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Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt
ustawy

- o zmianie ustawy - Prawo własności
przemysłowej oraz niektórych innych
ustaw z projektem aktu wykonawczego.
Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.
W załączeniu przedstawiam także opinię
proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej.

dotyczącą

zgodności

Jednocześnie uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister
Gospodarki.
Z poważaniem

(-) Ewa Kopacz

Projekt

U S T AWA
z dnia
o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw 1)
Art. 1. W ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1410) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 3 w ust. 1:
a)

pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) osobie – rozumie się przez to osobę fizyczną, prawną lub jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje
zdolność prawną;”,

b)

w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 i 13 w brzmieniu:
„12) Akcie genewskim – rozumie się przez to Akt genewski Porozumienia
haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych,
przyjęty w Genewie dnia 2 lipca 1999 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 198, poz. 1522);
13) międzynarodowym wzorze przemysłowym – rozumie się przez to wzór
przemysłowy zarejestrowany w trybie określonym w Akcie genewskim.”;

2)

w art. 22:
a)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, wynagrodzenie wypłaca się w całości
lub w częściach.”,

b)

dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Całość wynagrodzenia wypłaca się najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od
dnia uzyskania pierwszych korzyści z wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru
przemysłowego. W przypadku wypłaty wynagrodzenia w częściach, jego pierwszą
część wypłaca się w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym,

1)

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach, ustawę
z dnia 18 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach oraz ustawę z dnia 14 marca 2003 r.
o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej
Polskiej.
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a pozostałe części najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy po upływie każdego roku,
jednak nie dłużej niż przez 5 lat od uzyskania pierwszych korzyści.”;
3)

w art. 25:
a)

ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Przepisy ust. 1–3 nie wyłączają możliwości udzielenia patentu na
wynalazek dotyczący substancji lub kompozycji stanowiących stan techniki do
zastosowania lub zastosowania w konkretny sposób, w sposobach, o których mowa
w art. 29 ust. 1 pkt 3, pod warunkiem że takie zastosowanie nie jest objęte stanem
techniki.”,

b)

dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Przepisy ust. 1 i 2 nie wyłączają udzielenia patentu na wynalazek, jeżeli
jego ujawnienie nastąpiło nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dokonaniem
zgłoszenia wynalazku i jeżeli spowodowane było oczywistym nadużyciem
w stosunku do zgłaszającego lub jego poprzednika prawnego.”;

4)

w art. 28 po pkt 4 dodaje się pkt 41 w brzmieniu:
„41) wytworów lub sposobów, których możliwość wykorzystania nie może być
wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki lub nie
przyniesie rezultatu spodziewanego przez zgłaszającego;”;

5)

w art. 33 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zastrzeżenia patentowe, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3, powinny być
w całości poparte opisem wynalazku i określać zastrzegany wynalazek i zawarty w nim
wkład techniczny w sposób zwięzły, lecz jednoznaczny, przez podanie cech
technicznych odnoszących się do jego budowy lub składu wytworu materialnego
względnie do sposobu technicznego oddziaływania na materię bądź nowego
zastosowania znanego wytworu.”;

6)

w art. 38:
a)

dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,

b)

dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. Zgłoszenie wzoru użytkowego, o którym mowa w ust. 1, powinno spełniać
odpowiednio wymagania, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1–4 oraz art. 97
ust. 2,

a

także

zawierać

pełnomocnictwo,

pośrednictwem pełnomocnika.”;

jeżeli

zgłaszający

działa

za
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7)

w art. 39 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Jeżeli zgłaszający złoży oddzielne zgłoszenia wynalazków bez wezwania
Urzędu Patentowego, w przypadku gdy zgłoszenie pierwotne nie spełniało warunku
jednolitości, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
3. Urząd Patentowy odmawia, w drodze postanowienia, przyznania zgłoszeniu
wydzielonemu daty zgłoszenia pierwotnego, jeżeli uzna, że zgłoszenie to nie dotyczy
wynalazku ujawnionego w zgłoszeniu pierwotnym lub zgłoszenie to spełniało wymóg
jednolitości. Przepisy art. 37 ust. 1 i 2 oraz art. 49 ust. 2 stosuje się odpowiednio.”;

8)

w art. 391 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Urząd Patentowy wzywa postanowieniem, pod rygorem odmowy przyznania
uprzedniego pierwszeństwa, do uzupełnienia zgłoszenia wynalazku w wyznaczonym
terminie, jeżeli stwierdzi, że nie zawiera ono kopii dowodu, o którym mowa w art. 35
ust. 1.”;

9)

art. 40 otrzymuje brzmienie:
„Art. 40. Osoba mająca siedzibę lub miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej
Polskiej może dokonać zgłoszenia wynalazku, w celu uzyskania ochrony za granicą, za
pośrednictwem Urzędu Patentowego, w trybie przewidzianym umową międzynarodową
lub przepisami prawa Unii Europejskiej, o których mowa w art. 4, albo dopiero po
dokonaniu zgłoszenia tego wynalazku w Urzędzie Patentowym.”;

10) w art. 41 po ust. 1 dodaje się ust. 11 w brzmieniu:
„11. W przypadkach, o których mowa w art. 13 ust. 4 i 5 oraz w art. 31 ust. 4 i 5,
Urząd Patentowy stwierdza postanowieniem datę wpływu zgłoszenia odpowiednio po
otrzymaniu jego oryginału lub jego uzupełnienia.”;
11) w art. 42 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W razie stwierdzenia, że zgłoszenie dokonane zostało z naruszeniem przepisu
o jednolitości wynalazku, Urząd Patentowy wzywa zgłaszającego postanowieniem do
złożenia

oddzielnych

zgłoszeń.

Jeżeli

zgłoszenia

wydzielone

nie

wpłyną

w wyznaczonym terminie, uważa się, że zgłoszenie pierwotne dotyczy wynalazku
określonego na pierwszym miejscu w zastrzeżeniach patentowych oraz innych
wynalazków spełniających wymóg jednolitości zgłoszenia, a pozostałe wynalazki
zostały przez zgłaszającego wycofane.”;
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12) w art. 47:
a)

po ust. 1 dodaje się ust. 11 w brzmieniu:
„11. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w zakresie, w jakim dokumentacja
zgłoszenia nie pozwala na przeprowadzenie poszukiwań w stanie techniki. W tym
przypadku

Urząd

Patentowy

powiadamia

zgłaszającego

o

przyczynach

niesporządzenia sprawozdania w tym zakresie.”,
b)

dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:
„3. W przypadku zgłoszeń, o których mowa w ust. 1, Urząd Patentowy może
sporządzić wstępną ocenę dotyczącą nowości wynalazku, poziomu wynalazczego
lub jednolitości zgłoszenia. Wstępna ocena przekazywana jest niezwłocznie
zgłaszającemu i nie podlega udostępnieniu osobom trzecim.
4. Po dokonaniu ogłoszenia o zgłoszeniu, o którym mowa w art. 43, Urząd
Patentowy może udostępnić osobom trzecim wyłącznie sprawozdanie o stanie
techniki.”;

13) art. 49 otrzymuje brzmienie:
„Art. 49. 1. Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi, że:
1)

wynalazek nie spełnia wymaganych warunków do uzyskania patentu lub

2)

wynalazek nie został ujawniony w sposób wystarczający

– wydaje decyzję o odmowie udzielenia patentu.
2. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 1, Urząd Patentowy wyznacza
zgłaszającemu termin do zajęcia stanowiska co do zebranych dowodów i materiałów
mogących świadczyć o istnieniu przeszkód do uzyskania patentu. Dowody i materiały
przedstawiane są przez Urząd Patentowy w języku ich sporządzenia i mogą wykraczać
poza wykaz objęty sprawozdaniem o stanie techniki.
3. W przypadku, o którym mowa w art. 28, przepisy ust. 1 i 2 stosuje się
odpowiednio.”;
14) w art. 57 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wynalazkiem tajnym jest wynalazek stanowiący informację niejawną, której
nadano klauzule „ściśle tajne”, „tajne”, „poufne” lub „zastrzeżone”.”;
15) w art. 67 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Urząd Patentowy, na wniosek właściwego organu, dokonuje wpisu w rejestrze
informacji o zajęciu patentu.”;
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16) w art. 754 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Udzielone dodatkowe prawa ochronne podlegają wpisowi do rejestru
dodatkowych praw ochronnych.”;
17) w art. 89 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Patent może być unieważniony w całości lub w części, na wniosek każdej
osoby, która ma w tym interes prawny, jeżeli wykaże ona, że:
1)

wynalazek nie spełnia ustawowych warunków wymaganych do uzyskania patentu;

2)

wynalazek nie został przedstawiony na tyle jasno i wyczerpująco, aby znawca
mógł ten wynalazek urzeczywistnić;

3)

patent został udzielony na wynalazek nieobjęty treścią zgłoszenia lub zgłoszenia
pierwotnego;

4)

patent udzielony został na pomysł, który nie jest wynalazkiem.”;

18) w art. 932 :
a)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zgłoszenie wynalazku dotyczącego sekwencji lub częściowej sekwencji
genu powinno ujawniać, w opisie wynalazku i zastrzeżeniu patentowym
niezależnym, ich przemysłowe zastosowanie.”,

b)

dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:
„3. W celu spełnienia kryterium przemysłowego stosowania w przypadkach
wykorzystania sekwencji lub częściowej sekwencji genu do produkcji białka lub
części białka niezbędne jest określenie, jakie białko lub jaka jego część jest
wytwarzana albo jaką funkcję spełnia.
4. Jeżeli zgłoszenie ujawnia sekwencje nukleotydów lub aminokwasów,
zgłaszający powinien nadesłać wykaz sekwencji także w postaci elektronicznej.”;

19) w art. 102:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter
postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii,
konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu oraz przez jego
ornamentację.”,
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b)

w ust. 3:
–

pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wymienialną część składową wytworu złożonego, jeżeli po jej włączeniu
do wytworu pozostaje widoczna w trakcie jego zwykłego używania, przez
które rozumie się każde używanie z wyłączeniem konserwacji, obsługi
lub naprawy.”,

– uchyla się pkt 3;
20) w art. 108:
a)

w ust. 1 uchyla się pkt 3,

b)

po ust. 2 dodaje się ust. 21 w brzmieniu:
„21. W przypadku gdy nowy i indywidualny charakter posiada część wytworu,
o którym mowa w art. 102 ust. 1, ilustracja wzoru przemysłowego powinna
przedstawiać całość wytworu.”,

c)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, zgłaszający może dołączyć opis
wyjaśniający ilustrację wzoru przemysłowego zawierający określenie wzoru
przemysłowego obejmujące wyłącznie jego cechy widoczne na ilustracji.”;

21) w art. 1081 :
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W razie dokonania zgłoszenia wzoru przemysłowego z naruszeniem
przepisu art. 108 ust. 4 i 5, Urząd Patentowy wzywa postanowieniem do złożenia,
w wyznaczonym terminie, oddzielnych zgłoszeń.”,

b)

dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. W razie niedokonania oddzielnych zgłoszeń wytworów, które nie są
odmianami wzoru przemysłowego, uważa się, że zgłoszenie pierwotne dotyczy
wzoru wymienionego na pierwszym miejscu ilustracji wzoru przemysłowego.”;

22) uchyla się art. 116;
23) po art. 117 dodaje się art. 1171–1175 w brzmieniu:
„Art. 1171. 1. Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi brak ustawowych warunków do
uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego wzoru
przemysłowego, wydaje decyzję o odmowie uznania skutków międzynarodowej
rejestracji w całości lub w części.
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2. Doręczenie decyzji, o której mowa w ust. 1, dokonuje się wyłącznie na wniosek
uprawnionego z rejestracji międzynarodowego wzoru przemysłowego, złożony
w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania przez niego powiadomienia Biura
Międzynarodowego, o którym mowa w Akcie genewskim.
Art.

1172.

Urząd

Patentowy

przekazuje

do

Biura

Międzynarodowego

powiadomienie o:
1)

wydaniu decyzji o odmowie uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
skutków międzynarodowej rejestracji wzoru przemysłowego lub wzorów
przemysłowych,

2)

decyzji wydanej w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy zakończonej decyzją,
o której mowa w pkt 1,

3)

wydaniu prawomocnego wyroku sądu administracyjnego o uchyleniu decyzji,
o której mowa w pkt 2,

4)

unieważnieniu uznania międzynarodowego wzoru przemysłowego

– w trybie, formie i języku przewidzianych Aktem genewskim.
Art. 1173. Każdy może wnieść umotywowany sprzeciw wobec uznania na
terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

przemysłowego. Przepisy art. 152

11

ochrony

międzynarodowego

wzoru

ust. 2 i 3, art. 246 ust. 1 i art. 247 stosuje się

odpowiednio.
Art. 1174. Do unieważnienia i do decyzji o unieważnieniu uznania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego wzoru przemysłowego przepis
art. 89 stosuje się odpowiednio.
Art. 1175. Do roszczeń z tytułu naruszenia prawa z rejestracji międzynarodowego
wzoru przemysłowego korzystającego z ochrony na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej stosuje się odpowiednio przepisy art. 287–291, z tym że roszczeń tych można
dochodzić za okres rozpoczynający się po dniu ogłoszenia w „Wiadomościach Urzędu
Patentowego” o uznaniu jego rejestracji, a w przypadku wcześniejszego powiadomienia
przez uprawnionego osoby naruszającej prawo z rejestracji międzynarodowej – za okres
rozpoczynający się po dniu tego powiadomienia.”;
24) w art. 118 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do wzorów przemysłowych i praw z rejestracji wzorów przemysłowych stosuje
się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 2, przepisy art. 32, 35–37, 39, 391, 41, 46, 50, 55,
art. 66 ust. 2, art. 67, 68, 70–75, 76–79, 81–88, 90 i 92.”;
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25) w art. 122 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do oznaczenia zgłoszonego
wspólnie przez osoby niebędące przedsiębiorcami.”;
26) w art. 131:
a)

w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) które ze swojej istoty mogą wprowadzać odbiorców w błąd, w szczególności
co do charakteru, jakości lub, z uwzględnieniem ust. 3, pochodzenia
geograficznego towaru.”,

b)

w ust. 2:
–

po pkt 1 dodaje się pkt 11 w brzmieniu:
„11) zawierają nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej;”,

–

pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) zawierają symbole Rzeczypospolitej Polskiej (godło, barwy lub hymn),
znaki sił zbrojnych, organizacji paramilitarnych lub sił porządkowych,
reprodukcje polskich orderów, odznaczeń lub odznak honorowych,
odznak lub oznak wojskowych bądź innych oficjalnych lub powszechnie
używanych odznaczeń i odznak, w szczególności administracji rządowej
czy samorządu terytorialnego albo organizacji społecznych działających
w ważnym interesie publicznym, gdy obszar działania tych organizacji
obejmuje cały kraj lub znaczną jego część, jeżeli zgłaszający nie wykaże
się

uprawnieniem,

w

szczególności

zezwoleniem

odpowiednio

właściwego organu Państwa albo organu samorządu terytorialnego albo
zgodą organizacji, na używanie oznaczenia w obrocie;”,
–

w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) zostały zgłoszone jako nazwy odmian roślin lub ras zwierząt.”;

27) w art. 132 w ust. 1 pkt 11 i 12 otrzymują brzmienie:
„11) zarejestrowanego oznaczenia geograficznego lub nazwy pochodzenia produktu,
zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów
rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 343 z 14.12.2012, str. 1);
12) zarejestrowanego

oznaczenia

geograficznego

napoju

spirytusowego

oraz

oznaczenia geograficznego wpisanego na krajową listę chronionych oznaczeń
geograficznych napojów spirytusowych, zgodnie z przepisami rozporządzenia
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Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r.
w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń
geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylającego rozporządzenie Rady
(EWG) nr 1576/89 (Dz. Urz. UE L 39 z 13.02.2008, str. 16, z późn. zm.).”;
28) art. 134 i art. 135 otrzymują brzmienie:
„Art. 134. 1. Udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy dla określonych
towarów nie wyklucza udzielenia uprawnionemu do tego znaku prawa na taki sam znak
również dla towarów identycznych lub podobnych, a także udzielenia mu prawa
ochronnego na podobny znak towarowy dla towarów identycznych lub podobnych.
2. Na warunkach określonych w art. 122 może być również udzielone wspólne
prawo ochronne z udziałem uprawnionego do znaku wcześniejszego.
Art. 135. Udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy dla określonych
towarów nie stanowi samoistnej podstawy do odmowy udzielenia prawa ochronnego na
znak dla towarów identycznych lub podobnych innej osobie tylko dlatego, że zawiera on
identyczne lub podobne oznaczenie odnoszące się do dóbr osobistych, w szczególności
nazwisko właściciela. Przepis art. 146 ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio.”;
29) po art. 135 dodaje się art. 1351 w brzmieniu:
„Art. 1351. 1. Udziela się prawa ochronnego na oznaczenia podobne do znaku
towarowego zarejestrowanego lub zgłoszonego w celu uzyskania prawa ochronnego,
o ile na znak taki zostanie udzielone prawo ochronne, pod warunkiem:
1)

istnienia

pomiędzy

zgłaszającym

oznaczenie

podobne

a

uprawnionym

z wcześniejszego znaku towarowego powiązań o charakterze gospodarczym oraz
2)

przedstawienia przez zgłaszającego oznaczenie podobne umowy zawartej
z uprawnionym z wcześniejszego znaku towarowego.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1 pkt 2, powinna:

1)

zawierać zgodę uprawnionego z wcześniejszego znaku towarowego na udzielenie
prawa ochronnego na znak towarowy;

2)

zapewniać wyłączenie ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, w szczególności
ze względu na różny profil działalności stron tej umowy, inny obszar jej
prowadzenia lub odmienne formy używania obu oznaczeń.”;

30) w art. 145 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 1, Urząd Patentowy wyznacza
zgłaszającemu termin do zajęcia stanowiska co do zebranych dowodów i materiałów
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mogących świadczyć o istnieniu przeszkód do uzyskania prawa ochronnego. Dowody
i materiały udostępnia się zgłaszającemu w języku ich sporządzenia.”;
31) w art. 153 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3. Prawo ochronne na znak towarowy może zostać, na wniosek uprawnionego,
przedłużone, w drodze decyzji, dla wszystkich lub części towarów, na kolejne okresy
dziesięcioletnie.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, powinien być złożony przed końcem
upływającego okresu ochrony, jednak nie wcześniej niż na rok przed jego upływem.
Wraz z wnioskiem należy wnieść należną opłatę za ochronę, na zasadach określonych
w art. 224 ust. 2–4.”;
32) w art. 156 w ust. 1:
a)

wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Prawo ochronne na znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania
używania w obrocie przez inne osoby oraz jednostki organizacyjne, którym
odrębne przepisy przyznają zdolność prawną:”,

b)

pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) ich

adresów

oraz

nazwisk

albo

nazw

lub

innych

oznaczeń

indywidualizujących danego przedsiębiorcę lub jego przedsiębiorstwo;”;
33) w art. 161 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio także do innej osoby, która nie będąc do
tego uprawnioną, zgłosiła na swoją rzecz znak towarowy lub uzyskała na nie prawo
ochronne.”;
34) w art. 162 po ust. 14 dodaje się ust. 15 w brzmieniu:
„15. W przypadku gdy w wyniku spadkobrania prawo ochronne przysługuje kilku
osobom, podlega ono wpisowi do rejestru znaków towarowych jako wspólne prawo
ochronne. Przepis art. 122 ust. 2 stosuje się odpowiednio.”;
35) po art. 162 dodaje się art. 1621 w brzmieniu:
„Art. 1621. W toku postępowania wszczętego na skutek wniesienia sprzeciwu lub
wniosku o unieważnienie, prawo ochronne na znak towarowy może, z zastrzeżeniem
art. 140 ust. 1, zostać podzielone na wniosek uprawnionego, w stosunku do wskazanych
towarów, z zachowaniem daty pierwszeństwa. Uprawniony, wraz z wnioskiem, jest
obowiązany wnieść należną opłatę za podział.”;
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36) w art. 226:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadku gdy zgłaszający wykaże, że nie jest w stanie ponieść
w pełnej wysokości opłaty za zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, znaku
towarowego

lub

wzoru

przemysłowego,

Urząd

Patentowy,

na

wniosek

zgłaszającego, zwalnia go częściowo od tej opłaty. Pozostała część opłaty nie może
być niższa niż 20% opłaty należnej.”,
b)

ust. 31 otrzymuje brzmienie:
„31. W przypadkach, o których mowa w ust. 1–3, Urząd Patentowy może, pod
rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia, wezwać zgłaszającego lub
wnioskodawcę do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym lub też o stanie
rodzinnym i majątkowym osób pozostających ze zgłaszającym lub wnioskodawcą
we wspólnym gospodarstwie domowym.”;

37) w art. 228:
a)

w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 11 w brzmieniu:
„11) rejestr dodatkowych praw ochronnych;”,

b)

ust. 11 otrzymuje brzmienie:
„11. Rejestr, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, oprócz wpisów o stanie prawnym
udzielonych patentów, zawiera również wyodrębnioną część obejmującą wpisy
patentów europejskich w rozumieniu ustawy z dnia 14 marca 2003 r.
o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu
europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 65, poz. 598 oraz z 2007 r.
Nr 136, poz. 958).”;

38)

w art. 231 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Urząd Patentowy wydaje uprawnionym dokumenty patentowe, dodatkowe
świadectwa ochronne, świadectwa ochronne na wzór użytkowy i znak towarowy,
świadectwa rejestracji wzoru przemysłowego, oznaczenia geograficznego i topografii
układu scalonego oraz dowody pierwszeństwa. Dokumenty stwierdzające udzielenie
patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego, prawa z rejestracji oraz
dowody pierwszeństwa opatruje się pieczęcią okrągłą z wizerunkiem orła w koronie
i napisem w otoku: „Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej”.”;
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39)

po art. 231 dodaje się art. 2311 w brzmieniu:
„Art. 2311. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór
dokumentu

dodatkowego

patentowego,

świadectwa

ochronnego,

świadectwa

ochronnego na wzór użytkowy i znak towarowy oraz świadectwa rejestracji wzoru
przemysłowego,

oznaczenia

geograficznego

i

topografii

układu

scalonego,

uwzględniając konieczność ujednolicenia formy i treści dokumentów potwierdzających
uzyskanie przez uprawnionego patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji.”;
40) w art. 232 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. O udzielonych patentach, dodatkowych prawach ochronnych, prawach
ochronnych, prawach z rejestracji, ochronie międzynarodowych znaków towarowych
i wzorów przemysłowych, a także złożonych tłumaczeniach patentów europejskich,
ogłasza się w „Wiadomościach Urzędu Patentowego”.”;
41) w art. 236:
a)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Pełnomocnikiem osoby fizycznej może być również współuprawniony,
a także rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni oraz osoby pozostające ze stroną
w stosunku przysposobienia.”,

b)

uchyla się ust. 3;

42) w art. 237 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W przypadku gdy pełnomocnictwo nie spełnia wymogu, o którym mowa
w ust. 2, lub nie zostało dołączone do akt sprawy, lub nie została uiszczona należna
opłata od pełnomocnictwa, Urząd Patentowy, wyznaczając w tym celu odpowiedni
termin, wzywa postanowieniem pełnomocnika do usunięcia stwierdzonych braków oraz
stronę do potwierdzenia czynności dokonanych przez pełnomocnika, pod rygorem
umorzenia postępowania lub zaniechania czynności uzależnionej od wniesienia opłaty.”;
43) w art. 2411 po ust. 2 dodaje się ust. 21 w brzmieniu:
„21. W zgłoszeniach i korespondencji przesyłanej w postaci elektronicznej za
podpis równoważny z podpisem własnoręcznym uważa się:
1)

bezpieczny

podpis

elektroniczny

weryfikowany

za

pomocą

ważnego

kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r.
o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 oraz z 2014 r. poz. 1662);
2)

podpis elektroniczny składany za pomocą dowodu osobistego umożliwiającego tę
czynność;
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3)

podpis elektroniczny potwierdzony profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114);

4)

podpis

elektroniczny

spełniający

wymagania

określone

w

umowach

międzynarodowych lub przepisach prawa Unii Europejskiej, o których mowa
w art. 4.”;
44) po art. 242 dodaje się art. 2421 w brzmieniu:
„Art. 2421. 1. Zgłaszający, który w toku postępowania wnosi o przetłumaczenie
sporządzonych w języku obcym materiałów i dokumentów mogących świadczyć
o istnieniu przeszkód do uzyskania patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa
ochronnego lub prawa z rejestracji, ponosi koszty ich tłumaczenia na język polski.
2. Na pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 1, Urząd Patentowy może żądać
wniesienia zaliczki.
3. W przypadku niewniesienia przez zgłaszającego zaliczki w wysokości i terminie
wskazanych w wezwaniu Urzędu Patentowego, wniosek, o którym mowa w ust. 1,
uważa się za wycofany.
4. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do tłumaczenia materiałów i dokumentów
na potrzeby postępowania przed sądem administracyjnym.”;
45)

w art. 243 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Jeżeli w toku rozpatrywania sprawy uchybiono terminowi do dokonania
czynności warunkującej, zgodnie z ustawą, bieg postępowania, Urząd Patentowy może
na wniosek strony, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, przywrócić termin, o ile strona
uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jej winy. Jednocześnie ze złożeniem
wniosku o przywrócenie terminu wnioskodawca powinien dopełnić czynności, dla
której termin ten został wyznaczony.
2. Z zastrzeżeniem ust. 4, wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się do Urzędu
Patentowego w ciągu:
1)

sześciu miesięcy od dnia, w którym upłynął termin na dokonanie określonej
czynności – w przypadku znaków towarowych;

2)

dwóch miesięcy od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu, nie później jednak
niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym upłynął termin na dokonanie
określonej czynności – w przypadku wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów
przemysłowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych.”;
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46)

w art. 245 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy Urząd Patentowy wydaje decyzję,
w której:
1)

utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję albo

2)

uchyla zaskarżoną decyzję w całości lub w części i rozstrzyga co do istoty sprawy,
albo

3)

uchyla zaskarżoną decyzję w całości lub w części i przekazuje sprawę do
ponownego rozpatrzenia, albo

4)

uchyla zaskarżoną decyzję w całości lub w części i umarza postępowanie
w sprawie.”;

47)

w art. 251:
a)

w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Urząd Patentowy udziela informacji o zgłoszeniu wynalazku, dodatkowego prawa
ochronnego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego,
oznaczenia geograficznego i topografii układu scalonego oraz udostępnia akta
zgłoszenia w każdym stadium postępowania:”,

b)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Po upływie terminów zastrzeżonych dla nieujawniania informacji
o zgłoszeniach, o których mowa w ust. 1, Urząd Patentowy może na wniosek
osoby, która ma w tym interes prawny, udostępnić jej dokumenty zawarte w aktach
zgłoszenia, a także dokumenty dołączone do tych akt w toku postępowania
rejestrowego.”,

c)

po ust. 2 dodaje się ust. 21 w brzmieniu:
„21. Urząd Patentowy może odmówić udostępnienia dokumentów w trybie,
o którym mowa w ust. 2, w przypadku gdy mogłoby to zagrozić prawnie
uzasadnionym interesom uprawnionego, w szczególności naruszyć tajemnicę jego
przedsiębiorstwa.”;

48) w art. 253 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego o powoływaniu biegłych
na wniosek strony nie stosuje się.”;
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49) w art. 255 w ust. 1 po pkt 31 dodaje się pkt 32 w brzmieniu:
„32) unieważnienie

uznania

na

terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

ochrony

międzynarodowego wzoru przemysłowego;”;
50) w art. 264:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do powołanych przez Prezesa Urzędu Patentowego ekspertów należy
orzekanie w sprawach, o których mowa w art. 261 ust. 2 pkt 2 i 3, a także
w sprawach dokonywania wpisów do rejestrów, z zastrzeżeniem ust. 11.”,

b)

po ust. 1 dodaje się ust. 11 w brzmieniu:
„11. W sprawach, o których mowa w art. 261 ust. 2 pkt 2, eksperci mogą
orzekać również w zespołach orzekających.”,

c)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Ekspertowi, o którym mowa w ust. 1, mogą być powierzone dodatkowe
funkcje, w szczególności kierownicza, koordynacyjna lub kontrolna, lub
dodatkowe zadania związane z prowadzeniem działalności edukacyjnej w zakresie
ochrony własności przemysłowej.”,

d)

dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Skład zespołu orzekającego, o którym mowa w ust. 11, ustala
upoważniony przez Prezesa Urzędu Patentowego ekspert sprawujący funkcję
kierowniczą lub kontrolną, mając na uwadze zapewnienie szybkości i poprawności
rozpatrywania sprawy.”;

51)

w art. 266 w ust. 2 uchyla się pkt 6;

52)

w art. 267:
a)

ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Stosunek pracy aplikanta eksperckiego nawiązuje Prezes Urzędu
Patentowego na podstawie umowy o pracę na czas określony.”,

b)

ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Prezes Urzędu Patentowego rozwiązuję umowę o pracę z aplikantem
eksperckim w przypadku dwukrotnego nieprzystąpienia przez niego bez
usprawiedliwienia do egzaminu lub w przypadku powtórnego niezdania
egzaminu.”;
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53)

w art. 268:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Po złożeniu egzaminu stosunek pracy asesora nawiązuje Prezes Urzędu
Patentowego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.”,

b)

po ust. 3 dodaje się ust. 31 w brzmieniu:
„31. Prezes Urzędu Patentowego powołuje eksperta na dane stanowisko
eksperckie na czas określony albo nieokreślony.”,

c)

ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. W przypadku gdy po upływie dwóch lat asesury asesor nie uzyska
pozytywnej oceny przebiegu asesury, Prezes Urzędu Patentowego może rozwiązać
z nim umowę o pracę za wypowiedzeniem.”;

54)

w art. 272 uchyla się ust. 4;

55)

w art. 273 w ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) zakaz zajmowania stanowiska eksperta.”;

56)

w art. 274:
a)

w ust. 2 uchyla się pkt 6,

b)

w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) prawomocnego

orzeczenia

kary

dyscyplinarnej

zakazu

zajmowania

stanowiska eksperta;”,
c)

ust. 12 otrzymuje brzmienie:
„12. Ograniczenie w zakresie rozwiązywania stosunku pracy z ekspertem nie
dotyczy odwołania z dodatkowej funkcji, o której mowa w art. 264 ust. 3.”;

57)

w art. 280 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do przewodniczących kolegium stosuje się odpowiednio przepisy o ekspertach,
jeżeli uzyskali oni wcześniej takie uprawnienia, lub o asesorach, z tym że w tym
przypadku przewodniczący kolegium zwolnieni są od aplikacji i egzaminu, o których
mowa w art. 266 ust. 1 oraz w art. 267 ust. 6.”.
Art. 2. W ustawie z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31,

poz. 130, z późn. zm.2)) po art. 6 dodaje się art. 6a w brzmieniu:
„Art. 6a. 1. Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego mogą,
w drodze uchwały, wyrazić zgodę na umieszczenie w oznaczeniu będącym znakiem
2)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753.
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towarowym w rozumieniu przepisów Prawa własności przemysłowej herbu tej
jednostki.
2. Organy określone w art. 6 mogą wyrazić zgodę na umieszczenie w oznaczeniu
będącym znakiem towarowym w rozumieniu przepisów Prawa własności przemysłowej
odznaki, którą ustanowiły.”.
Art. 3. W ustawie z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U.
Nr 90, poz. 450, z późn. zm. 3)) po art. 8 dodaje się art. 8a w brzmieniu:
„Art. 8a. Organy uprawnione do nadawania orderów i odznaczeń mogą, w trybie
określonym dla nadania orderu lub odznaczenia, wyrazić zgodę na umieszczenie
w oznaczeniu będącym znakiem towarowym w rozumieniu przepisów Prawa własności
przemysłowej reprodukcji tego orderu lub odznaczenia.”.
Art. 4. W ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń
patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 65,
poz. 598 oraz z 2007 r. Nr 136, poz. 958) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Europejskie zgłoszenie patentowe złożone za pośrednictwem Urzędu
Patentowego, przez osoby wymienione w art. 40 ustawy – Prawo własności
przemysłowej, powinno być sporządzone w języku polskim lub z tłumaczeniem na
język polski.”;

2)

w art. 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio, jeżeli w wyniku rozpatrzenia sprzeciwu
przez Europejski Urząd Patentowy patent europejski zostanie zmieniony lub też, na
wniosek uprawnionego, zostanie ograniczony.”.
Art. 5. Wpisy dodatkowych praw ochronnych dokonane do dnia wejścia w życie

niniejszej ustawy w rejestrze, o którym mowa w art. 228 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej
w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stają się
wpisami w rejestrze, o którym mowa w art. 228 ust. 1 pkt 11 ustawy zmienianej w art. 1.
Art. 6. 1. Do postępowań o ponowne rozpatrzenie sprawy w sprawach o udzielenie
patentów, dodatkowych praw ochronnych, praw ochronnych oraz praw z rejestracji,
3)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62,
poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25,
poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041, z 2011 r. Nr 205,
poz. 1207 oraz z 2014 r. poz. 1664.
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wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy
dotychczasowe.
2. Do postępowań, o których mowa w ust. 1, przepis art. 2421 ustawy zmienianej
w art. 1 stosuje się.
Art. 7. Postępowania sprawdzające prowadzone w sprawie wydania kandydatom na
stanowisko eksperta poświadczenia bezpieczeństwa w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia
2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2015 r. poz. 21),
wszczęte i niezakończone do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, umarza się.
Art. 8. 1. Do aplikantów eksperckich, którzy w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy
odbywają aplikację ekspercką, stosuje się art. 267 ust. 4 i 8 ustawy zmienianej w art. 1,
w brzmieniu dotychczasowym.
2. Do asesorów, którzy w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy odbywają asesurę,
stosuje się art. 268 ust. 1 i 7 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.
Art. 9. Ekspert, któremu przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy udzielono
urlopu dla poratowania zdrowia na podstawie art. 272 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1,
w brzmieniu dotychczasowym, zachowuje prawo do tego urlopu.
Art. 10. 1. Do postępowań dyscyplinarnych, wszczętych i niezakończonych do dnia
wejścia w życie niniejszej ustawy prawomocnym orzeczeniem, stosuje się przepisy ustawy
zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.
2. Do skutków prawnych orzeczeń, o których mowa w ust. 1, w których orzeczono karę
dyscyplinarną, o której mowa w art. 273 ust. 4 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu
dotychczasowym, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 11. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 230 ustawy
zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do dnia wejścia w życie
nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 230 ustawy zmienianej
w art. 1, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 12. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

UZASADNIENIE

Nowelizacja ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1410), zwanej dalej „p.w.p.”, jest wynikiem związania Rzeczypospolitej
Polskiej Aktem genewskim Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji
wzorów przemysłowych, przyjętego w Genewie dnia 2 lipca 1999 r. System haski umożliwia
właścicielowi wzoru przemysłowego uzyskanie ochrony wzoru we wskazanych przez niego
krajach przez dokonanie jednego tylko zgłoszenia bezpośrednio w Biurze Międzynarodowym
WIPO w jednym języku i wniesienie jednej opłaty w jednej walucie (frank szwajcarski).
Rejestracja międzynarodowa wzoru wywołuje takie same skutki w każdym ze wskazanych
państw, jak gdyby wzór został zarejestrowany bezpośrednio w tych państwach. Niemniej
każde z państw członkowskich ma możliwość odmowy uznania skutków międzynarodowej
rejestracji, o ile w jego ocenie nie zostały zachowane ustawowe warunki rejestracji wzoru
przemysłowego. W celu skorzystania z tego uprawnienia konieczne jest wprowadzenie do
p.w.p. procedury uznawania w Polsce skutków międzynarodowej rejestracji wzorów
przemysłowych.
Ponadto z dniem 2 lipca 2009 r. w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej zaczął
obowiązywać Traktat singapurski o prawie znaków towarowych i regulamin do Traktatu
singapurskiego o prawie znaków towarowych, przyjęte w Singapurze dnia 27 marca 2006 r.
(Dz. U. z 2009 r. Nr 100, poz. 838). Traktat między innymi wprowadza system środków
ulgowych, w przypadku gdy zgłaszający lub właściciel znaku nie dotrzymał terminów
procesowych w postępowaniu przed urzędem krajowym. Traktat zawiera także postanowienia
dotyczące rejestrowania licencji na używanie znaku towarowego oraz ustanawia maksymalne
wymagania dotyczące wniosku o zarejestrowanie, zmianę lub umorzenie postępowania
w sprawie znaku towarowego. P.w.p. co do zasady zawiera normy pozwalające na stosowanie
przepisów proceduralnych dotyczących ochrony znaków towarowych na podstawie Traktatu
singapurskiego, jednakże w praktyce zaistniała konieczność wprowadzenia korekt
dostosowujących.
Zmianę ustawy wymusza także konieczność uwzględnienia w polskim porządku
prawnym wyroku TSUE w sprawie C-428/08 (Monsanto Technology). W wyroku tym
Trybunał stwierdził, że art. 9 dyrektywy 98/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
6 lipca 1998 r. w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych należy
interpretować w ten sposób, iż ochrona patentowa związana z sekwencją DNA jest

ograniczona tylko do sytuacji, w których informacja genetyczna wykonuje swoje funkcje
opisane w patencie. Tym samym niezbędne jest doprecyzowanie pod tym kątem
obowiązujących w Polsce przepisów.
Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 9 września
2011 r. w sprawie C-198/10 (Cassina) i C-168/09 (Flos), kumulatywna ochrona wzorów
przemysłowych, będących jednocześnie utworami, powinna trwać również po ustaniu prawa
z rejestracji

wzoru

przemysłowego,

czego

konsekwencją

powinna

być

zmiana

obowiązujących przepisów.
Projektowana nowelizacja objęła kwestie wynikające z konieczności uwzględnienia rewizji
Konwencji o udzielaniu patentów europejskich, zmiany interpretacji tłumaczenia dyrektywy
z dnia 13 października 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów (98/71/WE),
uwzględnienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 października 2008 r.
mającej na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków
towarowych (2008/95/WE) oraz dyrektywy 98/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 6 lipca 1998 r. o ochronie prawnej wynalazków biotechnologicznych.
Zawarta w projekcie ustawy nowelizacja art. 25 ust. 4 była niezbędna ze względu na
konieczność odejścia od narzucania zgłaszającemu specyficznej metody formułowania
zastrzeżeń patentowych na kolejne zastosowania znanych substancji lub kompozycji
tzw. metody szwajcarskiej. Wprowadzona została regulacja, iż przepisy art. 25 ust. 1–3 p.w.p.
nie wyłączają możliwości udzielenia patentu na wynalazek dotyczący substancji lub
kompozycji stanowiących stan techniki do zastosowania lub zastosowania w konkretny
sposób, w sposobach, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 3 p.w.p., pod warunkiem że takie
zastosowanie nie jest objęte stanem techniki.
Następna zmiana legislacyjna polegająca na uchyleniu dotychczasowego pkt 3 w ust. 3
w art. 102 p.w.p. była niezbędna ze względu na skutki zmiany interpretacji tłumaczenia
dyrektywy 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. w
sprawie prawnej ochrony wzorów. Obecnie przyjmuje się, iż właściwszym dla określenia
nowej postaci wytworu będącego przedmiotem wzoru przemysłowego jest jego faktura, a nie
struktura, a za wytwór uważa się „wymienialną część składową wytworu złożonego”, a nie
jak

dotychczas

„część

składową”.

Tym

samym

koniecznością

była

rezygnacja

z dotychczasowego pkt 3 w ust. 3 w art. 102 p.w.p., który niezgodnie z dyrektywą
przyjmował, że każda część, która jest przedmiotem samodzielnego obrotu, jest uznawana za
wytwór i mogłaby być przedmiotem chronionego wzoru przemysłowego.
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Projekt wprowadza również przepisy dotyczące zasad uznawania w Polsce skutków rejestracji
wzorów przemysłowych dokonanej na podstawie Aktu genewskiego Porozumienia haskiego
o międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych. Stanowi to realizację postulatów
zgłaszanych zarówno przez osoby składające zgłoszenia, jak i przez środowisko rzeczników
patentowych, zmierzających do wprowadzenia do p.w.p. uregulowań podobnych do tych,
jakie dotyczą uznawania w Polsce skutków rejestracji międzynarodowych znaków
towarowych ujętych w rozdziale 4 ustawy. Wprowadzone przepisy art. 1171–1175 określają
postępowanie Urzędu patentowego w sytuacji stwierdzenia braku ustawowych warunków
wymaganych do uzyskania ochrony (art. 1171), powiadomienia o odmowie uznania skutków
rejestracji Biura Międzynarodowego (art. 1172), możliwości wniesienia sprzeciwu (art. 1173),
zastosowania art. 89 przy unieważnieniu decyzji o uznaniu ochrony międzynarodowego
wzoru przemysłowego (art. 1174) oraz art. 287–291 do roszczeń z tytułu naruszenia prawa
z rejestracji międzynarodowego wzoru przemysłowego (art.1175).
Z kolei nowelizacja art. 131 ust. 1 pkt 3 p.w.p. jest związana z koniecznością dostosowania
tego przepisu do art. 3 ust. 1 lit. g dyrektywy 2008/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw Państw
Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, przez zastąpienie pojęcia
„właściwości” pojęciem „jakości”. Było to niezbędne ze względu na skutki uwzględnienia
ww. dyrektywy.
Następna nowelizacja przewidziana w art. 932 p.w.p. jest spowodowana koniecznością
uwzględnienia w polskim porządku prawnym wyroku TSUE w sprawie C-428/08 (Monsanto
Technology), który wskazywał jako konieczne nałożenie na zgłaszających wynalazki
biotechnologiczne obowiązku ujawnienia zarówno w opisie, jak i w zastrzeżeniach
patentowych przemysłowego zastosowania sekwencji lub częściowej sekwencji genu.
Kolejna z wprowadzanych zmian legislacyjnych to usunięcie obecnie obowiązującego
przepisu art. 116 p.w.p. Może być on interpretowany w ten sposób, iż ochrona praw
majątkowych do utworu nie ma zastosowania do wytworów wytworzonych według wzoru
przemysłowego i wprowadzonych do obrotu po wygaśnięciu prawa z rejestracji udzielonego
na taki wzór. Mając na uwadze, że przepis ten może być interpretowany w sposób sprzeczny
ze stanowiskiem przedstawionym w orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej w sprawie C-198/10 (Cassina) i C-168/09 (Flos), jego usunięcie z porządku
prawnego było konsekwencją ww. wyroków.
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Ustawodawca wprowadził zmianę w art. 236 p.w.p., uchylając ust. 3 sankcjonujący
dotychczas bezwzględny przymus rzecznikowski w postępowaniu przed Urzędem
Patentowym w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz
utrzymywaniem ochrony przedmiotów własności przemysłowej dla osób fizycznych oraz
innych podmiotów, bez względu na formę prawną ich działania, jeżeli nie posiadają miejsca
zamieszkania lub siedziby na terytorium Polski. Dotychczasowe brzmienie art. 236 ust. 3
p.w.p. odmiennie regulujące zasady reprezentacji osób fizycznych nieposiadających miejsca
zamieszkania w Polsce mogło skutkować m.in. zarzutem naruszenia art. 18 w związku
z art. 21 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (zakaz dyskryminacji w związku
z zasadą swobodnego przepływu obywateli Unii).
Kolejny nowelizowany art. 2411 ustawy przewiduje – w przypadku dokonywania zgłoszeń
oraz prowadzenia z Urzędem Patentowym korespondencji w postaci elektronicznej – uznanie
za równoważny z podpisem własnoręcznym i wywierającym skutek prawny podpisu, który
zapewnia integralność treści i autentyczność pochodzenia, w szczególności podpisu, który jest
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu,
podpisem elektronicznym wykorzystującym profil zaufany ePUAP, stosowany w podmiotach
publicznych w Rzeczypospolitej Polskiej, lub jest podpisem elektronicznym składanym
zgodnie z wymaganiami procedury, o której mowa w art. 4 p.w.p. (podpisem stosowanym do
dokonywania zgłoszeń na podstawie Konwencji o patencie europejskim i PCT).
W projekcie nowelizacji ustawy nastąpiła również zmiana art. 156 ust. 1. Został on
doprecyzowany w ten sposób, iż wskazuje, że prawo ochronne na znak towarowy nie daje
uprawnionemu prawa zakazywania używania przez inne osoby w obrocie nazw, adresów lub
innych oznaczeń indywidualizujących osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
posiadających zdolność prawną.
Wprowadza się dodatkowy rejestr praw ochronnych przewidziany w art. 228 ust. 1 pkt 11.
Urząd Patentowy będzie prowadził odrębny rejestr dodatkowych praw ochronnych, ponieważ
w obecnym stanie prawnym informacje dotyczące dodatkowych praw ochronnych
zamieszczane są w „zwykłym” rejestrze patentowym, co powoduje ryzyko wprowadzenia
w błąd co do charakteru udzielonego prawa i powiązania z ochroną patentową wynalazku.
Dodatkowe prawo ochronne rozciąga się na konkretne produkty ochrony roślin lub produkty
lecznicze, wytwarzane według chronionego wynalazku. Dodatkowe prawo ochronne
przyznaje takie same prawa jak przyznawane są patentem podstawowym, przy czym jednak
udzielona ochrona jest ściśle związana z produktem, który uzyskał zezwolenie na obrót.
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Dodatkowe prawo ochronne funkcjonuje dopiero po wygaśnięciu patentu i jest odrębnym od
patentu prawem wyłącznym. Ta zmiana legislacyjna powoduje konieczność wydania nowego
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd
Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 11 projektu dotychczasowe
rozporządzenie wydane w tej sprawie, tj. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia
20 maja 2008 r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. Nr 91, poz. 564), zachowuje moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów
wykonawczych w tej sprawie, ale nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie
ustawy.
Następny z nowelizowanych artykułów p.w.p. doprecyzowuje zasady wypłaty wynagrodzenia
twórcom wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego oraz topografii układu
scalonego. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 22 ust. 3 p.w.p., w przypadku gdy umowa nie
będzie stanowiła inaczej, wynagrodzenie wypłacane będzie twórcy w całości lub w częściach,
przy czym całość wynagrodzenia lub jego pierwsza rata będzie płatna najpóźniej w ciągu
dwóch miesięcy po uzyskaniu pierwszych korzyści z wynalazku, wzoru użytkowego albo
wzoru przemysłowego, a pozostałe raty nie później niż do upływu pięciu lat od daty
uzyskania tych pierwszych korzyści.
Projektowany art. 25 ust. 4 i 5 wprowadza w stosunku do wynalazków i wzorów użytkowych
tzw. „ulgę w nowości”. W efekcie możliwe będzie uzyskanie patentu mimo ujawnienia
wynalazku, jeżeli nastąpi ono nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem zgłoszenia
i jeżeli spowodowane było oczywistym nadużyciem w stosunku do zgłaszającego lub jego
poprzednika prawnego.
Zmieniany ust. 1 w art. 1081 p.w.p. oraz dodawany ust. 3 tego artykułu określające zasady
dokonywania zgłoszeń wydzielonych oraz wprowadzania zmian do zgłoszenia wzoru
przemysłowego stanowią, że w przypadku niedokonania oddzielnych zgłoszeń wytworów,
które nie są odmianami wzoru przemysłowego, uważa się, że zgłoszenie pierwotne dotyczy
wzoru

przemysłowego

umieszczonego

na

pierwszym

miejscu

ilustracji

wzoru

przemysłowego. Wprowadzenie wskazanej zmiany wynika z faktu, że obecnie obowiązujące
przepisy wykluczają możliwość wezwania przez Urząd Patentowy do złożenia zgłoszeń
wydzielonych, w przypadkach gdy jedno zgłoszenie obejmuje wzory, które nie mogą być
uznane za odmiany wzoru przemysłowego. Konsekwencją proponowanych zmian jest
usunięcie w art. 118 ust. 1 p.w.p. odesłania do art. 42 tej ustawy.
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Następny z nowelizowanych przepisów – art. 131 ust. 2 określa bardziej szczegółowo niż
dotychczas przeszkody do udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy w zakresie
dopuszczalności używania w znaku towarowym nazwy lub skrótu nazwy Rzeczypospolitej
Polskiej oraz zgłoszone nazwy odmian roślin lub ras zwierząt.
Z kolei określenie zasad przedłużania praw ochronnych na znaki towarowe na kolejne okresy
ochronne jest efektem zmiany przepisów art. 153 ust. 3 i 4 p.w.p. poprzez przyjęcie, że
przedłużenie prawa ochronnego na kolejny okres ochrony następuje w drodze decyzji.
Rozwiązanie to jest zgodne z poglądem wyrażonym przez Naczelny Sąd Administracyjny
(postanowienie z dnia 11 września 2006 r., sygn. akt II GSK 71/06). Ponadto zakłada się
wskazanie w sposób wyraźny i jednoznaczny, iż warunkiem przedłużenia ochrony na znak
towarowy jest uiszczenie należnej opłaty za ochronę na warunkach określonych przepisami
art. 224 ust. 2–4 p.w.p. Położony dotychczas nacisk na warunki złożenia wniosku
o przedłużenie ochrony i brak odesłania do przepisów o opłatach jest powodem licznej
korespondencji.
Nowelizowany art. 162 poprzez dodanie ust. 15 doprecyzowuje przepisy dotyczące skutków
dziedziczenia praw ochronnych na znaki towarowe. Prawa ochronne na znaki towarowe,
uzyskane w wyniku spadkobrania przez kilku spadkobierców, będą podlegały wpisowi do
rejestru znaków towarowych jako wspólne prawa ochronne.
Znowelizowane art. 108 i art. 1081 p.w.p. doprecyzowują postępowanie przed Urzędem
Patentowym poprzez wprowadzenie możliwości kontynuowania postępowania nie tylko
w odniesieniu do wynalazku umieszczonego na pierwszym miejscu w zastrzeżeniach
patentowych, ale również wszystkich wynalazków spełniających wymóg jednolitości
zgłoszenia (zgłoszenia pozostałych wynalazków uważane będą nadal za wycofane przez
zgłaszającego). Ponadto wprowadza się możliwość sporządzania, obok sprawozdania o stanie
techniki, wstępnej oceny dotyczącej nowości, poziomu wynalazczego i jednolitości
zgłoszenia (dodawany ust. 3 w art. 47). Wprowadza się również rezygnację z traktowania
opisu wyjaśniającego ilustrację wzoru przemysłowego, jako obowiązkowego elementu
dokumentacji zgłoszeniowej. W przypadku złożenia opisu wyjaśniającego ilustrację wzoru
przemysłowego powinien on określać jedynie te cechy, które są widoczne na ilustracji, i nie
może zawierać twierdzeń dotyczących domniemanej nowości, indywidualnego charakteru lub
technicznej wartości wzoru (art. 108 ust. 3 p.w.p.).
W nowelizowanej ustawie dodano w art. 391 ust. 3 w celu konieczności usunięcia luki
prawnej związanej z prowadzeniem postępowań w sprawie zgłoszeń wydzielonych, do
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których nie dołączono kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie wynalazku we wskazanym
przez zgłaszającego państwie lub wystawienie wynalazku na określonej wystawie.
Z kolei nowelizacja art. 226 ust. 31 polega na dokonaniu zmiany odesłania zastosowanego
w tym przepisie. Powoduje to, iż wezwanie do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym
lub o stanie rodzinnym i majątkowym osób pozostających ze zgłaszającym lub wnioskodawcą
we wspólnym gospodarstwie domowym dotyczyć będzie także tzw. opłat okresowych.
Zostało to podyktowane koniecznością ujednolicenia zasad postępowania w sprawie
ubiegania się o zwolnienie z opłaty.
Ze względu na tajny charakter niektórych wynalazków nastąpiło doprecyzowanie definicji
wynalazku tajnego w sposób pozwalający na wyeliminowanie wątpliwości dotyczących
postępowania z wynalazkami, które mogłyby stanowić informacje niejawne w rozumieniu
ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (zmieniany ust. 1 w art. 57
p.w.p.).
Z technicznych zmian w ustawie p.w.p. należy wskazać, że w odniesieniu do znaków
towarowych wprowadzono zmiany mające na celu doprecyzowanie definicji znaku
towarowego wcześniejszego, poprzez stwierdzenie, iż znakiem towarowym wcześniejszym
jest również znak wcześniej zgłoszony pod warunkiem udzielenia na niego prawa
ochronnego, usunięto ograniczenia możliwości uzyskania wspólnego prawa ochronnego na
znak towarowy, poprzez wprowadzenie możliwości udzielenia wspólnego prawa ochronnego
na rzecz kilku osób, również osób fizycznych (dodawany ust. 3 w art. 122 p.w.p.).
Doprecyzowany został również art. 132 p.w.p. Przepis ten umożliwia rejestrację znaków
towarowych zawierających zarejestrowane:
1) oznaczenie geograficzne lub nazwę pochodzenia produktu,
2) oznaczenie geograficzne napoju spirytusowego oraz oznaczenie geograficzne wpisane na
krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych lub nazwy pochodzenia
– na rzecz podmiotu lub organizacji, którym służą prawa do oznaczenia geograficznego bądź
nazwy pochodzenia, a także na rzecz osób uprawnionych do używania tych oznaczeń
geograficznych bądź nazw pochodzenia.
W nowelizowanym art. 135 p.w.p. zakłada się uzupełnienie treści przepisu o odesłanie do
art. 146 ust. 1 i 3 p.w.p., co umożliwi Urzędowi Patentowemu wyegzekwowanie od
zgłaszających znaki towarowe zawierające identyczne lub podobne oznaczenia odnoszące się
do dóbr osobistych wprowadzenia zmian pozwalających na łatwe odróżnienie znaków
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w obrocie. Sprzyjać to powinno pewności obrotu gospodarczego i będzie korzystne dla
interesów samych zgłaszających. Nowelizacja ustawy wprowadziła również zmianę
w art. 145 ust. 2 p.w.p. poprzez doprecyzowanie zasad dotyczących formy dowodów
i materiałów przeciwstawianych, które są przesyłane zgłaszającemu przez Urząd Patentowy.
Zgodnie z nową treścią przepisu dowody i materiały przedstawiane są zgłaszającemu
w języku ich sporządzenia.
Nowelizacja ustawy p.w.p. zawiera także zmiany w odniesieniu do opłat i kosztów.
Doprecyzowano przepis uprawniający Urząd Patentowy do pobierania opłat w związku
z ochroną przedmiotów własności przemysłowej. Rozszerzono możliwości ubiegania się
o częściowe zwolnienie z opłaty za zgłoszenie również w przypadku znaków towarowych
i wzorów przemysłowych, obniżenie poziomu wysokości opłaty, która musi zostać wniesiona,
z 30% na 20% opłaty należnej oraz ujednolicenia zasad postępowania w sprawie ubiegania się
o zwolnienie z opłaty (projektowany ust. 1 w art. 226). Jednoznacznie uregulowano również
kwestię kosztów tłumaczenia materiałów i dowodów przeciwstawianych w toku
postępowania zgłoszeniowego, wnioskowanych przez zgłaszającego lub niezbędnych w toku
postępowania przed sądem administracyjnym (dodawany art. 2421 p.w.p.). Koszty tych
tłumaczeń będą ponoszone przez zgłaszającego. Urząd Patentowy będzie mógł żądać zaliczki
na pokrycie kosztów tłumaczenia, a w przypadku nieuiszczenia zaliczki lub niewniesienia
należności

tytułem

kosztów

tłumaczenia

wniosek

o

przetłumaczenie

materiałów

i dokumentów sporządzonych w języku obcym będzie uważany za wycofany. W zakresie
procedury przed Urzędem Patentowym RP sprecyzowano zasadę uzupełniania braków
formalnych pełnomocnictwa poprzez wyraźne wskazanie, że Urząd Patentowy może wezwać
pełnomocnika do uzupełnienia braków formalnych pełnomocnictwa pod rygorem umorzenia
postępowania lub zaniechania czynności uzależnionej od wniesienia opłaty. Strona, która ma
miejsce zamieszkania bądź siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, będzie mogła,
w wyznaczonym terminie, potwierdzić dokonane w sprawie czynności i działać dalej
samodzielnie lub ustanowić nowego pełnomocnika (art. 237 ust. 5). Ponadto w art. 253
dodano ust. 3 mówiący o tym, że nie stosuje się przepisów k.p.a. o powoływaniu biegłych na
wniosek strony. Pozwoli to na usprawnienie całego postępowania.
Z kolei w art. 251 ustawy doprecyzowano zasady udostępniania dokumentów zawartych
w aktach zgłoszeń przedmiotów własności przemysłowej, w ramach dostępu do informacji
publicznej, poprzez przyjęcie, spójnie z linią orzeczniczą sądów administracyjnych, iż dostęp
do akt zgłoszeń będzie możliwy po zakończeniu postępowania zgłoszeniowego i rejestrowego
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prawomocną decyzją. Zakłada się także, że Urząd Patentowy może odmówić udostępnienia
dokumentów, jeżeli w jego ocenie mogłoby to zagrozić prawnie uzasadnionym interesom
osób, których dotyczą te dokumenty, w szczególności w zakresie ochrony tajemnic
produkcyjnych i handlowych.
Nowelizacja objęła również status prawny samych ekspertów zatrudnionych w Urzędzie
Patentowym. Chodzi o zakres przewidziany w art. 1 pkt 50–57 projektowanej ustawy.
W stosunku do ekspertów wprowadzono zmiany mające na celu rezygnację z obowiązku
posiadania przez ekspertów poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do
informacji niejawnych. Doprecyzowano, że umowa o pracę z aplikantem eksperckim jest
zawierana na czas określony i może zostać rozwiązana z zachowaniem dwutygodniowego
okresu wypowiedzenia oraz w przypadku dwukrotnego nieprzystąpienia do egzaminu
eksperckiego lub powtórnego niezdania tego egzaminu.
Ponadto doprecyzowano, że umowa o pracę z asesorem jest zawierana na czas nieokreślony
i może być wypowiedziana, jeżeli po upływie 2 lat asesury asesor nie uzyska pozytywnej
oceny asesury. Z kolei po ukończeniu asesury przez asesora Prezes Urzędu Patentowego
będzie mógł powołać asesora na stanowisko eksperta na czas określony lub nieokreślony,
a przed powołaniem asesora na stanowisko eksperta Prezes Urzędu Patentowego rozwiąże
z asesorem umowę o pracę. Skreślono również przepis uprawniający ekspertów do płatnego
urlopu dla poratowania zdrowia. Doprecyzowano, iż odwołanie ze stanowiska eksperta jest
równoznaczne z wygaśnięciem stosunku pracy (art. 274 ust. 6 pkt 2). W zmienianym art. 274
ust. 12 doprecyzowano, iż odwołanie eksperta z dodatkowej funkcji pełnionej przez niego
(kierowniczej lub kontrolnej) nie wymaga spełnienia przesłanek z ust. 2 lub 6 art. 274 p.w.p.
dotyczących ograniczeń w zakresie rozwiązania stosunku pracy z ekspertem. Z kolei art. 280
ust. 2 doprecyzował warunki zatrudnienia przewodniczących kolegiów orzekających do
spraw spornych, wskazując niestosowanie w stosunku do nich art. 266 ust. 1 ustawy oraz
art. 267 ust. 6 ustawy p.w.p.
Dodatkowo ustawa dokonuje zmian w innych ustawach, a mianowicie w ustawie z dnia
21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130, z późn. zm.) oraz
w ustawie z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450,
z późn. zm.). Zmiany te są konsekwencją zmiany brzmienia art. 131 ust. 2 polegającą na
dodaniu w tym przepisie pkt 11 i zmianie dotychczasowego pkt 2; ich celem jest usunięcie
luki prawnej w dotychczasowych przepisach poprzez wskazanie podmiotów uprawnionych do
wyrażania zgody na umieszczanie w oznaczeniu znaku towarowego: herbu jednostki
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samorządu terytorialnego lub odznaki ustanowionej przez tę jednostkę, jak również
reprodukcji orderu lub odznaczenia. Podmiotami uprawnionymi do wyrażania powyższej
zgody są odpowiednio: organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, który ustanowił
herb tej jednostki lub odznakę, oraz organ uprawniony do nadawania danego orderu lub
odznaczenia.
Omawiając najistotniejsze z przepisów przejściowych, wskazać należy na art. 6 ust. 1
nowelizowanej

ustawy,

w

którym

wskazano,

że

do

postępowań

wszczętych

i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej będą stosowane
przepisy dotychczasowe. Z kolei w art. 8 ust. 1 i 2 w stosunku do aplikantów eksperckich
i asesorów odbywających w dniu wejścia w życie ustawy nowelizującej odpowiednio
aplikację bądź asesurę będą stosowane przepisy dotychczasowe.
Projekt ustawy nie podlega notyfikacji w trybie określonym w rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu
notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.).
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), projekt został zamieszczony w
Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji. Żaden z podmiotów nie
zgłosił zainteresowania pracami nad projektem przedmiotowego aktu prawnego.
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Nazwa projektu

Data sporządzenia
25 kwietnia 2014 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej
oraz niektórych innych ustaw

Źródło:
prawo międzynarodowe oraz prawo UE:

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące

•

Ministerstwo Gospodarki
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
Stanu lub Podsekretarza Stanu
Grażyna Henclewska, Podsekretarz Stanu

•

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Otylia Trzaskalska-Stroińska, Zastępca Dyrektora Departamentu
Innowacji i Przemysłu, Ministerstwo Gospodarki
Tel. 22 693 59 22

•

Akt genewski Porozumienia haskiego
w sprawie międzynarodowej rejestracji
wzorów przemysłowych (Dz. U. z 2009 r.
Nr 198, poz. 1522),
Traktat singapurski o prawie znaków
towarowych i regulamin do Traktatu
singapurskiego
o
prawie
znaków
towarowych, przyjęte w Singapurze dnia
27 marca 2006 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 100,
poz. 838),
dyrektywa
98/44/WE
Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 1998 r.
w sprawie ochrony prawnej wynalazków
biotechnologicznych (Dz. Urz. UE L 213
z 30.07.1998, str. 13).

Nr w wykazie prac UC-140

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Dostosowanie prawa polskiego do wiążących umów międzynarodowych. W związku z podpisaniem Traktatu
singapurskiego o prawie znaków towarowych konieczne jest wprowadzenie w prawie polskim postanowień dotyczących
rejestrowania licencji na używanie znaku towarowego oraz ustanowienie maksymalnych wymagań dotyczących wniosku
o zarejestrowanie, zmianę lub umorzenie postępowania w sprawie znaku towarowego.
Ponadto, w związku z brakiem procedury uznawania skutków międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych,
niemożliwe jest pełne korzystanie z postanowień Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej
rejestracji wzorów przemysłowych.
Polskie prawo własności przemysłowej w stanie obecnym nie odzwierciedla również wyroków TSUE.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Nowelizacja ma na celu m.in. doprecyzowanie i wyjaśnienie wątpliwości, które pojawiły się w praktyce. Istotą projektu
jest:
– wprowadzenie procedury uznawania w Polsce skutków międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych na
podstawie Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych,
– wprowadzenie regulacji dostosowujących stosowanie przepisów proceduralnych dotyczących ochrony znaków
towarowych na podstawie Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych,
– doprecyzowanie przepisów dot. ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych,
– wprowadzenie zmian uwzględniających orzecznictwo TSUE i polskich sądów administracyjnych,
– upowszechnienie dokonywania zgłoszeń w postaci elektronicznej,
– wprowadzenie rejestru dodatkowych praw ochronnych,
– usunięcie luk prawnych i dostrzeżonych w praktyce trudności interpretacyjnych, a także wprowadzenie rozwiązań
upraszczających procedurę postępowania przed Urzędem Patentowym,
– obniżenie progu opłaty należnej z 30% do 20%,
– obniżenie opłaty za zgłoszenie znaków towarowych.
Bardziej precyzyjne i przejrzyste przepisy pozwolą zmniejszyć ilość korespondencji pomiędzy Urzędem Patentowym
a zgłaszającym o ok. 3%, czego wynikiem może być np. uniknięcie postępowań odwoławczych czy skrócenie czasu
rozpatrywania zgłoszeń z 3 lat do 2,5 roku. Wprowadzenie instytucji tzw. listów zgody umożliwi zgłaszającemu uzyskanie
prawa ochronnego na znak towarowy w przypadkach, w których obecnie Urząd zmuszony jest wydać decyzję odmowną.
Przewiduje się wydanie rocznie ok. 1000 decyzji pozytywnych w tym zakresie.
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3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?

Ustawa – Prawo własności przemysłowej uzupełniona przez projektowane rozwiązania spełnia standardy Unii
Europejskiej i realizuje zobowiązania przyjęte w umowach międzynarodowych. W znacznej jednak części,
a zwłaszcza w części dotyczącej przepisów proceduralnych, prawo własności przemysłowej jest już
zestandaryzowane. Z tego też względu w poszczególnych państwach, podobnie jak w Polsce, przepisy te
wpisują się w ogólny wewnątrzkrajowy system prawny. Systemy te w swoich rozwiązaniach szczegółowych
nie są porównywalne, a nowela rozwiązuje powstające problemy na tle funkcjonowania wewnątrzkrajowego
polskiego systemu i co do zasady nie jest wzorowana na rozwiązaniach prawnych innych państw.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Zgłaszający/uprawniony (osoby
fizyczne, osoby
prawne, jednostki
organizacyjne
nieposiadające
osobowości
prawnej)

Wielkość
ok. 17 300 (jakie
podmioty)

Źródło danych
Dane statystyczne zgłoszeń z Urzędu
Patentowego

Urząd Patentowy
RP

Rzecznicy
patentowi

917 (według stanu na
12 listopada 2014 r.)

Spadkobiercy praw
ochronnych

Nie prowadzi się
takiej statystyki.
Zmiany zgłaszającego
czy uprawnionego
dokonywane są na
mocy wyroków sądu.
Można przyjąć
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Oddziaływanie
Zmiany przepisów dotyczące
opłat przyczynią się do
zwiększenia liczby zgłoszeń
krajowych, w szczególności
wśród osób fizycznych
i małych przedsiębiorców.
Uproszczenie procedur, w tym
w zakresie dokonywania
rejestracji, oraz
wyeliminowanie wątpliwości
interpretacyjnych wpłynie
korzystnie na czas
rozpatrywania zgłoszeń.
Projekt będzie miał wpływ na
Urząd Patentowy RP
w związku z koniecznością
rozpatrywania większej liczby
krajowych zgłoszeń
przedmiotów własności
przemysłowej.
Konieczne będzie utworzenie
i prowadzenie dodatkowego
rejestru praw ochronnych.
Zniesienie bezwzględnego
przymusu rzecznikowskiego
w postępowaniu przed
Urzędem Patentowym
w sprawach związanych
z dokonywaniem
i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz
utrzymywaniem ochrony
przedmiotów własności
przemysłowej dla osób
fizycznych oraz innych
podmiotów, bez względu na
formę prawną ich działania,
jeżeli nie posiadają miejsca
zamieszkania lub siedziby na
terytorium Polski.
Doprecyzowanie przepisów
dotyczących skutków
dziedziczenia praw ochronnych
na znaki towarowe, co
zwiększy pewność prawną.

orientacyjnie, że ze
spadkobraniem mamy
do czynienia około
25–30 razy w roku.
Twórcy
wynalazków

40 260 (zgłoszonych
w Urzędzie w latach
2004 – lipiec 2014,
niepowtarzające się
nazwiska z różnych
miast)

Doprecyzowanie zasad wypłaty
wynagrodzenia twórcom
wynalazku, wzoru użytkowego,
wzoru przemysłowego oraz
topografii układu scalonego, co
zwiększy pewność prawną.

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Przeprowadzone konsultacje społeczne i międzyresortowe dotyczyły projektu założeń projektu ustawy, przyjętych przez
Komitet Rady Ministrów w dniu 16 lipca 2013 r. W trakcie konsultacji projektu założeń projektu ustawy nie zgłoszono
uwag merytorycznych wpływających znacząco na zmianę treści projektu. Projekt ustawy nie podlegał dalszym
konsultacjom.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z …… r.)
0

1

2

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
3
4
5
6
7
8
9

10

Łącznie
(0–10)

Dochody ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)
Wydatki ogółem

0,024

0,024

0,024

0,024

0,024

0,024

0,024

0,024

0,024

0,024

0,24

budżet państwa

0,024*

0,024*

0,024*

0,024*

0,024*

0,024*

0,024*

0,024*

0,024*

0,024*

0,24

Saldo ogółem

-0,024

-0,024

-0,024

-0,024

-0,024

-0,024

-0,024

-0,024

-0,024

-0,024

-0,24

budżet państwa

-0,024

-0,024

-0,024

-0,024

-0,024

-0,024

-0,024

-0,024

-0,024

-0,024

-0,24

JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)

JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)
Źródła finansowania
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych
do obliczeń założeń

* Zmniejszenie wpływów do budżetu wynikające z obniżenia opłat za zgłoszenia znaków towarowych
oraz wzorów przemysłowych.

Proponowana zmiana dotycząca zwolnienia z części opłat ma na celu zmotywowanie krajowych
zgłaszających do dokonywania zgłoszeń i w związku z tym przełoży się na faktyczny wzrost
liczby dokonywanych zgłoszeń krajowych. W chwili obecnej potencjalne korzyści są trudne do
oszacowania. Niemniej jednak, na podstawie obecnie obowiązującej ustawy, przewidującej
możliwość obniżenia opłat w przypadku zgłoszeń dotyczących wynalazków i wzorów
użytkowych, oraz bazując na aktualnej liczbie wniosków w tej sprawie (ok. 100 wniosków
rocznie), można przyjąć potencjalne założenie, że:
– obniżenie progu opłaty należnej z 30% do 20% spowoduje zmniejszenie wpływów do budżetu
o ok. 6000,00 zł rocznie,
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– obniżenie opłaty za zgłoszenie znaków towarowych spowoduje zmniejszenie wpływów do
budżetu o ok. 6000,00 zł rocznie;
– w zakresie wzorów przemysłowych zmniejszenie wpływu do budżetu o ok. 12 000,00 zł rocznie.
W takim przypadku proponowane regulacje mogą skutkować zmniejszeniem wpływu do budżetu
o ok. 24 000,00 zł rocznie.
Analogiczne rozwiązania, umożliwiające zwolnienie zgłaszających z części opłat stosowane są
także w innych państwach UE – np. we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii czy na Węgrzech.
Szczegółowe informacje dotyczące tych krajów zawiera załącznik do OSR.
Prowadzenie rejestru dodatkowych praw ochronnych nie pociągnie za sobą skutków finansowych,
gdyż de facto przedmiotowe wpisy dokonywane są obecnie w rejestrze patentów. Biorąc pod
uwagę fakt, że projekt rozporządzenia w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej przewiduje przeniesienie wpisów dokonanych w rejestrze patentów do
wyodrębnionego rejestru dodatkowych praw ochronnych, można przyjąć, że:
a) niezbędne będzie wysłanie do wszystkich uprawnionych wpisanych do rejestru patentów
informacji o przeniesieniu ich do nowego rejestru pod numer ... Będzie na to potrzebne ca
100 godz. pracy pracownika służby cywilnej x stawka godzinowa 33,76 zł + 3375,76 zł,
b) przygotowanie nowego rejestru, w tym kart rejestrowych z przenumerowaniem. Przewiduje się,
że będzie na to potrzebne ca 40 godz. pracy specjalistycznej (w tym poligrafa i informatyka) x
stawka godzinowa 37,76 zł + 1505,02 zł.
Razem koszt utworzenia rejestru 4880,78 zł.
7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian
W ujęciu
pieniężnym
(w mln zł,
ceny stałe z …… r.)

W ujęciu
niepieniężnym

duże
przedsiębiorstwa
sektor mikro-,
małych i średnich
przedsiębiorstw
rodzina,
obywatele oraz
gospodarstwa
domowe
(dodaj/usuń)
duże
przedsiębiorstwa
sektor mikro-,
małych i średnich
przedsiębiorstw

rodzina,
obywatele oraz
gospodarstwa
domowe
Niemierzalne

zgłaszający

0

1

2

3

5

10

Łącznie
(0–10)

0,024**

0,024**

0,024**

0,024**

0,024**

0,24

Ułatwienie dostępu do ochrony własności przemysłowej.
Wprowadzenie w stosunku do wynalazków i wzorów użytkowych tzw. „ulgi
w nowości”, czego efektem będzie możliwość uzyskania patentu mimo ujawnienia
wynalazku, jeżeli nastąpi ono nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem
zgłoszenia i jeżeli spowodowane było oczywistym nadużyciem w stosunku do
zgłaszającego lub jego poprzednika prawnego.

Rozszerzenie możliwości ubiegania się o częściowe zwolnienie z opłaty za
zgłoszenie w przypadku znaków towarowych i wzorów przemysłowych.
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Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych
do obliczeń założeń

Doprecyzowanie przepisów ustawy p.w.p. może mieć wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw
i ich rozwój poprzez szybsze postępowanie przed Urzędem Patentowym oraz obniżenie opłat
w przypadku określonych rodzajów postępowań.
** Oszczędności płynące z obniżenia opłat za zgłoszenia znaków towarowych oraz wzorów
przemysłowych.

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej
tabeli zgodności).

tak
nie
█ nie dotyczy
zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
█ skrócenie czasu na załatwienie sprawy
█ inne: uproszczenie procedur
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
nie
█ nie dotyczy
Należy doprecyzować odpowiedź w ramach „tak” lub „nie”.

Komentarz:
Bardziej precyzyjne i przejrzyste przepisy pozwolą zmniejszyć ilość korespondencji pomiędzy Urzędem Patentowym
a zgłaszającym o ok. 3%, czego wynikiem może być np. uniknięcie postępowań odwoławczych czy skrócenie czasu
rozpatrywania zgłoszeń z 3 lat do 2,5 roku.
Obniżenie progu należnej opłaty od zgłoszenia może umożliwić dokonanie około 100 zgłoszeń przez osoby najuboższe,
a akceptacja „listów zgody” może spowodować złożenie dodatkowo około 2000 zgłoszeń znaków towarowych przez
podmioty gospodarczo powiązane.
Na możliwość skrócenia czasu procedury załatwiania w indywidualnych sprawach wpłynąć może wiele zmian,
przykładowo:
Listy zgody (umowy, o której mowa w dodawanym art. 1351 p.w.p.) – w 2000 spraw dot. znaków towarowych pozwolą
na uniknięcie następujących czynności:
– wystosowanie zarzutu – 2 miesiące na odpowiedź,
– decyzja o odmowie udzielenia prawa ochronnego – 2 miesiące,
– wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy – 1 miesiąc,
– odpowiedź na skargę – 1 miesiąc,
– procedura w WSA w związku ze skargą – ca 6 miesięcy.
Tak więc w sumie nastąpi skrócenie procedury o ca 1 rok i uzyskanie przez zgłaszającego decyzji o udzieleniu prawa
ochronnego.
Analogicznie można oceniać skrócenie czasu rozpatrywania zgłoszenia wynalazku w związku z wprowadzeniem „ulgi
w nowości”.
Podobny rezultat powstanie w związku z rezygnacją względnego zakazu używania w kompozycji znaku towarowego
oznaczenia miejscowości.
9. Wpływ na rynek pracy
Projektowana regulacja nie będzie oddziaływała na rynek pracy.
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10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:
Omówienie
wpływu

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Planowanie wejście w życie ustawy zgodnie z projektem 1 czerwca/1 stycznia (uchwała dwa terminy).
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Ewaluacja efektów nastąpi po dwóch latach od wejścia w życie projektowanej ustawy. Będzie ona dotyczyć
w szczególności zmniejszenia ilości korespondencji pomiędzy Urzędem Patentowym a zgłaszającym o ok. 3%, wynikiem
czego będzie m.in. uniknięcie postępowań odwoławczych, skrócenie czasu rozpatrywania zgłoszeń z 3 lat do 2,5 roku.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Nie dotyczy.

02/63rch
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Załącznik
do OSR
Zniżki w opłatach za zgłoszenia ochrony praw własności intelektualnej
(znaki towarowe, wynalazki i wzory użytkowe) dla MŚP w krajach Unii
Europejskiej

Francja
Zniżka przysługuje małym i średnim przedsiębiorstwom zatrudniającym mniej niż 1000
pracowników, których kapitał należy maksymalnie w 25% do podmiotu niespełniającego
powyższego warunku.
Takie same zniżki przysługują również osobom fizycznym oraz organizacjom non-profit
z sektora szkolnictwa i badań.
MŚP muszą złożyć stosowny wniosek w terminie płatności opłaty za zgłoszenie
(maksymalnie 1 miesiąc), załączając dokument potwierdzający spełnienie powyższych
warunków.
Zniżka dla pierwszych pięciu opłat okresowych wynosi 50% z wyjątkiem 6 i 7 opłaty, gdzie
zniżka wynosi 25%. Każda kolejna opłata jest już bez zniżki.
Zniżkom nie podlegają również:
•
•

•
•
•
•
•

opłata za złożenie wniosku o wydanie dodatkowego świadectwa ochronnego,
opłata za sprawozdanie z poszukiwań dotyczące zgłoszenia korzystającego
z pierwszeństwa zagranicznego wraz ze sprawozdaniem z poszukiwań uznanym za
równoważne krajowemu sprawozdaniu z poszukiwań w decyzji wydanej przez
Dyrektora Generalnego INPI,
opłata za sprostowanie błędów rzeczowych w zgłoszeniu,
opłata za wniosek o ograniczenie,
opłata roczna za dodatkowe świadectwo ochronne,
opłata o przywrócenie terminu,
opłata za złożenie wniosku o przedłużenie dodatkowego świadectwa dotyczącego leku
w fazie badań nad jego zastosowaniem dla pediatrii.

TABELA OPŁAT:
http://www.inpi.fr/fileadmin/mediatheque/pdf/INPI_Tarifs_procedures.pdf

1

Francja
Wynalazki i wzory użytkowe
Opłata za dokonanie zgłoszenia:
- w wersji papierowej
- w wersji elektronicznej

Opłata
(EUR)
36
26

Sprawozdanie z poszukiwania

500

Okres ochrony
za 2. rok ochrony
za 3. rok ochrony
za 4. rok ochrony
za 5. rok ochrony
za 6. rok ochrony
za 7. rok ochrony
za 8. rok ochrony
za 9. rok ochrony
za 10. rok ochrony
za 11. rok ochrony
za 12. rok ochrony
za 13. rok ochrony
za 14. rok ochrony
za 15. rok ochrony
za 16. rok ochrony
za 17. rok ochrony
za 18. rok ochrony
za 19. rok ochrony
za 20. rok ochrony

36
36
36
36
72
92
130
170
210
250
290
330
380
430
490
550
620
690
760
Opłata
(EUR)

Znaki towarowe

Opłata za zgłoszenie w wersji papierowej (do
225
trzech klas)
Opłata za zgłoszenie elektroniczne (do trzech
200
klas)
Opłata za zgłoszenie każdej dodatkowej klasy
40
Opłata za ochronę (do 3 klas)

240

2

Niemcy
Wynalazki i wzory użytkowe
Opłata za dokonanie zgłoszenia:
- w wersji papierowej
- w wersji elektronicznej
Sprawozdanie z poszukiwania
Okres ochrony
za 3. rok ochrony
za 4. rok ochrony
za 5. rok ochrony
za 6. rok ochrony
za 7. rok ochrony
za 8. rok ochrony
za 9. rok ochrony
za 10. rok ochrony
za 11. rok ochrony
za 12. rok ochrony
za 13. rok ochrony
za 14. rok ochrony
za 15. rok ochrony
za 16. rok ochrony
za 17. rok ochrony
za 18. rok ochrony
za 19. rok ochrony
za 20. rok ochrony

Opłata
(EUR)
60
40
300

70
70
90
130
180
240
290
350
470
620
760
910
1060
1230
1410
1590
1760
1940

Opłata
(EUR)
300

Znaki towarowe

Opłata za zgłoszenie (do trzech klas)
Opłata za zgłoszenie elektroniczne (do trzech
290
klas)
Opłata za zgłoszenie każdej dodatkowej klasy
100
Opłata za zastosowanie procedury przyspieszonej 200
Opłata za ochronę (w tym za nie więcej niż 3
750
klasy)
Opłata za ochronę każdej dodatkowej klasy
260

3

Zjednoczone Królestwo
Wynalazki i wzory użytkowe
Opłata za dokonanie zgłoszenia:
- w wersji papierowej
- w wersji elektronicznej

Opłata
(GBP)
30
20

Sprawozdanie z poszukiwania

150

Okres ochrony
za 5. rok ochrony
za 6. rok ochrony
za 7. rok ochrony
za 8. rok ochrony
za 9. rok ochrony
za 10. rok ochrony
za 11. rok ochrony
za 12. rok ochrony
za 13. rok ochrony
za 14. rok ochrony
za 15. rok ochrony
za 16. rok ochrony
za 17. rok ochrony
za 18. rok ochrony
za 19. rok ochrony
za 20. rok ochrony

70
90
110
130
150
170
190
210
250
290
350
410
460
510
560
600
Opłata
(GBP)
200
170
50
za
klasę

Znaki towarowe
Opłata za zgłoszenie papierowe
Opłata za zgłoszenie elektroniczne
Opłata za dodanie klasy
Opłata za ochronę
Opłata za ochronę każdej dodatkowej klasy

200
50

4

Węgry
Wynalazki i wzory użytkowe
Opłata za dokonanie zgłoszenia
i poszukiwanie:

Opłata
(HUF)
37 400

Opłata za badanie

63 800

Okres ochrony
za 1. rok ochrony
za 2. rok ochrony
za 3. rok ochrony
za 4. rok ochrony
za 5. rok ochrony
za 6. rok ochrony
za 7. rok ochrony
za 8. rok ochrony
za 9. rok ochrony
za 10. rok ochrony
za 11. rok ochrony
za 12. rok ochrony
za 13. rok ochrony
za 14. rok ochrony
za 15. rok ochrony
za 16. rok ochrony
za 17. rok ochrony
za 18. rok ochrony
za 19. rok ochrony
za 20. rok ochrony

17 600
17 600
17 600
88 000
110 000
148 500
148 500
148 500
148 500
148 500
148 500
148 500
154 000
154 000
154 000
154 000
159 500
159 500
165 000
165 000
Opłata
(HUF)
74 800
32 000
74 800

Znaki towarowe
Opłata za zgłoszenie (do trzech klas)
Opłata za zgłoszenie każdej dodatkowej klasy
Opłata za zastosowanie procedury przyspieszonej

Opłata za ochronę (w tym za nie więcej niż 3
74 800
klasy)
Opłata za ochronę każdej dodatkowej klasy
32 000
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TABELA ZBIEŻNOŚCI
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych
ustaw ( pwp)
TYTUŁ
WDRAŻANEGO
AKTU Akt genewski Porozumienia haskiego o międzynarodowej rejestracji wzorów
PRAWNEGO
WDRAŻANYCH AKTÓW przemysłowych – zmiany w artykułach 117(1) – 117(5) ustawy pwp
PRAWNYCH 1):
Traktat Singapurski o prawie znaków towarowych – zmiany w artykule 243 ust 2 ustawy
pwp
TYTUŁ PROJEKTU:

Dyrektywa 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r.
w sprawie prawnej ochrony wzorów – zmiany w artykule 102 ust 1.ustawy pwp
Dyrektywa 2008/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 października 2008 r.
w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw członkowskich odnoszących się do znaków
towarowych – zmiany w artykule 131 ust.1 pkt 3 ustawy pwp
Dyrektywa 98/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 1998 r. o ochronie
prawnej wynalazków biotechnologicznych – zmiany w artykule 932 ustawy pwp
Wyrok TSUE w sprawie C-428/08 ( Monsanto Technology) – zmiany w artykule 93 ustawy
pwp
Wyrok TSUE w sprawie C-198/10 ( Cassina) i C-168/09 (Flos) – zmiany w artykule 116
ustawy pwp
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRZEPISY UNII EUROPEJSKIEJ 2)
Jedn.
red.

1.

Treść przepisu UE

3)

Akt
genewski
Porozumienia
haskiego
o
międzynarodowej
rejestracji wzorów przemysłowych

Koniecz
-ność
wdroże
nia

Je
dn.
re
d.
(*)

Treść przepisu/ów projektu (*)

Uzasadnienie
uwzględnienia w projekcie
przepisów wykraczających
poza minimalne wymogi
prawa UE (**)

T/N
T
br
brak
1
117
.1
Jeżeli
Urząd
Patentowy
stwierdzi
brak
ustawowych
ak
warunków do uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Artykuł 4
Procedura dotycząca dokonywania
zgłoszeń międzynarodowych
1.[Bezpośrednie
lub
pośrednie
dokonanie zgłoszenia] a) Zgłoszenie
międzynarodowe może być dokonane
według uznania zgłaszającego albo
bezpośrednio
w
Biurze
Międzynarodowym
albo
za
pośrednictwem Urzędu Umawiającej
się Strony zgłaszającego.
b) Nie naruszając postanowień pkt. a)
każda Umawiająca się Strona może,
w
oświadczeniu,
powiadomić
Dyrektora Generalnego, że zgłoszenia
międzynarodowe nie mogą być
dokonywane za pośrednictwem jej
Urzędu.
2.[Opłata za przekazanie w przypadku
pośredniego dokonania zgłoszenia]
Urząd każdej Umawiającej się Strony
może wymagać, aby zgłaszający,
za każde dokonane za pośrednictwem
tego
Urzędu
zgłoszenie
międzynarodowe, wniósł na jego
rzecz
opłatę
za
przekazanie
zgłoszenia.

ochrony międzynarodowego wzoru przemysłowego wydaje
decyzję o odmowie uznania skutków międzynarodowej
rejestracji w całości lub w części.
2. Doręczenie decyzji, o której mowa w ust. 1, dokonuje się
wyłącznie
na
wniosek
uprawnionego
z
rejestracji
międzynarodowego wzoru przemysłowego, złożony w terminie
dwóch miesięcy od dnia otrzymania przez niego powiadomienia
Biura międzynarodowego, o którym mowa w Akcie genewskim.
art1172. Urząd Patentowy przekazuje do Biura Międzynarodowego
powiadomienie o:
1) wydaniu decyzji o odmowie uznania na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej skutków międzynarodowej rejestracji
wzoru przemysłowego lub wzorów przemysłowych;
2) decyzji wydanej w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy
zakończonej decyzją, o której mowa w pkt 1,
3) wydaniu prawomocnego wyroku sądu administracyjnego
o uchyleniu decyzji, o której mowa w pkt 2,
4)
unieważnieniu
uznania
międzynarodowego
wzoru
przemysłowego
– w trybie, formie i języku przewidzianych Aktem genewskim.
Art.1173. Każdy może wnieść umotywowany sprzeciw wobec
uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony
międzynarodowego wzoru przemysłowego. Przepisy art. 15211
ust.2 i 3, art.246 ust.1 i art. 247 stosuje się odpowiednio.
Art.1174. Do unieważnienia i do decyzji o unieważnieniu uznania
na
terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej
ochrony
międzynarodowego wzoru przemysłowego przepis art.89 stosuje
się odpowiednio.
Art.1175. Do roszczeń z tytułu naruszenia prawa z rejestracji
międzynarodowego wzoru przemysłowego korzystającego
z ochrony na terytorium rzeczypospolitej polskiej stosuje się
odpowiednio przepisy art. 287-291, z tym że roszczeń tych
można dochodzić za okres rozpoczynający się po dniu
ogłoszenia w „ Wiadomościach Urzędu patentowego” o uznaniu
jego rejestracji, a w przypadku wcześniejszego powiadomienia
przez uprawnionego osoby naruszającej prawo z rejestracji
międzynarodowej – za okres rozpoczynający się po dniu tego
zawiadomienia.”

2

2

Traktat Singapurski o prawie
znaków towarowych
Art. 7 ust 2
[podział rejestracji] Przepis ust. 1
stosuje się odpowiednio do podziału
rejestracji,
podział
taki
jest
dozwolony:
(i) W
toku
postępowania,
w którym osoba trzecia
podważa przed Urzędem
ważność rejestracji;
(ii) W
toku
postępowania
odwoławczego od decyzji
podjętej przez Urząd
w toku
poprzedniego
postępowania,
pod
warunkiem,
że
umawiająca się Strona
może
wykluczyć
możliwość
podziału
rejestracji,
jeżeli
jej
ustawodawstwo
dopuszcza
możliwość
wniesienia przez osoby
trzecie sprzeciwu wobec
rejestracji znaku przed
jego zarejestrowaniem.
Art.14 ust.2 Traktatu
[środki ulgowe po upływie terminu]
Jeżeli
zgłaszający,
uprawniony
lub inna
zainteresowana
osoba
nie dotrzymała
terminu
(„dany
termin”) dla dokonania czynności
w postępowaniu przed Urzędem
Umawiającej
się
strony
w odniesieniu
do
zgłoszenia
lub rejestracji, Umawiająca się strona

Art.243 ust 1:
brak
1. Jeżeli w toku rozpatrywania sprawy uchybiono terminowi
do dokonania czynności warunkującej, zgodnie z ustawą, bieg
postępowania, Urząd Patentowy może na wniosek strony, jeżeli
ustawa nie stanowi inaczej, przywrócić termin, o ile strona
uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jej winy.
Jednocześnie ze złożeniem wniosku o przywrócenie terminu
wnioskodawca powinien dopełnić czynności, dla której termin
ten został wyznaczony.
2. Z zastrzeżeniem ust.4, o którym mowa w ust.1, składa się
do Urzędu Patentowego w ciągu:
1) Sześciu miesięcy od dnia w którym upłynął termin
na dokonanie określonej czynności – w przypadku znaków
towarowych;
2) Dwóch miesięcy od dnia ustania przyczyny uchybienia
terminu, nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia,
w którym upłynął termin na dokonanie określonej
czynności – w przypadku wynalazków, wzorów
użytkowych,
wzorów
przemysłowych,
oznaczeń
geograficznych i topografii układów scalonych.”
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3

zapewni
jeden
lub
kilka
z następujących środków ulgowych,
zgodnie z wymogami określonymi
Regulaminem, jeżeli wniosek w tej
sprawie
zostanie
złożony
w Urzędzie:
(i)
Przedłużenie danego terminu
o
okres
przewidziany
w Regulaminie,
(ii)
Kontynuowanie postępowania
w odniesieniu do zgłoszenia
lub rejestracji;
(iii) Przywrócenie
praw
zgłaszającego, uprawnionego
lub innej zainteresowanej
osoby
w
odniesieniu
do zgłoszenia lub rejestracji,
jeżeli
Urząd
stwierdzi,
że niedotrzymanie
danego
terminu nastąpiło mimo
dochowania
należytej
staranności
wymaganej
w danych
okolicznościach
lub, z wyboru Umawiającej
się Strony, niedotrzymanie
terminu było niezamierzone.
Dyrektywa 98/71/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia
13 października 1998 r. w sprawie
prawnej ochrony wzorów

Art.102 ust.1:
brak
Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny
charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu
w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów,
kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu oraz przez jego
ornamentację.
Ust.3 pkt 2:
Wymienialną część składową wytworu złożonego, jeżeli po jej
włączeniu do wytworu pozostaje widoczna w trakcie jego
zwykłego używania, przez które rozumie się każde używanie
z wyłączeniem konserwacji, obsługi lub naprawy.
Uchyla się pkt 3

4

4
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Dyrektywa
2008/95/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 22 października 2008 r.
w sprawie zbliżenia ustawodawstw
Państw członkowskich odnoszących
się do znaków towarowych - art.3
ust 1 lit. g:
1. Nie
są
rejestrowane,
a w przypadku gdy zostały
już zarejestrowane, mogą
zostać uznane za nieważne :
(…)
g) znaki towarowe, które ze względu
na swój charakter mogą wprowadzić
w błąd opinię publiczną, na przykład
co
do
charakteru,
jakości
lub pochodzenia
geograficznego
towarów lub usługi;
Dyrektywa 98/44/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca
1998 r. o ochronie prawnej
wynalazków biotechnologicznych
motyw 24 preambuły:
– 24) w celu spełnienia kryterium
przemysłowego stosowania niezbędne
jest określenie, w przypadkach
wykorzystania
sekwencji
lub częściowej
sekwencji
genu
do produkcji białka lub części białka,
jakie białko lub część białka jest
wytwarzana albo jaką funkcję spełnia;
Wyrok TSUE w sprawie C-428/08
(Monsanto Technology)

Art.131 ust.1pkt 3:
brak
:które ze swojej istoty mogą wprowadzać odbiorców w błąd,
w szczególności
co
do
charakteru,
jakości
lub, z uwzględnieniem ust.3, pochodzenia geograficznego
towaru”.

Art.932 :
brak
Ust 2:
Zgłoszenie wynalazku dotyczącego sekwencji lub częściowej
sekwencji genu powinno ujawniać, w opisie wynalazku
i zastrzeżeniu patentowym niezależnym, ich przemysłowe
zastosowanie.

Art. 93 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:
brak
3. W celu spełnienia kryterium przemysłowego stosowania
w przypadkach wykorzystania sekwencji lub częściowej
sekwencji genu do produkcji białka lub części białka, niezbędne
jest określenie, jakie białko lub jaka jego część, jest wytwarzana
albo jaką funkcję spełnia.

5

Jeżeli
zgłoszenie
ujawnia
sekwencje
nukleotydów
lub aminokwasów zgłaszający powinien nadesłać wykaz
sekwencji także w postaci elektronicznej.
–art. 116 uchyla się
Obecnie obowiązujący
4.

7

Wyrok TSUE w sprawie C-198/10
(Cassina) i C-168/09 (Flos)

przepis art. 116 ustawy
pwp
może
być
interpretowany w ten
sposób, iż ochrona
praw
majątkowych
nie
ma
do utworu
zastosowania
do wytworów
wytworzonych według
wzoru przemysłowego
i wprowadzonych
do obrotu
po wygaśnięciu prawa
z
rejestracji
udzielonego na taki
wzór.
w
celu
zapewnienia
interpretacji
zgodnej
z wyrokiem
TSUE
niezbędne
jest
usunięcie
art.
116
ustawy pwp.

W obydwu w/w wyrokach Trybunał
przesądził o tym, że wzory
przemysłowe będące jednocześnie
utworami chronione są, na zasadzie
kumulacji, zarówno w trakcie,
jak i po ustaniu prawa z rejestracji
wzoru przemysłowego.

6

Warszawa, dnia

~utego 2015 r.

Minister
Spraw Zagranicznych

DPUE.920.44 7. 2013/bc/18

dot.: RM-10-62-13 z 30.01.2015 r.
Pan
Maciej Berek
Sekretarz Rady Ministrów

Opinia
o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o zmianie ustawy- Prawo
własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw, wyrażona przez ministra
właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Szanowny Panie Ministrze,

w związku z przedłożonym projektem ustawy pozwalam sobie wyrazić poniższą opinię.

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
Z poważaniem

Do wiadomości:
Pan Janusz Piechociński
Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Gospodarki

Projekt
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia
w sprawie wzorów dokumentów patentowych oraz świadectw ochronnych i świadectw
rejestracji wydawanych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Na podstawie art. 2311 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności
przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 oraz z 2015 r. poz. ...) zarządza się, co następuje:
§ 1. Określa się wzór:
1)

dokumentu patentowego, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2)

dodatkowego świadectwa ochronnego, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3)

świadectwa ochronnego na:

4)

a)

wzór użytkowy, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia,

b)

na znak towarowy, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

świadectwa rejestracji:
a)

wzoru przemysłowego, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia,

b)

oznaczenia geograficznego, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia,

c)

topografii układu scalonego, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.
PREZES RADY MINISTRÓW

02/45rch

2
Załączniki
do rozporządzenia
Ministra Gospodarki
z dnia ... (poz. ...)
Załącznik nr 1

03/14rch

4
Załącznik nr 2
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6
Załącznik nr 3

03/16rch

8
Załącznik nr 4
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10
Załącznik nr 5
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12
Załącznik nr 6

03/19rch

14
Załącznik nr 7
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UZASADNIENIE

Rozporządzenie wykonuje delegację wynikającą z art. 2311 ustawy – Prawo własności
przemysłowej, która nakłada na Prezesa Rady Ministrów obowiązek określenia w drodze
rozporządzenia wzorów dokumentów ochronnych wydawanych na chronione przedmioty
własności przemysłowej.
W rozporządzeniu określono wzory następujących dokumentów: dokumentu patentowego,
dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych oraz produktów ochrony
roślin, świadectw ochronnych na wzory użytkowe i znaki towarowe oraz świadectw rejestracji
wzoru przemysłowego, oznaczenia geograficznego oraz topografii układu scalonego.
Wydawanie dokumentów potwierdzających udzielenie prawa wyłącznego jest powszechną
praktyką stosowaną w krajach członkowskich OECD oraz UE. Dokumenty potwierdzające
udzielenie ochrony wydaje m.in. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante
(OHIM –

Office of Harmonisation of Internal Market)

i Europejski Urząd Patentowy

( EPO – European Patent Office).
W przypadku Polski w 2013 r. udzielono w trybie krajowym łącznie 14 702 patentów, praw
ochronnych i praw z rejestracji na przedmioty własności przemysłowej.
Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na dochody budżetu państwa i budżety jednostek
samorządu terytorialnego. Rozporządzenie pozostaje również bez wpływu na wydatki sektora
finansów publicznych, gdyż jedynie określa wzory dokumentów, które już są wydawane
uprawnionym z praw wyłącznych bezpośrednio na podstawie ustawy – Prawo własności
przemysłowej.
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Data sporządzenia
03.02.2015 r.

Nazwa projektu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzorów
dokumentów patentowych oraz świadectw ochronnych i świadectw
rejestracji wydawanych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Źródło:
Polskiej
upoważnienie ustawowe – Ustawa o zmianie
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
ustawy – Prawo własności przemysłowej
Ministerstwo Gospodarki
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu
lub Podsekretarza Stanu

Nr w wykazie prac

Grażyna Henclewska, Podsekretarz Stanu

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Otylia Trzaskalska – Stroińska, Zastępca Dyrektora Departamentu
Innowacji i Przemysłu, tel. 22 693 74 56

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Rozporządzenie wykonuje delegację wynikającą z art. 2311 ustawy – Prawo własności przemysłowej, która nakłada na
Prezesa Rady Ministrów obowiązek określenia w drodze rozporządzenia wzorów dokumentów ochronnych wydawanych
na chronione przedmioty własności przemysłowej.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
W rozporządzeniu określono wzory następujących dokumentów: dokumentu patentowego, dodatkowego świadectwa
ochronnego dla produktów leczniczych oraz produktów ochrony roślin, świadectw ochronnych na wzory użytkowe i znaki
towarowe oraz świadectw rejestracji wzoru przemysłowego, oznaczenia geograficznego oraz topografii układu scalonego.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Wydawanie dokumentów potwierdzających udzielenie prawa wyłącznego jest powszechną praktyką stosowaną w krajach
członkowskich OECD oraz UE. Dokumenty potwierdzające udzielenie ochrony wydaje m.in. OHIM i EPO.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Uprawnieni z praw
wyłącznych.

Wielkość

Źródło danych

W 2013 r. udzielono
w trybie krajowym
14 702 patentów, praw
ochronnych i praw
z rejestracji na
przedmioty własności
przemysłowej.

Raport roczny Urzędu
Patentowego Rzeczypospolitej
Polskiej za rok 2013.

Oddziaływanie
Wydanie dokumentu
patentowego, świadectwa
ochronnego lub świadectwa
rejestracji potwierdza
udzielenie prawa wyłącznego.

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt rozporządzenia zostanie skonsultowany z Polską Izbą Rzeczników Patentowych, Stowarzyszeniem Ochrony
Własności Przemysłowej, Zrzeszeniem Rzeczników Patentowych Prowadzących Kancelarie, Stowarzyszeniem Polskich
Wynalazców i Racjonalizatorów, Polskim Związkiem Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów, Stowarzyszeniem
Rzeczników Patentowych i Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.
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6. Wpływ na sektor finansów publicznych
Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Łącznie (0–10)

(ceny stałe z …… r.)
0

1

Dochody ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Źródła finansowania
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do obliczeń
założeń

Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na dochody budżetu państwa i budżety jednostek
samorządu terytorialnego. Rozporządzenie pozostaje również bez wpływu na wydatki sektora
finansów publicznych, gdyż jedynie określa wzory dokumentów, które już są wydawane
uprawnionym z praw wyłącznych bezpośrednio na podstawie ustawy – Prawo własności
przemysłowej.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz
na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian
W ujęciu
pieniężnym
(w mln zł,
ceny stałe
z … r.)
W ujęciu
niepieniężnym

duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe
duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorstw

0

1

2

3

5

10

Łącznie (0-10)
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rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe
Niemierzalne
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych
i przyjętych do obliczeń
założeń

Rozporządzenie nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość.

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
 nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
zgodności).

tak
nie
nie dotyczy
zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy

Komentarz
9. Wpływ na rynek pracy
Projektowana regulacja nie będzie oddziaływała na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:
Omówienie wpływu

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Rozporządzenie oddziałuje jedynie w relacji Urząd Patentowy – uprawniony z prawa wyłącznego.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Planuje się, że rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dniowego vacatio legis.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Rozporządzenie określa jedynie wzory dokumentów, które wydawane są uprawnionym z praw wyłącznych i potwierdzają
udzielenie patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji. Dokumenty takie obecnie
wydawane są bezpośrednio na podstawie ustawy – Prawo własności przemysłowej. Wejście w życie rozporządzenia nie
wpłynie na obecnie stosowaną praktykę.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)

02/53rch

