286
USTAWA
z dnia 23 stycznia 2004 r.
o zmianie ustawy — Prawo w∏asnoÊci przemys∏owej
Art. 1. W ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo w∏asnoÊci przemys∏owej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119,
poz. 1117) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) art. 4 otrzymuje brzmienie:
„Art. 4. Je˝eli umowa mi´dzynarodowa lub przepisy prawa Unii Europejskiej obowiàzujàce bezpoÊrednio w krajach cz∏onkowskich
okreÊlajà szczególny tryb udzielania
ochrony na wynalazki, wzory u˝ytkowe,
wzory przemys∏owe, znaki towarowe,

oznaczenia geograficzne lub topografie
uk∏adów scalonych, w sprawach nieuregulowanych w tej umowie lub w tych
przepisach albo pozostawionych w kompetencji organów krajowych przepisy
ustawy stosuje si´ odpowiednio.”;
2) w art. 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przedsi´biorca mo˝e uznaç za projekt racjonalizatorski, w rozumieniu ustawy, ka˝de rozwiàzanie nadajàce si´ do wykorzystania, nieb´dà-
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ce wynalazkiem podlegajàcym opatentowaniu, wzorem u˝ytkowym, wzorem przemys∏owym lub topografià uk∏adu scalonego.”;
3) art. 24 otrzymuje brzmienie:
„Art. 24. Patenty sà udzielane — bez wzgl´du na
dziedzin´ techniki — na wynalazki, które
sà nowe, posiadajà poziom wynalazczy
i nadajà si´ do przemys∏owego stosowania.”;
4) w art. 33:
a) po ust. 3 dodaje si´ ust. 31 w brzmieniu:
„31. Ka˝de zastrze˝enie powinno byç uj´te jasno, w jednym zdaniu lub równowa˝niku
zdania.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Oprócz zastrze˝enia niezale˝nego lub zastrze˝eƒ niezale˝nych, które powinny przedstawiaç ogó∏ cech zg∏aszanego wynalazku
bàdê kilku wynalazków, uj´tych zgodnie
z art. 34 w jednym zg∏oszeniu, w zg∏oszeniu
mo˝e wyst´powaç odpowiednia liczba zastrze˝eƒ zale˝nych dla przedstawienia wariantów wynalazku lub sprecyzowania cech
wymienionych w cz´Êci znamiennej zastrze˝enia niezale˝nego lub innego zastrze˝enia
zale˝nego.”,
c) po ust. 4 dodaje si´ ust. 41 w brzmieniu:
„41. Wzajemne powiàzanie w uk∏adzie zastrze˝enia niezale˝nego i zastrze˝eƒ zale˝nych
powinno byç wyraênie przedstawione
w zg∏oszeniu.”;
5) w art. 50 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku gdy brak ustawowych warunków
wymaganych do uzyskania patentu dotyczy
tylko niektórych wynalazków, uj´tych w jednym zg∏oszeniu, a zg∏aszajàcy nie ograniczy
zakresu ˝àdanej ochrony, Urzàd Patentowy
w pierwszej kolejnoÊci odmawia udzielenia patentu na te wynalazki. Po uprawomocnieniu
si´ decyzji w tej sprawie Urzàd Patentowy postanawia o dokonaniu odpowiednich zmian
w opisie zg∏oszeniowym.”;
6) w art. 108:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zg∏oszenie wzoru przemys∏owego zawiera
ilustracje, a w szczególnoÊci rysunki lub fotografie. Zg∏oszenie wzoru przemys∏owego
mo˝e zawieraç równie˝ próbki materia∏u
w∏ókienniczego.”,
b) w ust. 5 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Na jednej z ilustracji, o których mowa w ust. 2,
powinny byç przedstawione w figurach wszystkie odmiany wzoru uj´te w zg∏oszeniu.”;
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7) w art. 120:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Znakiem towarowym mo˝e byç ka˝de oznaczenie, które mo˝na przedstawiç w sposób
graficzny, je˝eli oznaczenie takie nadaje si´
do odró˝nienia towarów jednego przedsi´biorstwa od towarów innego przedsi´biorstwa.”,
b) w ust. 3:
— pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) znakach towarowych podrobionych —
rozumie si´ przez to u˝yte bezprawnie
znaki identyczne lub takie, które nie mogà byç odró˝nione w zwyk∏ych warunkach obrotu od znaków zarejestrowanych, dla towarów obj´tych prawem
ochronnym;”,
— dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:
„4) znakach wczeÊniejszych — rozumie si´
przez to znaki zg∏oszone lub zarejestrowane z wczeÊniejszym pierwszeƒstwem.”;
8) w art. 131:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Nie udziela si´ praw ochronnych na oznaczenia:
1) których u˝ywanie narusza prawa osobiste lub majàtkowe osób trzecich;
2) które sà sprzeczne z porzàdkiem publicznym lub dobrymi obyczajami;
3) które ze swojej istoty mogà wprowadzaç
odbiorców w b∏àd, w szczególnoÊci co do
charakteru, w∏aÊciwoÊci lub, z uwzgl´dnieniem ust. 3, pochodzenia geograficznego towaru.”,
b) w ust. 2 pkt 4 i 5 otrzymujà brzmienie:
„4) zawierajà urz´dowo uznane oznaczenia
przyj´te do stosowania w obrocie, w szczególnoÊci znaki bezpieczeƒstwa, znaki jakoÊci
lub cechy legalizacji, w zakresie, w jakim
mog∏oby to wprowadziç odbiorców w b∏àd
co do charakteru takich oznaczeƒ, o ile zg∏aszajàcy nie wyka˝e, ˝e jest uprawniony do
ich u˝ywania;
5) zawierajà elementy b´dàce symbolami,
w szczególnoÊci o charakterze religijnym,
patriotycznym lub kulturowym, których u˝ywanie obra˝a∏oby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycj´ narodowà;”,
c) ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:
„3. W odniesieniu do wyrobów alkoholowych,
ka˝dy znak towarowy zawierajàcy elementy
geograficzne niezgodne z pochodzeniem
wyrobu uwa˝a si´ za znak wprowadzajàcy
odbiorców w b∏àd.
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4. Nie udziela si´ praw ochronnych na znaki
zawierajàce elementy geograficzne prawdziwe w sensie dos∏ownym co do terytorium, regionu lub miejsca, z którego towar
pochodzi, które mog∏yby wprowadziç odbiorców w b∏àd, ˝e towar pochodzi z innego, s∏ynàcego z danych wyrobów terenu.
W przypadku homonimicznych oznaczeƒ
geograficznych dla wina i piwa ochrona mo˝e byç przyznana, z tym ˝e Urzàd Patentowy
wezwie osob´, która dokona∏a zg∏oszenia
póêniej, do dokonania w znaku odpowiednich zmian pozwalajàcych na odró˝nienie
go od znaku wczeÊniejszego.”;
9) w art. 132:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Nie udziela si´ prawa ochronnego na znak
towarowy dla towarów identycznych lub
podobnych, je˝eli znak ten jest identyczny
lub podobny do:
1) zarejestrowanego oznaczenia geograficznego, chyba ˝e zg∏aszajàcy jest uprawniony do u˝ywania tego oznaczenia, a udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy
nie ograniczy nadmiernie mo˝liwoÊci u˝ywania zarejestrowanego oznaczenia geograficznego przez innych uprawnionych;
2) znaku, który przed datà, wed∏ug której
oznacza si´ pierwszeƒstwo do uzyskania
prawa ochronnego, by∏ powszechnie
znany i u˝ywany jako znak towarowy dla
towarów pochodzàcych od innej osoby;
3) wczeÊniej zarejestrowanego w Rzeczypospolitej Polskiej znaku towarowego, którego ochrona wygas∏a, je˝eli od daty wygaÊni´cia prawa ochronnego na znak towarowy do dnia zg∏oszenia podobnego
znaku przez innà osob´ nie up∏ynà∏, z zastrze˝eniem art. 133, okres 2 lat.”,
b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego lub zg∏oszonego w celu uzyskania prawa
ochronnego (o ile na znak taki zostanie
udzielone prawo ochronne) z wczeÊniejszym pierwszeƒstwem na rzecz innej osoby
dla towarów identycznych lub podobnych,
je˝eli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w b∏àd, które obejmuje w szczególnoÊci ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem
wczeÊniejszym;”,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Ochrona znaku towarowego zawierajàcego
oznaczenia, o których mowa w art. 131
ust. 2 pkt 2—4, oraz symbole, o których mowa w art. 131 ust. 2 pkt 5, bàdê oznaczenia
odnoszàce si´ do pochodzenia towaru, nie
wy∏àcza mo˝liwoÊci uzyskania prawa
ochronnego przez innego przedsi´biorc´ na
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znak towarowy zawierajàcy takie same elementy dla towarów identycznych lub podobnych, je˝eli znaki te mogà byç w obrocie
∏atwo odró˝niane.”,

d) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:
„5. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio,
w przypadku gdy znak towarowy lub oznaczenie geograficzne zosta∏o zg∏oszone lub
zarejestrowane w trybie, o którym mowa
w art. 4.”;
10) art. 133—135 otrzymujà brzmienie:
„Art. 133. Przepisu art. 132 ust. 1 pkt 3 nie stosuje
si´, je˝eli ochrona wygas∏a na podstawie art. 169 ust. 1 pkt 1 lub uprawniony
z wczeÊniejszego prawa wyrazi zgod´
na udzielenie prawa ochronnego na
póêniejszy znak towarowy.
Art. 134. 1. Udzielenie przedsi´biorcy prawa
ochronnego na znak towarowy dla
okreÊlonych towarów nie wyklucza
udzielenia mu prawa na taki sam
znak równie˝ dla towarów identycznych lub podobnych, a tak˝e udzielenia mu prawa ochronnego na podobny znak towarowy dla towarów identycznych lub podobnych.
2. Na warunkach okreÊlonych w art. 122
mo˝e byç równie˝ udzielone wspólne
prawo ochronne z udzia∏em przedsi´biorcy uprawnionego do znaku wczeÊniejszego.
Art. 135. Udzielenie prawa ochronnego na znak
towarowy dla okreÊlonych towarów nie
stanowi samoistnej podstawy do odmowy udzielenia prawa ochronnego na
znak dla towarów identycznych lub podobnych innego przedsi´biorcy tylko
dlatego, ˝e zawiera on identyczne lub
podobne oznaczenie odnoszàce si´ do
dóbr osobistych, w szczególnoÊci nazwisko w∏aÊciciela.”;
11) w art. 143 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„O zg∏oszeniu znaku towarowego Urzàd Patentowy dokonuje og∏oszenia niezw∏ocznie po up∏ywie
3 miesi´cy od daty dokonania zg∏oszenia.”;
12) w art. 147 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Przepis ust. 2 stosuje si´ odpowiednio w przypadku udzielenia prawa ochronnego na wniosek o zamian´, na zg∏oszenie krajowe, rejestracji znaku towarowego uzyskanej na warunkach
okreÊlonych w przepisach Unii Europejskiej
o wspólnotowym znaku towarowym, z tym ˝e
dla ustalenia wymagalnoÊci op∏at dziesi´cioletni okres ochrony znaku towarowego biegnie
od daty z∏o˝enia wniosku o zamian´.”;
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13) art. 148 otrzymuje brzmienie:
„Art. 148. Przy rozpatrywaniu zg∏oszeƒ znaków towarowych przepisy art. 41, art. 42,
art. 43 ust. 2 pkt 2 i ust. 3, art. 44 ust. 1,
art. 45 ust. 1, art. 46 ust. 1 i 2, art. 48
i art. 55 stosuje si´ odpowiednio.”;
14) w art. 154 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) umieszczaniu tego znaku na towarach obj´tych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz
sk∏adowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a tak˝e oferowaniu lub Êwiadczeniu us∏ug pod tym znakiem;”;
15) w art. 156 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) ich nazwisk lub adresu;”;
16) w art. 162:
a) uchyla si´ ust. 2,
b) ust. 3—6 otrzymujà brzmienie:
„3. Prawo ochronne na wspólny znak towarowy
mo˝e byç przeniesione jako wspólne prawo
ochronne na przedsi´biorców zrzeszonych
w organizacji, o której mowa w art. 136.
Umowa o przeniesienie prawa powinna
okreÊlaç zasady u˝ywania takiego znaku
w takim zakresie, jaki jest przewidziany dla
regulaminu, o którym mowa w art. 122
ust. 2.
4. Prawo ochronne na znak towarowy mo˝e
byç równie˝ przeniesione w stosunku do
niektórych towarów, dla których prawo jest
udzielone, je˝eli towary, dla których znak
pozostaje zarejestrowany na rzecz zbywcy,
nie sà tego samego rodzaju. Z chwilà przeniesienia prawo to traktuje si´ jako niezale˝ne od prawa przys∏ugujàcego zbywcy.
5. Do wa˝noÊci umowy o przeniesienie udzia∏u we wspólnym prawie ochronnym jest potrzebna zgoda wszystkich wspó∏uprawnionych.
6. Przepisy ust. 1 oraz ust. 3—5 stosuje si´ odpowiednio do praw z dokonanego w Urz´dzie Patentowym zg∏oszenia, na które nie
zosta∏o jeszcze udzielone prawo ochronne.”;
17) w art. 165 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) z powodu kolizji ze znakiem towarowym powszechnie znanym, je˝eli przez okres pi´ciu
kolejnych lat u˝ywania zarejestrowanego znaku towarowego, uprawniony do znaku towarowego powszechnie znanego, b´dàc Êwiadomym jego u˝ywania, nie sprzeciwia∏ si´ temu.”;
18) w art. 169:
a) w ust. 1:
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— pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) utraty przez znak znamion odró˝niajàcych przez to, ˝e na skutek dzia∏aƒ lub zaniedbaƒ uprawnionego sta∏ si´ w obrocie zwyczajowym oznaczeniem — sk∏adajàcym si´ wy∏àcznie z elementów, które mogà s∏u˝yç w obrocie do oznaczania
w szczególnoÊci rodzaju towaru, jego jakoÊci, iloÊci, ceny, przeznaczenia, sposobu, czasu lub miejsca wytworzenia, sk∏adu, funkcji lub przydatnoÊci — w stosunku do towarów, dla których by∏ zarejestrowany;”,
— dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:
„3) dzia∏aƒ uprawnionego lub, za jego zgodà, osób trzecich, gdy znak towarowy
mo˝e wprowadzaç odbiorców w b∏àd,
w szczególnoÊci co do charakteru, w∏aÊciwoÊci lub pochodzenia geograficznego towaru.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 21 w brzmieniu:
„21. W przypadkach, o których mowa w ust. 1
pkt 3, Urzàd Patentowy wydaje decyzj´
stwierdzajàcà wygaÊni´cie prawa ochronnego na znak towarowy tak˝e na wniosek:
1) krajowych lub regionalnych organizacji,
których celem statutowym jest ochrona
interesów:
a) konsumentów,
b) przedsi´biorców;
2) Prezesa Urz´du Ochrony Konkurencji
i Konsumentów;
3) powiatowego (miejskiego)
konsumentów.”;

rzecznika

19) w art. 178:
a) dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako ust. 1,
b) dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:
„2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio,
w przypadku gdy oznaczenie geograficzne
zosta∏o zarejestrowane w trybie, o którym
mowa w art. 4.”;
20) po art. 179 dodaje si´ art. 1791 w brzmieniu:
„Art. 1791. 1. Nie udziela si´ prawa z rejestracji na
oznaczenie geograficzne, do którego
stosuje si´ przepisy prawa Unii Europejskiej ustanowione dla ochrony
oznaczeƒ geograficznych i nazw pochodzenia.
2. Zg∏oszenia oznaczeƒ i nazw, o których mowa w ust. 1, dokonuje si´
w Urz´dzie Patentowym, który bada, czy zg∏oszenie zosta∏o sporzàdzone prawid∏owo i jest zasadne.
3. Zg∏oszenie uwa˝a si´ za sporzàdzone prawid∏owo i zasadne, gdy spe∏nia wymagania przewidziane prze-

Dziennik Ustaw Nr 33

— 1754 —

pisami, o których mowa w ust. 1.
Przepis art. 180 stosuje si´ odpowiednio.
4. Po stwierdzeniu, i˝ zg∏oszenie jest
sporzàdzone prawid∏owo i zasadne,
Urzàd Patentowy przekazuje zg∏oszenie oznaczenia geograficznego
lub nazwy pochodzenia wraz z wymaganymi dokumentami do Komisji Europejskiej i powiadamia o tym
zg∏aszajàcego.
5. Na warunkach i w zakresie okreÊlonych w przepisach wymienionych
w ust. 1, od daty przekazania, o którym mowa w ust. 4, oznaczenia geograficzne i nazwy pochodzenia korzystajà na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z tymczasowej ochrony.
6. Przepisy ust. 1—5 stosuje si´ odpowiednio do wniosku o zmian´ specyfikacji wymienionego w ust. 1 oznaczenia.
7. W∏aÊciwym do rozpatrzenia sprzeciwu zarejestrowania, a tak˝e wniosku
o uniewa˝nienie rejestracji oznaczenia geograficznego lub nazwy pochodzenia, o których mowa w przepisach wymienionych w ust. 1, jest
Urzàd Patentowy.
8. Przy rozpatrywaniu zg∏oszenia, wniosku lub sprzeciwu, o których mowa
w ust. 2 oraz w ust. 6 i 7, przepisy
art. 244 i 245 oraz 248 i 249 stosuje
si´ odpowiednio.”;
21) nazwa tytu∏u V otrzymuje brzmienie:
„Op∏aty, rejestry, dokumenty i og∏oszenia urz´dowe”;
22) w tytule V nazwa dzia∏u II otrzymuje brzmienie:
„Rejestry i dokumenty”;
23) po art. 233 dodaje si´ art. 2331 w brzmieniu:
„Art. 2331. O zg∏oszeniu wynalazku, wzoru u˝ytkowego i znaku towarowego og∏asza si´
w „Biuletynie Urz´du Patentowego”.”;
24) art. 234 otrzymuje brzmienie:
„Art. 234. Inne ni˝ wymienione w art. 232, art. 233
i art. 2331 og∏oszenia okreÊlone w ustawie, akty o charakterze urz´dowym oraz
komunikaty zamieszcza si´ w „WiadomoÊciach Urz´du Patentowego”.”;
25) nazwa tytu∏u VI otrzymuje brzmienie:
„Strona, pe∏nomocnicy, terminy, Êrodki zaskar˝enia oraz informacje o zg∏oszeniu w post´powaniu
zg∏oszeniowym i rejestrowym”;
26) w art. 235 uchyla si´ ust. 1;
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27) w art. 244:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Od decyzji Urz´du Patentowego stronie s∏u˝y wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
w rozumieniu Kodeksu post´powania administracyjnego.”,
b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 11—14 w brzmieniu:
„11. Do post´powania o ponowne rozpatrzenie
sprawy stosuje si´ odpowiednio, z zastrze˝eniem ust. 12—14, przepisy Kodeksu post´powania administracyjnego dotyczàce
rozpatrywania odwo∏ania od decyzji.
12. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
wymaga uzasadnienia.
13. Rozpraw´ przeprowadza si´ w przypadku,
o którym mowa w art. 89 § 2 Kodeksu post´powania administracyjnego, równie˝ na
wniosek zg∏aszajàcego.
14. Do ponownego rozpatrzenia sprawy Prezes
Urz´du Patentowego wyznacza eksperta.”,
c) uchyla si´ ust. 2,
d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Przepisy ust. 1 oraz ust. 11—14 stosuje si´
odpowiednio do postanowieƒ.”;
28) w art. 245 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy
Urzàd Patentowy wydaje decyzj´, w której
utrzymuje w mocy zaskar˝onà decyzj´ albo
uchyla jà w ca∏oÊci lub w cz´Êci i rozstrzyga co
do istoty sprawy.”;
29) art. 249 otrzymuje brzmienie:
„Art. 249. 1. Prezes Urz´du Patentowego wyznacza eksperta do rozpatrzenia zasadnoÊci otrzymanej skargi.
2. W wyniku rozpatrzenia skargi Urzàd
Patentowy uwzgl´dnia jà w ca∏oÊci
albo przekazuje sàdowi administracyjnemu odpowiedê na skarg´ wraz
z aktami sprawy.”;
30) art. 252 i 253 otrzymujà brzmienie:
„Art. 252. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do post´powania przed Urz´dem
Patentowym stosuje si´, z zastrze˝eniem art. 253, odpowiednio przepisy
Kodeksu post´powania administracyjnego.
Art. 253. 1. Przepisów Kodeksu post´powania
administracyjnego o terminach za∏atwiania sprawy nie stosuje si´ do rozpatrywania zg∏oszeƒ dokonanych
w celu uzyskania patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa
ochronnego lub prawa z rejestracji.
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2. Przepisów Kodeksu post´powania
administracyjnego o wznowieniu post´powania i stwierdzeniu niewa˝noÊci decyzji nie stosuje si´, je˝eli okolicznoÊci uzasadniajàce wznowienie
post´powania bàdê stwierdzenie niewa˝noÊci decyzji mogà byç podniesione w sporze o uniewa˝nienie
udzielonego patentu, dodatkowego
prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji.”;
31) w art. 255:
a) dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako ust. 1,
b) w ust. 1 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:
„Urzàd Patentowy — w trybie post´powania
spornego — rozstrzyga sprawy o:”,
c) dodaje si´ ust. 2—4 w brzmieniu:
„2. Sprawy, o których mowa w ust. 1, rozpatrujà kolegia orzekajàce do spraw spornych.
3. Do spraw rozpatrywanych przez Urzàd Patentowy w trybie post´powania spornego
nie stosuje si´ przepisów Kodeksu post´powania administracyjnego o terminach za∏atwiania spraw. Urzàd Patentowy dà˝y do
rozstrzygni´cia sprawy w terminie 6 miesi´cy od dnia z∏o˝enia wniosku.
4. Urzàd Patentowy rozstrzyga sprawy w trybie post´powania spornego w granicach
wniosku i jest zwiàzany podstawà prawnà
wskazanà przez wnioskodawc´.”;
32) po art. 255 dodaje si´ art. 2551—25512 w brzmieniu:
„Art. 2551. 1. Post´powanie sporne w sprawach,
o których mowa w art. 255 ust. 1
pkt 1—8, wszczyna si´ na pisemny
wniosek.
2. Od wniosku o wszcz´cie post´powania nale˝y wnieÊç op∏at´.
3. Wniosek powinien zawieraç:
1) oznaczenie stron i ich adresy;
2) zwi´z∏e przedstawienie sprawy;
3) wyraênie okreÊlone ˝àdanie;
4) wskazanie podstawy prawnej;
5) wskazanie
wych;

Êrodków

dowodo-

6) podpis wnioskodawcy i dat´.
4. Do wniosku nale˝y do∏àczyç:
1) pe∏nomocnictwo, je˝eli wniosek
sk∏ada pe∏nomocnik;
2) odpisy wniosku w liczbie odpowiadajàcej liczbie stron post´powania spornego;
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3) dowód uiszczenia op∏aty, o której
mowa w ust. 2.
5. Urzàd Patentowy bada, czy wniosek
o wszcz´cie post´powania spornego
spe∏nia wymogi formalne, o których
mowa w ust. 3 i 4.
6. Je˝eli wniosek nie spe∏nia wymogów
formalnych, Urzàd Patentowy wzywa
wnioskodawc´ do usuni´cia usterek
lub braków w terminie 30 dni pod rygorem umorzenia post´powania.
Art. 2552. 1. Urzàd Patentowy dor´cza stronom
post´powania spornego odpisy
wniosku, wyznaczajàc jednoczeÊnie
termin do nades∏ania pisemnej odpowiedzi na wniosek.
2. Strona wezwana do udzielenia odpowiedzi na wniosek do∏àcza do odpowiedzi odpisy w liczbie odpowiadajàcej liczbie stron post´powania
spornego.
Art. 2553. 1. Po up∏ywie terminu wyznaczonego
stronie do udzielenia odpowiedzi na
wniosek Urzàd Patentowy wyznacza
termin rozprawy, o czym zawiadamia strony lub ich pe∏nomocników,
dor´czajàc im jednoczeÊnie odpis
odpowiedzi na wniosek, je˝eli zosta∏a udzielona.
2. W sprawach wymienionych w art. 2551
ust. 6, w art. 2554, w art. 2555 ust. 2,
w art. 2556 ust. 3, a tak˝e w przypadku przywrócenia terminu okreÊlonego w art. 2551 ust. 6, Urzàd Patentowy mo˝e orzekaç na posiedzeniach
niejawnych.
3. W zawiadomieniu o rozprawie okreÊla si´ termin, miejsce i przedmiot
rozprawy.
4. Zawiadomienie o rozprawie powinno byç dor´czone stronom nie póêniej ni˝ 7 dni przed wyznaczonym
terminem.
Art. 2554. 1. Je˝eli Urzàd Patentowy stwierdzi, ˝e
nie jest w∏aÊciwy do rozpatrzenia
wniosku w trybie post´powania
spornego, wydaje w tej sprawie postanowienie.
2. Je˝eli wnioskodawca wycofa∏ wniosek przed rozprawà, Urzàd Patentowy wydaje decyzj´ o umorzeniu post´powania.
Art. 2555. 1. Rozprawa jest jawna, chyba ˝e post´powanie sporne dotyczy wynalazku tajnego lub wzoru u˝ytkowego
tajnego.
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2. Je˝eli rozpatrzenie sprawy wymaga
powo∏ywania si´ przez strony na informacje prawnie chronione na podstawie odr´bnych przepisów, jawnoÊç rozprawy mo˝e byç wy∏àczona
— w drodze postanowienia — w ca∏oÊci lub w cz´Êci. Wy∏àczenie nie
mo˝e obejmowaç obecnoÊci stron
na rozprawie.
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Art. 2558. 1. Decyzja powinna zawieraç:
1) oznaczenie organu orzekajàcego;
2) dat´ wydania decyzji;
3) imiona i nazwiska cz∏onków sk∏adu orzekajàcego i protokolanta;
4) oznaczenie stron;
5) oznaczenie przedmiotu sprawy
i jej rozstrzygni´cie;

Art. 2556. 1. Z przebiegu rozprawy sporzàdza si´
protokó∏, który podpisujà przewodniczàcy sk∏adu orzekajàcego i protokolant.

6) powo∏anie podstawy
rozstrzygni´cia;

7) rozstrzygni´cie co do kosztów
post´powania;

2. Protokó∏ powinien zawieraç:
1) oznaczenie organu orzekajàcego,
miejsca i daty posiedzenia, imiona i nazwiska cz∏onków sk∏adu
orzekajàcego, protokolanta, stron,
ich pe∏nomocników i ustawowych
przedstawicieli oraz oznaczenie
sprawy i wzmiank´ co do tajnoÊci
rozprawy;
2) przebieg rozprawy, w szczególnoÊci wnioski i twierdzenia stron,
przebieg post´powania dowodowego, wymienienie zarzàdzeƒ
i postanowieƒ wydanych na rozprawie ze wzmiankà o ich og∏oszeniu; zamiast podania wniosków i twierdzeƒ stron mo˝na
w protokole powo∏aç si´ na pisma
przygotowawcze;

8) uzasadnienie faktyczne i prawne;
9) pouczenie o trybie zaskar˝ania;
10) podpisy cz∏onków sk∏adu orzekajàcego.
2. Pisemne uzasadnienie decyzji sporzàdza si´ z urz´du w terminie 30 dni
od dnia jej og∏oszenia. Uzasadnienie
podpisuje przewodniczàcy sk∏adu
orzekajàcego i cz∏onek sk∏adu orzekajàcego, który sporzàdzi∏ uzasadnienie. Odpis decyzji wraz z uzasadnieniem dor´cza si´ stronom.
Art. 2559. 1. Decyzje Urz´du Patentowego podlegajà og∏oszeniu, z zastrze˝eniem
art. 25510 ust. 1.
2. Decyzj´ og∏asza si´ bezpoÊrednio po
przeprowadzeniu rozprawy.

3) czynnoÊci stron, w szczególnoÊci
ugod´, uznanie ˝àdania, wycofanie, zmian´, rozszerzenie lub
ograniczenie wniosku.
3. Strony mogà ˝àdaç sprostowania
lub uzupe∏nienia protoko∏u, nie póêniej jednak ni˝ na nast´pnym posiedzeniu, a po wydaniu decyzji —
w terminie 30 dni od jej wydania.

3. Og∏oszenie decyzji mo˝e byç odroczone na czas do 2 tygodni, o czym
przewodniczàcy sk∏adu orzekajàcego
og∏asza, podajàc termin i miejsce
og∏oszenia decyzji.
Art. 25510. 1. Postanowienia i decyzje wydane na
posiedzeniu niejawnym nie podlegajà og∏oszeniu.

Art. 2557. 1. Po przeprowadzeniu post´powania
spornego Urzàd Patentowy wydaje
decyzj´.
2. Decyzj´ podejmuje si´ zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów.
3. Cz∏onek sk∏adu orzekajàcego, który
nie zgadza si´ z rozstrzygni´ciem
sprawy, mo˝e z∏o˝yç zdanie odr´bne wraz z pisemnym uzasadnieniem.
4. Zg∏oszenie zdania odr´bnego zaznacza si´ przy podpisie z∏o˝onym na
decyzji przez zamieszczenie odpowiedniej wzmianki.
5. Zdanie odr´bne nie podlega og∏oszeniu.

prawnej

2. Do postanowieƒ i decyzji, o których
mowa w ust. 1, przepis art. 2558
ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.
Art. 25511. Do post´powania spornego przed
Urz´dem Patentowym stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 242 i 243.
Art. 25512. Przepisy art. 2551—25511 stosuje si´
odpowiednio do spraw, o których mowa w art. 255 ust. 1 pkt 9, z wy∏àczeniem przepisów dotyczàcych wniosku
o wszcz´cie post´powania spornego.”;
33) w art. 256:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do post´powania spornego przed Urz´dem
Patentowym w sprawach nieuregulowa-
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nych w ustawie stosuje si´ odpowiednio
przepisy Kodeksu post´powania administracyjnego.”,
b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 31 w brzmieniu:
„31. W sprawach, o których mowa w art. 2553
ust. 2, przys∏uguje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Termin do jego z∏o˝enia
w przypadku decyzji wynosi 2 miesiàce,
a w przypadku postanowienia — 1 miesiàc
od dnia dor´czenia stronie decyzji lub postanowienia.”,
c) uchyla si´ ust. 4;
34) nazwa tytu∏u VIII otrzymuje brzmienie:
„Urzàd Patentowy”;
35) w tytule VIII nazwa dzia∏u I otrzymuje brzmienie:
„Zadania i organizacja Urz´du Patentowego”;
36) w tytule VIII w dziale I skreÊla si´ wyrazy „Rozdzia∏ 1. Zadania i organizacja Urz´du Patentowego”;
37) w art. 261 w ust. 2 po pkt 5 dodaje si´ pkt 51
w brzmieniu:
„51) wydawanie „Biuletynu Urz´du Patentowego”;”;
38) w art. 264 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do powo∏anych przez Prezesa Urz´du Patentowego ekspertów nale˝y orzekanie w sprawach,
o których mowa w art. 261 ust. 2 pkt 2 i 3, a tak˝e w sprawach dokonywania wpisów do rejestrów.”;
39) w art. 265 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) sk∏adanie wniosków i wyra˝anie opinii co do
zadaƒ w zakresie rozpatrywania wp∏ywajàcych
zg∏oszeƒ oraz co do Êrodków potrzebnych na
ich wykonanie;”;
40) po art. 265 dodaje si´ art. 2651 w brzmieniu:
„Art. 2651. Pracownicy Urz´du Patentowego na
stanowiskach urz´dniczych, z wy∏àczeniem ekspertów, asesorów oraz aplikantów eksperckich, sà cz∏onkami korpusu s∏u˝by cywilnej.”;
41) w tytule VIII wyrazy „Rozdzia∏ 2. Aplikacja ekspercka. Uprawnienia i obowiàzki eksperta” zast´puje
si´ wyrazami „Dzia∏ II. Eksperci, asesorzy i aplikanci eksperccy”;
42) w art. 266 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Od aplikanta eksperckiego, który powinien posiadaç znajomoÊç wi´cej ni˝ jednego j´zyka obcego, mo˝na nie wymagaç znajomoÊci jednego
z potrzebnych j´zyków, je˝eli brak ten uzupe∏ni
on w czasie przeznaczonym na aplikacj´.”;
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43) art. 267 otrzymuje brzmienie:
„Art. 267. 1. Prezes Urz´du Patentowego organizuje nabór na aplikacj´ przez umieszczenie og∏oszenia w miejscu powszechnie dost´pnym w siedzibie
Urz´du Patentowego, a tak˝e przez
opublikowanie go w „WiadomoÊciach Urz´du Patentowego”.
2. Prezes Urz´du Patentowego przeprowadza post´powanie kwalifikacyjne. Kandydaci powinni posiadaç
wy˝sze wykszta∏cenie i spe∏niaç wymagania, o których mowa w art. 266
ust. 2 i 3.
3. Aplikacja trwa 3 lata, z tym ˝e w uzasadnionych przypadkach, na wniosek
aplikanta eksperckiego, mo˝e byç
skrócona do 1 roku i 6 miesi´cy.
4. Stosunek pracy aplikanta eksperckiego nawiàzuje Prezes Urz´du Patentowego na podstawie umowy o prac´
na czas nieokreÊlony.
5. Aplikantowi eksperckiemu mo˝e byç
powierzane wykonywanie okreÊlonych czynnoÊci zwiàzanych z orzekaniem, bez prawa podejmowania decyzji.
6. Aplikacja koƒczy si´ egzaminem. Powtórny egzamin mo˝e byç z∏o˝ony
tylko raz, nie wczeÊniej ni˝ po 6 miesiàcach i nie póêniej ni˝ po roku od
daty pierwszego egzaminu.
7. Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna powo∏ana przez Prezesa
Urz´du Patentowego. Za udzia∏
w pracach komisji przys∏uguje wynagrodzenie.
8. W przypadku nieprzystàpienia, bez
usprawiedliwienia, do egzaminu lub
niezdania powtórnego egzaminu
Urzàd Patentowy rozwiàzuje z aplikantem eksperckim, za wypowiedzeniem, umow´ o prac´.
9. Za naruszenie obowiàzków s∏u˝bowych aplikant ekspercki odpowiada
dyscyplinarnie. Do odpowiedzialnoÊci dyscyplinarnej stosuje si´ odpowiednio art. 273.”;
44) w art. 270 uchyla si´ ust. 8;
45) w art. 271:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Tworzy si´ fundusz nagród za szczególne
osiàgni´cia w pracy ekspertów, asesorów
i aplikantów eksperckich w wysokoÊci 3 %
planowanych Êrodków na ich wynagrodzenia osobowe. WielkoÊç odpisu na fundusz
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nagród mo˝e byç podwy˝szona przez Prezesa Urz´du Patentowego w ramach posiadanych Êrodków na te wynagrodzenia.”,
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Prezes Rady Ministrów okreÊla, w drodze
rozporzàdzenia, mno˝niki kwoty bazowej,
o której mowa w ust. 1, jako podstawy do
ustalenia wynagrodzenia zasadniczego na
stanowiskach ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich oraz stawek dodatku za
wieloletnià prac´ oraz dodatku funkcyjnego,
z uwzgl´dnieniem powierzanego zakresu
uprawnieƒ oraz stanowiska.”;
46) po art. 272 dodaje si´ art. 2721 w brzmieniu:
„Art. 2721. 1. Do ekspertów i aplikantów eksperckich majà odpowiednio zastosowanie przepisy art. 62 i art. 69 ust. 3,
a do aplikantów eksperckich równie˝
przepisy art. 83, art. 84 i art. 87 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o s∏u˝bie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49,
poz. 483, z póên. zm.1)).
2. W sprawach wynikajàcych ze stosunku pracy ekspertów i aplikantów eksperckich nieuregulowanych w ustawie i przepisach wskazanych w ust. 1
stosuje si´ ustaw´ z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U.
z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z póên.
zm.2)).”;
47) w tytule VIII wyrazy „Rozdzia∏ 3” zast´puje si´ wyrazami „Dzia∏ III”;
48) w art. 274 w ust. 6 dodaje si´ pkt 4 i 5 w brzmieniu:
„4) odmowy z∏o˝enia Êlubowania;
5) prawomocnego skazania za przest´pstwo pope∏nione umyÊlnie.”;
49) w tytule VIII uchyla si´ rozdzia∏ 4;
50) w tytule VIII wyrazy „Dzia∏ II” zast´puje si´ wyrazami „Dzia∏ IV”;
51) art. 279—282 otrzymujà brzmienie:
———————
1) Zmiany

ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 70,
poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2001 r. Nr 102, poz. 1116,
Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1403 i Nr 154, poz. 1800,
z 2002 r. Nr 150, poz. 1237, Nr 153, poz. 1271, Nr 238,
poz. 2025 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 228,
poz. 2256 i 2257.
2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zosta∏y og∏oszone
w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717,
z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43,
poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r.
Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99,
poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128,
poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676,
Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673
i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213,
poz. 2081.
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„Art. 279. 1. Kolegia orzekajàce do spraw spornych, zwane dalej „kolegiami”, dzia∏ajà w Urz´dzie Patentowym.
2. Kolegia rozpatrujà sprawy nale˝àce
do ich w∏aÊciwoÊci w sk∏adzie: przewodniczàcy kolegium i dwaj cz∏onkowie kolegium. W sprawach zawi∏ych mo˝na wyznaczyç sk∏ad pi´cioosobowy.
Art. 280. 1. Przewodniczàcym kolegium mo˝e
byç pracownik Urz´du Patentowego,
który:
1) ma obywatelstwo polskie i korzysta z pe∏ni praw publicznych;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) nie by∏ karany za przest´pstwo
umyÊlne;
4) ukoƒczy∏ wy˝sze studia prawnicze
w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyska∏ tytu∏ magistra lub zagraniczne
studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;
5) odby∏ aplikacj´ s´dziowskà, radcowskà, adwokackà, prokuratorskà
albo jest profesorem lub doktorem
habilitowanym nauk prawnych, albo te˝ przez dziesi´ç lat pozostawa∏ w instytucjach publicznych na
stanowiskach zwiàzanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa
administracyjnego.
2. Do przewodniczàcych kolegium stosuje si´ przepisy o ekspertach, z tym
˝e sà oni zwolnieni z odbycia aplikacji, o której mowa w art. 266 ust. 1.
3. W sk∏ad kolegium, oprócz przewodniczàcego kolegium, wchodzà jako jego
cz∏onkowie: jeden ekspert upowa˝niony do orzekania w sprawach spornych przez Prezesa Urz´du Patentowego oraz jeden przedstawiciel organizacji, o których mowa w art. 9, wyznaczony z listy przedstawicieli,
uzgodnionej z Prezesem Urz´du Patentowego przez te organizacje, zwany dalej „przedstawicielem”.
4. Je˝eli wyznaczono kolegium pi´cioosobowe, oprócz przewodniczàcego
kolegium w jego sk∏ad wchodzi
dwóch ekspertów oraz dwóch przedstawicieli.
5. Przedstawicielem nie mo˝e byç czynny zawodowo rzecznik patentowy.
Art. 281. 1. Obs∏ug´ kolegiów sprawuje wyodr´bniona komórka organizacyjna
Urz´du Patentowego.
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2. Kierownik komórki organizacyjnej,
o której mowa w ust. 1, wyznaczony
przez Prezesa Urz´du Patentowego:
1) zarzàdza skompletowanie akt niezb´dnych do wyznaczenia posiedzenia niejawnego lub rozprawy,
a w razie potrzeby innych dowodów;
2) wyznacza sk∏ad orzekajàcy w sprawie;
3) zarzàdza dor´czenie stronie przeciwnej odpisów wniosku z za∏àcznikami w celu przedstawienia odpowiedzi na wniosek;
4) wyznacza termin posiedzenia niejawnego lub rozprawy, w którym
sprawa ma byç rozpatrzona;
5) zarzàdza zawiadomienie o rozprawie stron i innych osób, których
udzia∏ na rozprawie jest niezb´dny.
Art. 282. 1. Przedstawicielom wyznaczonym do
orzekania w sprawach spornych i pozostajàcym w stosunku pracy przys∏uguje zwolnienie od pracy na czas
udzia∏u w posiedzeniach kolegiów,
z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
2. Przedstawicielom, którzy biorà udzia∏
w pracach kolegiów i nie pozostajà
w stosunku pracy, wyp∏aca si´ rekompensat´ za udzia∏ w pracach kolegiów.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw
pracy, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób ustalenia wysokoÊci rekompensaty, o której mowa w ust. 2,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci rodzaje wykonywanych czynnoÊci przy
przygotowywaniu i rozpatrywaniu
spraw.
4. Przedstawiciele zamieszkali poza siedzibà Urz´du Patentowego otrzymujà
diety oraz kwoty stanowiàce zwrot
kosztów, wed∏ug zasad ustalonych
w przepisach o wysokoÊci oraz warunkach ustalania nale˝noÊci przys∏ugujàcych pracownikowi zatrudnionemu w paƒstwowej lub samorzàdowej
jednostce sfery bud˝etowej z tytu∏u
podró˝y s∏u˝bowej na obszarze kraju.”;
52) w art. 296 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu
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do towarów identycznych lub podobnych, je˝eli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców
w b∏àd, które obejmuje w szczególnoÊci ryzyko
skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym;”;

53) w art. 297 uchyla si´ ust. 2;
54) art. 301 otrzymuje brzmienie:
„Art. 301. Uprawniony do znaku towarowego powszechnie znanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mo˝e ˝àdaç, z zastrze˝eniem art. 165 ust. 1 pkt 3, zaprzestania u˝ywania znaku identycznego lub
podobnego w odniesieniu do towarów
identycznych lub podobnych, gdy u˝ywanie takie mo˝e wprowadzaç odbiorców w b∏àd co do pochodzenia towaru.”;
55) w art. 302 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do oznaczeƒ geograficznych stosuje si´ odpowiednio, z zastrze˝eniem art. 186, przepisy
art. 296—298.”;
56) w art. 305 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca przest´pstwa okreÊlonego w ust. 1 podlega grzywnie.”.
Art. 2. Post´powanie przed Urz´dem Patentowym,
wszcz´te w Izbie Odwo∏awczej i niezakoƒczone przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, toczy si´ wed∏ug przepisów ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.
Art. 3. Post´powanie sporne przed Urz´dem Patentowym, wszcz´te i niezakoƒczone przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, toczy si´ wed∏ug przepisów ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.
Art. 4. Do czasu wydania przepisów wykonawczych, o których mowa w art. 271 ust. 5 i art. 282 ust. 3
ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym
niniejszà ustawà, pozostajà w mocy przepisy dotychczasowe.
Art. 5. Do ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich zatrudnionych w Urz´dzie Patentowym przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy stosuje si´
przepisy ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu
nadanym niniejszà ustawà.
Art. 6. Przepisy art. 1 pkt 1, 9 lit. d, pkt 12, 19
lit. b oraz pkt 20 stosuje si´ od dnia uzyskania przez
Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej.
Art. 7. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.
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