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Z PRAKTYKI 19

R
zecz nik pa ten to wy – ta na -
zwa okre śla spe cja li stę, in -
ży nie ra lub praw ni ka, któ -

ry świad czy po moc praw ną lub
tech nicz ną z za kre su wła sno ści
prze my sło wej, in te lek tu al nej pod -
mio tom go spo dar czym oraz oso -
bom fi zycz nym. 

Rzecz ni cy pa ten to wi w Pol sce

Je dy nie rzecz nik pa ten to wy
mo że być peł no moc ni kiem
przed Urzę dem Pa ten to wym RP
w po stę po wa niach, któ re zwią za -
ne są ze zgło sze niem lub utrzy -
my wa niem ochro ny przed mio -
tów (war to ści) wła sno ści prze -
my sło wej. 

W okre sie go spo dar ki wol no -
ryn ko wej, ogrom ne go roz wo ju
tech ni ki, tech no lo gii, ba dań na -
uko wych i wdra ża nia ich wy ni -
ków do prak ty ki ro la rzecz ni ków
pa ten to wych bar dzo wzra sta
i sta je się czyn ni kiem za pew nia -
ją cym ten dy na micz ny roz wój.

Rzecz ni cy pa ten to wi sta ją się
jak by fun da men tem in no wa cyj -
no ści we wszyst kich dzie dzi nach
ży cia i ich ro la łącz ne go sto so wa -
nia pra wa i wie dzy tech nicz nej
bę dzie jesz cze wzra sta ła. 

W ostat nich la tach dy na micz -
ne roz wi ja ją się star tu py, fin -te -
chy itp. pod mio ty opar te naj czę -
ściej na osią gnię ciach na uko -
wych i no wa tor skich roz wią za -
niach. Bez od po wied niej ochro -
ny wła sno ści in te lek tu al nej
i prze my sło wej ta kie no wa tor -
skie dzia ła nia i przed się wzię cia
nie mia ły by szans na osią ga nie
suk ce sów w kra ju i na ryn kach
mię dzy na ro do wych. 

Za sa dy wy ko ny wa nia za wo du

rzecz ni ka pa ten to we go

Obec nie za sa dy wy ko ny wa -
nia za wo du rzecz ni ka pa ten to -
we go okre śla usta wa o rzecz ni -
kach pa ten to wych z 11 kwiet -
nia 2001 (Dz.U. z 2019 r.,
poz. 1861), któ ra za wie ra rów -
nież or ga ni za cję i za kres dzia ła -
nia ich sa mo rzą du za wo do we -
go. Re gu lu je ona tak że za sa dy
świad cze nia usług (po mo cy)
w spra wach wła sno ści prze my -
sło wej i in te lek tu al nej oraz wy -
mie nia wszyst kie moż li we for -
my wy ko ny wa nia te go za wo du. 

Ko lej ną waż ną usta wą – jak by
uzu peł nia ją cą – jest usta wa Pra -
wo wła sno ści prze my sło wej z 30
czerw ca 2000 r. (Dz.U. z 2020 r.,
poz. 286), któ ra usta la za kres
umo co wań rzecz ni ka pa ten to we -
go w po stę po wa niach przed Urzę -
dem Pa ten to wym RP.

Zgod nie z art. 8 usta wy
o rzecz ni kach pa ten to wych,
rzecz nik pa ten to wy świad czy po -
moc tech nicz ną i praw ną. Po -
moc praw na po le ga na udzie la -

niu po rad i kon sul ta cji praw -
nych, spraw dza niu sta nu praw -
ne go przed mio tów wła sno ści
prze my sło wej, opra co wy wa niu
i wy da wa niu opi nii, a tak że
na za stęp stwie praw nym i pro ce -
so wym. W tych po stę po wa niach
rzecz nik za stę pu je ad wo ka ta lub
rad cę praw ne go.

Na to miast po moc tech nicz na
to przede wszyst kim opra co wy -
wa nie opi sów tech nicz nych,
zgło szeń do ochro ny pod mio tów
dzia łal no ści twór czej, któ re prze -
zna czo ne są do wy ko rzy sty wa nia
prze my sło we go, ba da nia za kre -
sów ich ochro ny kra jo wej i mię -
dzy na ro do wej oraz pro wa dze nia
po szu ki wań do ty czą cych roz wo -
ju tech ni ki w tych za kre sach.

Za wód rzecz ni ka pa ten to we -
go, po dob nie jak ad wo ka ta lub
rad cy praw ne go, jest za wo dem
wol nym oraz na le ży do za wo dów
za ufa nia pu blicz ne go. Po dob nie
jak in ne za wo dy, rów nież rzecz -
ni ka pa ten to we go obo wią zu je ta -
jem ni ca za wo do wa (tj. ta jem ni ca
rzecz ni kow ska) w za kre sie
wszyst kich fak tów po zna nych
w trak cie wy ko ny wa nia po wie -
rzo nych rzecz ni ko wi czyn no ści
w za kre sie udzie lo ne go peł no -
moc nic twa.

Od rzecz ni ka pa ten to we go
wy ma ga ne jest po sia da nie bar -
dzo du żej wie dzy z róż nych –
cza sa mi bar dzo od sie bie od le -
głych – dzie dzin. Cho dzi o ko -

niecz ną wie dzę praw ni czą, jak
i o spe cja li stycz ne dzie dzi ny wie -
dzy tech nicz nej. 

Za wód ten łą czy się więc z ko -
niecz no ścią śle dze nia wszyst -
kich no wych roz wią zań tech -
nicz nych. A zwa żyw szy na bar -
dzo szyb ki roz wój tech ni ki,
w tym przede wszyst kim ta kich
jej dzie dzin, jak elek tro ni ka, au -
to ma ty ka, ro bo ty ka, in ży nie ria
bio tech nicz na i che micz na, za -
sto so wa nia sztucz nej in te li gen -
cji itd., każ dy rzecz nik pa ten to -
wy mu si bar dzo du żo cza su po -
świę cać na sa mo kształ ce nie.
Wy stę pu je on prak tycz nie w ro li
do rad cy przy wpro wa dza niu
róż nych pro jek tów i no wo cze -
snych roz wią zań o cha rak te rze

wy na laz ków, czę sto o bar dzo
wiel kiej war to ści fi nan so wej.
Stąd ko niecz ne są ta kie ce chy
oso bo we jak po uf ność, rze tel -
ność i uczci wość. 

Kto mo że zo stać rzecz ni kiem

pa ten to wym

Rzecz nik pa ten to wy otrzy mu -
je pra wo do wy ko ny wa nia swo je -
go za wo du z dniem wpi sa nia
na li stę rzecz ni ków pa ten to wych
i po zło że niu ślu bo wa nia. Wte dy

Urząd Pa ten to wy Rzecz po spo li -
tej Pol skiej wy da je rzecz ni ko wi
pa ten to we mu le gi ty ma cję, któ ra
jest po twier dze niem pra wa wy -
ko ny wa nia za wo du, a tak że uży -
wa nia ty tu łu za wo do we go –
praw nie chro nio ne go – „rzecz -
nik pa ten to wy”.

Zgod nie z prze pi sa mi usta wy
rzecz ni kiem pa ten to wym mo że
zo stać oso ba, któ ra: ukoń czy ła
stu dia ma gi ster skie na kie run ku
tech nicz nym lub praw ni czym,
od by ła wy ma ga ną apli ka cję
rzecz ni kow ską, ma nie ska zi tel ny
cha rak ter i peł ną zdol ność
do czyn no ści praw nych, zda ła
eg za min kwa li fi ka cyj ny i po sia da
pol skie oby wa tel stwo, a je śli jest
ob co kra jow cem, mu si bie gle wła -

dać ję zy kiem pol skim w mo wie
i pi śmie.

Usta wa okre śla tak że, w ja kiej
for mie rzecz nik pa ten to wy mo że
wy ko ny wać swój za wód. W za sa -
dzie do pusz cza się trzy je go for -
my: na rzecz pra co daw cy, czy li
za trud nie nie na pod sta wie umo -
wy o pra cę, po przez kan ce la rie
pa ten to we, po wo ły wa ne wy łącz -
nie w ce lu wy ko ny wa nia za wo du
rzecz ni ka pa ten to we go, oraz
na pod sta wie umo wy cy wil no -
praw nej za war tej po mię dzy zle -
ca ją cym a rzecz ni kiem pa ten to -
wym.

Od po wie dzial ność rzecz ni ka

i ubez pie cze nie za wo do wej OC

Rzecz nik pa ten to wy od po wia -
da w to ku wy ko ny wa nia za wo du
oraz czyn no ści za wo do wych
na za sa dach ogól nych: dys cy pli -
nar nie przed or ga na mi sa mo rzą -
du za wo do we go, cy wil nie zgod -
nie z Ko dek sem cy wil nym oraz
szcze gó ło wy mi prze pi sa mi oraz
kar nie w ra zie po peł nie nia czy nu
pra wem za ka za ne go. 

W przy pad ku nie wy ko na nia
lub nie na le ży te go wy ko na nia
czyn no ści i za dań przez rzecz ni -
ka pa ten to we go mo że wcho dzić
od po wie dzial ność od szko do -
waw cza cy wil na. 

Obo wiąz ko wym ubez pie cze -
niem od po wie dzial no ści cy wil -
nej rzecz ni ków pa ten to wych ob -
ję te są pod mio ty, o któ rych mo -
wa w art. 16 usta wy o rzecz ni -
kach pa ten to wych (Dz.U. z 2019
r., poz. 1861). Za kres i przed -
miot te go ubez pie cze nia re gu lu je
roz po rzą dze nie mi ni stra fi nan -
sów z 20 lip ca 2011 r. w spra wie
obo wiąz ko we go ubez pie cze nia

rzecz ni ków pa ten to wych oraz
osób świad czą cych na te ry to -
rium RP usłu gi trans gra nicz ne
(Dz.U. z 2011 r., poz. 986). 

Ubez pie cze nie to jest obo -
wiąz ko we dla rzecz ni ków, któ rzy
wy ko nu ją swój za wód na pod sta -
wie umo wy cy wil no praw nej lub
w kan ce la rii pa ten to wej. 

Za rzecz ni ków za trud nio nych
na eta cie od po wia da pra co daw -
ca. Mo że on za wrzeć od dziel ne
ubez pie cze nie dla swo je go rzecz -
ni ka lub roz sze rzyć swo je ubez -
pie cze nie OC o te ry zy ka. 

Przed mio tem te go ubez pie -
cze nia jest od po wie dzial ność cy -
wil na rzecz ni ka pa ten to we go
za szko dy, któ re zo sta ły wy rzą -
dzo ne przez ubez pie czo ne go
przy świad cze niu po mo cy
w spra wach wła sno ści in te lek tu -
al nej i prze my sło wej. Obej mu je
ona od po wie dzial ność za wy rzą -
dzo ne wsku tek dzia ła nia lub za -
nie cha nia szko dy rzecz ni ka
(ubez pie czo ne go) pod czas trwa -
nia ochro ny ubez pie cze nio wej.

Ubez pie cze nie, po twier dzo ne
po li są OC, mu si zo stać za war te
nie pó źniej niż je den dzień
przed roz po czę ciem dzia łal no ści
za wo do wej w kan ce la rii pa ten to -
wej lub za war cia umo wy cy wil no-
praw nej o świad cze nie po mo cy.
Mi ni mal na su ma gwa ran cyj na
OC wy no si 50 tys. eu ro w od nie -
sie niu do jed ne go zda rze nia oraz
wszyst kich zda rzeń, któ rych na -
stęp stwa ob ję te są umo wą ubez -
pie cze nia OC. 

Obo wiąz ko we ubez pie cze nie
OC zgod nie z roz po rzą dze niem
mi ni stra fi nan sów z 20 lip -
ca 2011 r. nie obej mu je: szkód
wy rzą dzo nych ro dzi nie lub bli -
skim, szkód wy rzą dzo nych
po skre śle niu z li sty rzecz ni ków
pa ten to wych i wy ni ka ją cych
z za pła ty kar umow nych oraz
szkód po wsta łych na sku tek dzia -
łań wo jen nych, roz ru chów, za -
mie szek oraz ak tów ter ro ru. 

Ubez pie cze nie OC obej mu je
wszyst kie szko dy wy rzą dzo ne
przy świad cze niu po mo cy
w spra wach wła sno ści in te lek tu -
al nej i prze my sło wej, bez moż li -
wo ści umow ne go ogra ni cze nia
od po wie dzial no ści ubez pie cza ją -
ce go i ubez pie czy cie la. Or ga nem
upraw nio nym do spraw dza nia
i prze pro wa dza nia kon tro li speł -
nie nia obo wiąz ku ubez pie cze nia
OC jest Kra jo wa Ra da Rzecz ni -
ków Pa ten to wych.

Przy ubez pie cza niu i roz po -
zna wa niu po trzeb na le ży zwró -
cić szcze gól ną uwa gę na za kres
wy ko ny wa nych czyn no ści
i do nich do sto so wać ubez pie -
cze nia nad wyż ko we, klau zu le
oraz ubez pie cze nia do dat ko we.

dr Sta ni sław Ku ta
do rad ca za rzą du

Al wis & Se cu ra

Wśród dziesięciu osób, które przypadkowo zapytałem, czym zajmuje się

rzecznik patentowy, tylko dwie w miarę dobrze określiły rolę, jaką pełni on 

w naszym życiu społeczno-ekonomicznym. Ta problematyka jest mało znana,

przez wielu jakoś bardzo abstrakcyjnie pojmowana, jakby nie dotyczyła

naszego życia codziennego.

ABC ZAWODOWEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (14)                      

Zawodowa odpowiedzialność
cywilna rzecznika patentowego

Ubezpieczenie OC obejmuje
wszystkie szkody wyrządzone 
przy świadczeniu pomocy 
w sprawach własności intelektualnej 
i przemysłowej, bez możliwości
umownego ograniczenia
odpowiedzialności 
ubezpieczającego i ubezpieczyciela.

Ubezpieczenie odpowiedzialności 

cywilnej rzeczników 

patentowych jest obowiązkowe 

dla rzeczników, 

którzy wykonują 

swój zawód 

na podstawie umowy

cywilnoprawnej 

lub w kancelarii 

patentowej. 

Za rzeczników

zatrudnionych

na etacie

odpowiada

pracodawca.

Może on

zawrzeć

oddzielne

ubezpieczenie 

dla swojego

rzecznika 

lub rozszerzyć własne

ubezpieczenie OC o te ryzyka.


