawki – nazwane przeze mnie nieprawidłowo poprawkami 
legislacyjnymi – językowe, redakcyjne i porządkowe; nimi 
specjalnie byśmy się nie zajmowali. Ale jeśli chodzi o istot-
ne poprawki merytoryczne, które wnoszą jakieś uporządko-
wanie do materii ustawy, będące na granicy porządkowych, 
ale raczej… Chcielibyśmy prosić o ich omówienie, można 
je jakoś pogrupować, połączyć po kilka poprawek, jeśli tak 
się da zrobić.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

To spróbuję w ten sposób: powiem dwa słowa o każdej 
poprawce, bo nie chciałbym sam oceniać, czy poprawka jest 
bardziej językowa, czy bardziej merytoryczna. Generalnie 
nie proponuję w swojej opinii zmian merytorycznych. Tak 
naprawdę chodzi o to, abyśmy oddali w ustawie to, co 
rzeczywiście chciał powiedzieć ustawodawca.

Proszę państwa, jeżeli chodzi o pierwszą uwagę, to spro-
wadza się ona do tego, aby w przepisie dotyczącym art. 25 
ust. 4 zastosować właściwą terminologię. Ustawodawca 
nie posługuje się terminem „kompozycja” – pozwolicie 
państwo, że otworzę ustawę – tylko określeniem „mieszani-
na”. W związku z tym w ust. 4 powinniśmy konsekwentnie 
stosować tę terminologię. Dodatkowo w poprawce pierw-
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jak mówiłam – są to akt genewski z 2 lipca 1999 r., traktat 
singapurski przyjęty w 2006 r. Jednak do prawodawstwa 
europejskiego wchodziły one znacznie później.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
A kiedy to było?
(Głos z sali: Polska podpisała niektóre akty prawne 

w 2012 r…)
W tej chwili nie mam tych informacji, ale to był rok 

2012… Niektóre Polska podpisała, dlatego że wszystkie 
akty, które są podpisane i przyjęte, pewnie wymagają raty-
fikacji. W związku z tym w kolejnych latach poszczególne 
kraje je ratyfikowały. W tej chwili trudno mi powiedzieć, 
w którym roku Polska przystąpiła do tych traktatów, bo nie 
mam tych informacji.

(Senator Edmund Wittbrodt: Są konsekwencje pozy-
tywne i…)

(Głos z sali: Musieliśmy przystąpić. To są pozytywne…)

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Gospodarki 
Grażyna Henclewska:
Jeśli te akty czy traktaty obowiązują, to przystąpienie 

polega tak naprawdę na ujednoliceniu naszego prawodaw-
stwa. Dla użytkowników jest to łatwiejsze, jeśli chodzi 
o wymianę informacji, ale też pewnie o funkcjonowanie 
i prowadzenie działalności gospodarczej czy uzyskiwanie 
ochrony. Jeśli o to chodzi, to widzimy w tym tylko pozy-
tywne elementy.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
No, to też, ale w tym przypadku mówimy o ułatwie-

niach.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:
Panie Senatorze, kiedyś na posiedzeniu komisji dys-

kutowaliśmy na ten temat i uznaliśmy, że chcemy, żeby 
naszym towarem eksportowym były patenty i licencje, 
i myśl naukowo-techniczna, i własność przemysłowa, a nie 
na odwrót. Więc rozumiem, że te przepisy zmierzają do 
tego, chociaż nieszczególnie akurat tego dotyczą, bo pani 
minister mówiła o innych kwestiach.

Proszę państwa, powiem tylko dla porządku, że na po-
trzeby tego posiedzenia przyjęliśmy, że reprezentantem 
rządu jest pani minister, co wyczerpuje znamiona naszego 
regulaminu. Pani minister według własnej dyspozycji bę-
dzie udzielała głosu członkom swojej delegacji.

Czy są jeszcze jakieś pytania?
Proszę państwa, mam pewien problem. Muszę opuścić 

posiedzenie komisji, bo kolidują z nim inne moje zajęcia, 
ale jest pan senator Szewiński, wiceprzewodniczący komi-
sji, i on za chwilę przejmie przewodnictwo obrad.

Dziękuję bardzo i przekazuję panu głos.
(Przewodnictwo obrad obejmuje zastępca przewodni-

czącego Andrzej Szewiński)

Zastępca Przewodniczącego 
Andrzej Szewiński:
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Otwieram dyskusję.

Senator Edmund Wittbrodt:
Tak, dziękuję bardzo.
Rozumiem, że są to właściwie poprawki legislacyjne, 

porządkujące, a nie merytoryczne. Dlatego…
(Przewodniczący Kazimierz Wiatr: Biuro Legislacyjne 

nie może zgłaszać takich poprawek…)
Wiem, Panie Przewodniczący. Dlatego proponuję, że-

byśmy omawiając je kolejno, za każdym razem głosowali, 
bo potem, jak wszystko pan omówi, wrócimy do początku 
i będziemy to robić jeszcze raz.

(Przewodniczący Kazimierz Wiatr: Już to powiedzia-
łem…)

Chciałbym zadać bardziej ogólne pytanie. Rozumiem, 
że wszystkie te propozycje poprawek są znane rządowi. 
Pytanie ogólne brzmi: czy to jest coś, co zostało już zaak-
ceptowane, czy nie?

A drugie moje pytanie jest jeszcze bardziej ogólne. 
Wszystkie legislacje, które w tej chwili uwzględniamy 
w naszym porządku prawnym, dotyczą lat: 1999, 2006, 
1998, 2011, 1998. To było kilkanaście lat temu albo co naj-
mniej dziesięć lat, albo… Jak to właściwie jest? Czy w na-
szym interesie leżało szybkie wdrażanie tych uzgodnień, 
tego porządku międzynarodowego, czy nie? Chciałbym 
wiedzieć, czemu to wszystko trwa tak długo. Zawsze pada 
wtedy pytanie o konsekwencje, które z tego wszystkiego 
mogą wynikać, oczywiście pozytywne i negatywne, bo 
wiemy, że zazwyczaj tak jest.

A odnośnie do tego, co biuro…
(Przewodniczący Kazimierz Wiatr: Ale to jest pytanie 

– jak rozumiem – do pani minister, tak?)
Bardziej ogólne. Jednak powinniśmy raczej przyjąć 

poprawki.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:
Czy panowie senatorowie mają jeszcze pytania?
Pani Minister… Chciałbym też udzielić głosu pani pre-

zes, ale nie wiem, w którym momencie. Może najpierw pani 
minister odpowie na pytanie.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki 
Grażyna Henclewska: Pani prezes ma pełnomocnictwo 
do reprezentowania rządu na posiedzeniach…)

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:
Czy mógłbym otrzymać to pełnomocnictwo?
(Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej 

Alicja Adamczak: Zostało złożone w Sejmie.)
A to musi być inne. Tak że pozostajemy jednak przy 

pani minister. Zgodnie z Regulaminem Senatu…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Nie, nie ma takiej możliwości, Panie Senatorze.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Gospodarki 
Grażyna Henclewska:
Panie Przewodniczący! Panie Senatorze!
Jeśli chodzi o te akty, na które się powołujemy i do któ-

rych należałoby dostosować nasze prawodawstwo, to – tak 
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Senator Edmund Wittbrodt:
Panie Przewodniczący! Pani Minister!
Chcę powiedzieć, że zadałem to dlatego że, jak państwo 

dobrze wiecie, Polska jest jednym z państw, które jako 
ostatnie wdrażają różne regulacje unijne, czyli mamy duże 
zaległości. Czasami bywa tak, że opóźniamy… tak wyni-
ka z danych, które są przedstawiane w Unii Europejskiej. 
Często bywa tak, że nie wdrażamy regulacji, dlatego że 
to jest albo kosztowne, albo trzeba podjąć jakiś wysiłek. 
I bardzo często powoduje to, że tak odkładamy i odkładamy 
wdrożenie, że w sumie jesteśmy gdzieś na szarym końcu.

Dlatego, ponieważ są tutaj takie wczesne daty, zapy-
tałem o to, jaki mieliśmy interes w tym, żeby tak było. 
Ale pani minister to wyjaśniła, mówiąc o 2011 r., 2012 r. 
To trochę lepiej, ale daty, które są tutaj, są dość odległe: 
kilkanaście lat, dziesięć lat.

Prezes Urzędu Patentowego 
Rzeczypospolitej Polskiej 
Alicja Adamczak:
Panie Przewodniczący, akt genewski porozumienia 

haskiego został przyjęty w 2009 r., a Polska przystąpiła 
już po roku 2010, zdecydowanie. Tak że obawy pana sena-
tora zapewne nie odnoszą się do aktów przywoływanych 
w tym przypadku.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak, bo taka sytuacja po prostu nie miała miejsca.

Zastępca Przewodniczącego 
Andrzej Szewiński:
Dziękuję serdecznie.
Myślę, że pan senator Wittbrodt przedstawił bardzo 

słuszne uwagi.
Korzystając z okazji, chciałbym serdecznie podzię-

kować przedstawicielowi ministerstwa, a także Urzędu 
Patentowego RP.

Czy są jeszcze inne głosy ze strony…
Zgodnie z Regulaminem Senatu…
Bardzo proszę.

Senator Ryszard Knosala:
Panie Przewodniczący, pan legislator zgłosił dwadzie-

ścia trzy propozycje poprawek. Chciałbym je przejąć – bo 
tego wymagają procedury – a także zaproponowaną po-
prawkę dziewiętnastą, która jest w przedstawionym ze-
stawieniu, czyli w sumie dwadzieścia cztery propozycje 
poprawek. Dziękuję.

Zastępca Przewodniczącego 
Andrzej Szewiński:
Dziękuję bardzo.
Zostały zgłoszone dwadzieścia cztery poprawki. 

Myślę, że zaproponuję taką formułę: przegłosujmy te 
pierwsze, które zostały omówione, czyli poprawki od 
pierwszej do ósmej.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Czy są jeszcze jakieś pytania, uwagi?
Pani Prezes, może kilka słów na temat przedłożonego 

projektu… Bardzo proszę.

Prezes Urzędu Patentowego RP 
Alicja Adamczak:

Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Panowie 
Senatorowie!

Chciałabym dodać do informacji przekazanych przez 
panią minister, że ta nowelizacja jest bardzo oczekiwana 
przez użytkowników z tego względu, że dostosowuje nasze 
przepisy również do tendencji orzeczniczych Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości. Po pierwsze, jest wymóg do-
stosowania, a po drugie, brak implementacji tych sentencji 
orzeczeń prowadzi do nierównego traktowania użytkow-
ników naszego systemu krajowego w porównaniu z użyt-
kownikami systemu europejskiego i systemów obowiązu-
jących w innych krajach, które są chociażby w Europejskiej 
Organizacji Patentowej. W związku z tym, że jest tutaj rów-
nież traktat o znakach towarowych, administrowany przez 
Światową Organizację Własności Intelektualnej, regulacje 
te dotyczą nie tylko wynalazków i wzorów użytkowych, 
ale również znaków towarowych. 

Stopniowe przystępowanie Polski w ciągu ostatnich 
kilku lat do poszczególnych traktatów spowodowało, że 
prace legislacyjne rozpoczęte w Ministerstwie Gospodarki 
siłą rzeczy musiały się przedłużyć, ze względu na przystą-
pienie strony polskiej do kolejnego aktu prawa międzyna-
rodowego i włączenie do pierwotnego kształtu przygoto-
wywanej ustawy…

W konsultacjach społecznych ważną rolę odgrywało 
też środowisko rzeczników patentowych, które w trakcie 
prac legislacyjnych, w trakcie przygotowywania tej usta-
wy nowelizacyjnej w Ministerstwie Gospodarki wnosiło 
swoje propozycje. To również było przyczyną pewnego 
przesunięcia terminu. W którymś momencie ministerstwo 
definitywnie przecięło, że tak powiem, prawo do wnoszenia 
kolejnych propozycji środowiska społecznego. Generalnie 
w trakcie prac Sejmu, pierwszej izby parlamentu, osiągnę-
liśmy konsensus ze środowiskiem społecznym. W związku 
z tym taki jest ostateczny kształt nowelizacji.

Przy czym ja osobiście i, jak myślę, całe grono obec-
nych tutaj osób niebędących członkami Senatu jesteśmy 
bardzo wdzięczni komisji i Biuru Legislacyjnemu Senatu 
za właściwe wychwycenie tych subtelnych niedociągnięć; 
wydawało nam się, że ich nie ma. Przyznam otwarcie, że na 
fali entuzjazmu, że już się udało, że ustawa została uchwa-
lona w pierwszej izbie, byliśmy po prostu tak zachłyśnięci, 
że nie przeanalizowaliśmy tego tak dokładnie, jak zrobił 
to pan Jakub Zabielski, któremu jesteśmy naprawdę bar-
dzo zobowiązani za trafne wychwycenie każdego niuansu. 
Dziękuję bardzo.

Zastępca Przewodniczącego 
Andrzej Szewiński:
Dziękuję bardzo, Pani Prezes.
Pan senator Wittbrodt.
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Dziękuję.
Poprawka została przyjęta jednogłośnie.
Panie Mecenasie, bardzo proszę, aby…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Formuła: poprawka, głosowanie.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Poprawka dziewiąta uwzględnia to, że ustawodawca 
tworzy rejestr dodatkowych praw ochronnych.

Zastępca Przewodniczącego 
Andrzej Szewiński:

Czy są jakieś uwagi, pytania?
Nie ma.
Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (5)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
Dziękuję.
Poprawka została przyjęta jednogłośnie.
Poprawka dziesiąta.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Poprawka dziesiąta eliminuje z przepisów budzący wąt-
pliwości czasownik modalny „powinien”.

Zastępca Przewodniczącego 
Andrzej Szewiński:

Chyba też nie ma uwag.
Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (5)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
Dziękuję.
Poprawka została przyjęta jednogłośnie.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Poprawka jedenasta doprecyzowuje, w którym elemen-
cie zgłoszenia wynalazku będzie się wskazywać, jakie białko 
lub jaka jego część są wytwarzane i jaką pełnią funkcję.

Zastępca Przewodniczącego 
Andrzej Szewiński:

Nie ma uwag.
Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (5)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
Dziękuję.
Poprawka została przyjęta jednogłośnie.

Zastępca Prezesa Urzędu Patentowego 
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Pyrża:
Jeżeli można, Panie Senatorze…
Ponieważ pan legislator powiedział, że myśmy to uzgad-

niali technicznie, to nie ma wyjścia. To znaczy, uważamy 
że te spostrzeżenia są trafne i rzeczywiście udało nam się 
osiągnąć, naszym zdaniem, zadowalający rezultat. Czasami 
chodziło o dosyć oczywiste uchybienia albo błędy języko-
we, więc nie ma merytorycznie głębokich zmian w stosunku 
do pierwotnego projektu.

Zastępca Przewodniczącego 
Andrzej Szewiński:
Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania.
Zaczynamy od poprawki pierwszej.
Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (5)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
Dziękuję.
Poprawka została przyjęta jednogłośnie. 
Przechodzimy do poprawki drugiej.
Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (5)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
Dziękuję.
Poprawka została przyjęta jednogłośnie.
Przechodzimy do poprawki trzeciej.
Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (5)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
Dziękuję.
Poprawka została przyjęta jednogłośnie.
Poprawka czwarta.
Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (5)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
Dziękuję.
Poprawka została przyjęta jednogłośnie.
Przechodzimy do piątej poprawki.
Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (5)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
Dziękuję.
Poprawka została przyjęta jednogłośnie.
Kto jest za przyjęciem poprawki szóstej? (5)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
Dziękuję.
Poprawka została przyjęta jednogłośnie.
Kto jest za przyjęciem poprawki siódmej? (5)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
Dziękuję.
Poprawka została przyjęta jednogłośnie.
Kto jest za przyjęciem poprawki ósmej? (5)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
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Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:
Poprawka szesnasta koryguje odesłanie. Dotychczasowy 

przepis odsyłał do nieistniejącego aktu prawnego. Dziękuję.

Zastępca Przewodniczącego 
Andrzej Szewiński:
Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (5)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
Dziękuję.
Poprawka została przyjęta jednogłośnie.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:
Poprawka siedemnasta zmierza do tego, aby w drodze 

rozporządzenia został określony również – tak jak wzory 
innych dokumentów wydawanych przez Urząd Patentowy 
RP – wzór dowodu pierwszeństwa. Dziękuję.

Zastępca Przewodniczącego 
Andrzej Szewiński:
Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (5)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
Dziękuję.
Poprawka została przyjęta jednogłośnie.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:
Jeżeli chodzi o poprawkę osiemnastą, to eliminuje ona 

z dodawanego ust. 21 treść, która jest powtórzeniem dwóch 
innych ustaw.

Zastępca Przewodniczącego 
Andrzej Szewiński:
Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (5)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
Dziękuję.
Poprawka została przyjęta jednogłośnie.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:
Poprawka dziewiętnasta. Już o niej mówiłem. Chodzi 

o to, aby przepisy dotyczące przywrócenia terminu odnosiły 
się również do dodatkowych praw ochronnych.

Zastępca Przewodniczącego 
Andrzej Szewiński:
Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (5)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
Dziękuję.
Poprawka została przyjęta jednogłośnie.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:
Poprawka dwunasta. Jej podstawowym celem jest wy-

eliminowanie wątpliwości interpretacyjnych, które mogły-
by powstać w przypadku złamania zasady konsekwencji 
terminologicznej. Dziękuję.

Zastępca Przewodniczącego 
Andrzej Szewiński:
Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (5)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
Dziękuję.
Poprawka została przyjęta jednogłośnie.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:
Poprawka trzynasta koreluje ustawę z aktem genew-

skim, w szczególności z art. 12 ust. 3 tegoż aktu.

Zastępca Przewodniczącego 
Andrzej Szewiński:
Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (5)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
Dziękuję.
Poprawka została przyjęta jednogłośnie.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:
Poprawka czternasta modyfikuje wadliwe odesłanie.

Zastępca Przewodniczącego 
Andrzej Szewiński:
Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (5)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
Dziękuję.
Poprawka została przyjęta jednogłośnie.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:
Poprawka piętnasta z jednej strony ujednolica termino-

logię ustawy, z drugiej strony ujednolica sposób wyrażenia 
analogicznych treści przez ustawodawcę.

Zastępca Przewodniczącego 
Andrzej Szewiński:
Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (5)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
Dziękuję.
Poprawka została przyjęta jednogłośnie.
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Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Poprawka dwudziesta trzecia uwzględnia to, że nadawa-
nie orderów i odznaczeń jest prerogatywą prezydenta.

Zastępca Przewodniczącego 
Andrzej Szewiński:
Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (5)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
Dziękuję.
Dziękuję.
Poprawka została przyjęta jednogłośnie.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:
Poprawka dwudziesta czwarta dotyczy zamieszczenia 

przepisów w odesłaniu we właściwej kolejności.

Zastępca Przewodniczącego 
Andrzej Szewiński:

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (5)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
Dziękuję.
Poprawka została przyjęta jednogłośnie.
To były wszystkie poprawki.
Głosujemy teraz nad przyjęciem przedłożonej noweli 

wraz z poprawkami.
Kto jest za? (5)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
Dziękuję.
Na sprawozdawcę chciałbym zaproponować pana sena-

tora Knosalę, który przedłożył poprawki. Czy pan senator 
się zgadza? 

Senator Ryszard Knosala:
Tak.

Zastępca Przewodniczącego 
Andrzej Szewiński:
Jest sprawozdawca.
Dziękuję bardzo.
Zamykam posiedzenie…
Czy pani prezes chce coś powiedzieć?
(Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej 

Alicja Adamczak: Ale już po zamknięciu posiedzenia…)
Dobrze.
Chciałbym serdecznie podziękować za bardzo klarowne 

przedstawienie przedłożonej noweli. Bardzo wszystkim 
dziękuję.

Zamykam posiedzenie.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Poprawka dwudziesta zmierza do precyzyjnego wska-
zania, że przy ocenie spełnienia warunków wymaganych do 
uzyskania patentu, prawa ochronnego, dodatkowego prawa 
ochronnego i prawa z rejestracji nie stosuje się opinii bie-
głego jako dowodu, chyba że Urząd Patentowy RP uzna taki 
dowód za niezbędny. Przepis w dotychczasowym brzmieniu 
mógł budzić wątpliwości co do tego, czy może być interpre-
towany tak, jak ja to przeczytałem przed chwilą. Dziękuję.

Zastępca Przewodniczącego 
Andrzej Szewiński:

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (5)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
Dziękuję.
Poprawka została przyjęta jednogłośnie.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Jeśli chodzi o poprawkę dwudziestą pierwszą, to 
uwzględnia ona fakt, że powołanie eksperta do sprawowa-
nia funkcji kierowniczej lub kontrolnej jest fakultatywne, 
i wskazuje, że w sytuacji, w której ekspert do sprawowania 
funkcji kierowniczej lub kontrolnej nie zostanie powołany, 
ustalenie składu zespołu orzekającego będzie należało do 
prezesa Urzędu Patentowego RP. Dziękuję.

Zastępca Przewodniczącego 
Andrzej Szewiński:

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (5)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
Dziękuję.
Poprawka została przyjęta jednogłośnie.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Poprawka dwudziesta druga ujednolica terminologię 
ustawy.

Zastępca Przewodniczącego 
Andrzej Szewiński:

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (5)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
Dziękuję.
Poprawka została przyjęta jednogłośnie.
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Urzędu Patentowego RP” wraz z zakładkami magnetycz-
nymi na wiecznej rzeczy pamiątkę, żeby pamiętać o dzi-
siejszym posiedzeniu? Dziękuję bardzo.

Zastępca Przewodniczącego 
Andrzej Szewiński:
Cała przyjemność po naszej stronie. Niestety nie mo-

żemy się odwdzięczyć, bo nie byliśmy przygotowani, ale 
może następnym razem nam się uda…

(Wesołość na sali)

Prezes Urzędu Patentowego 
Rzeczypospolitej Polskiej 
Alicja Adamczak:

Panie Przewodniczący, w imieniu nas wszystkich 
chciałabym bardzo serdecznie podziękować za ogromnie 
życzliwą atmosferę i za ciężką pracę, wykonaną w ekspre-
sowym tempie przez pana Jakuba Zabielskiego. Jesteśmy 
bardzo zobowiązani.

Czy pan przewodniczący pozwoli, żebym poprosiła 
każdego z członków tej komisji o przyjęcie „Kwartalnika 

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 17 minut 35)
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