
 
  

   

Avenida de Europa, 4 • E - 03008 • Alicante, Hiszpania 

Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu 

 
1 

 

 

Objaśnienia do formularza wniosku o wpis na  

SPECJALNĄ LISTĘ ZAWODOWYCH PEŁNOMOCNIKÓW W SPRAWACH 

WZORÓW występujących przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności 

Intelektualnej (EUIPO) zgodnie z art. 78 rozporządzenia Rady w sprawie 

wzorów wspólnotowych (RWW) 
 

 

 

1. Kto może zostać wpisany na specjalną listę zawodowych pełnomocników?  
 

Aby zostać wpisanym na specjalną listę zawodowych pełnomocników, o której mowa w art. 78 
RWW, wnioskodawca musi spełnić następujące warunki:  
 

 posiadać obywatelstwo jednego z państw członkowskich EOG;  

 prowadzić działalność zawodową lub być zatrudniony w EOG; 

 nie może być wpisany na listę, o której mowa w art. 93 ust. 1 lit. b) RZTUE, jeżeli 
znajduje się na tej liście i jest już uprawniony do występowania jako pełnomocnik w 
sprawach znaków towarowych i wzorów;  

 musi być uprawniony do reprezentowania osób fizycznych lub prawnych w sprawach 
wzorów przed centralnym organem własności przemysłowej w państwie członkowskim 
EOG.  

 

Jeżeli w danym państwie członkowskim EOG uprawnienie do reprezentowania osób fizycznych 
lub prawnych w sprawach wzorów jest uwarunkowane posiadaniem specjalnych kwalifikacji 
zawodowych, wnioskodawca musi posiadać takie specjalne kwalifikacje zawodowe. Jeżeli 
w państwie członkowskim EOG nie istnieje taki wymóg posiadania specjalnych kwalifikacji 
zawodowych, wnioskodawca musi wykazać się co najmniej pięcioletnim regularnym działaniem 
w sprawach wzorów jako zawodowy pełnomocnik przed centralnym organem własności 
przemysłowej w tym państwie członkowskim.  
 

Z wymogu dotyczącego wykonywania zawodu mogą być zwolnione osoby, których kwalifikacje 
zawodowe w zakresie reprezentowania osób fizycznych i prawnych w sprawach wzorów przed 
centralnym krajowym organem własności przemysłowej są uznawane oficjalnie zgodnie z 
przepisami krajowymi tego państwa członkowskiego.  
 

Ponadto dyrektor wykonawczy EUIPO może zwolnić z obowiązku wykonywania zawodu przez 
okres co najmniej pięć lat, jeżeli wnioskodawca przedstawi dowód, że uzyskał wymagane 
kwalifikacje w inny sposób. W szczególnych okolicznościach dyrektor wykonawczy może także 
udzielić zwolnienia z wymogu posiadania obywatelstwa państwa członkowskiego.  
 

Zgodnie z art. 78 ust. 2 RWW osoby umieszczone na specjalnej liście są uprawnione jedynie do 
reprezentowania osób trzecich w postępowaniach przed EUIPO w sprawach dotyczących wzorów 
wspólnotowych.  
 

 

2. Które państwa wymagają specjalnych kwalifikacji zawodowych odnośnie 

pełnomocników ds. wzorów? 
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W niektórych państwach obowiązują specjalne egzaminy lub wymóg regularnego działania jako 
pełnomocnik przez okres co najmniej pięciu lat w sprawach wzorów przed właściwym organem 
krajowym. W celu ustanowienia, czy takie wymogi istnieją w danym kraju, należy odwołać się do 
prawa krajowego. 
 

Specjalne kwalifikacje zawodowe odnośnie pełnomocników ds. wzorów obowiązują w niżej 
wymienionych krajach. Stosuje się następujące terminy określające pełnomocników ds. wzorów: 
 

PAŃSTWO Pełnomocnik ds. wzorów 

Belgia Modellengemachtigde, Conseil 
en modèles 

Czechy Patentový zástupce (ta sama 
nazwa odnosi się do 
pełnomocnika ds. znaków 
towarowych) 

Dania Varemaerkefuldmaegtig 

Estonia Patendivolinik (ta sama nazwa 
odnosi się do pełnomocnika ds. 
znaków towarowych) 

Finlandia Tavaramerkkiasiamies, 
Varumaerkesombud 

Francja Conseil en Propriété Industrielle 

Irlandia Registered Patent Agent 

Włochy Consulente in brevetti 

Łotwa Patentpilnvarotais 
dizainparaugu lietas 

Luksemburg Conseil en Propriété Industrielle 

Rumunia Consilier in proprietate 
industriala (modele) 

Szwecja Varumaerkesombud 

Holandia Modellengemachtigde 

Wielka Brytania Registered Patent Agent 

 

 

3. Kto nie może zostać wpisany na specjalną listę pełnomocników 

w sprawach wzorów?  
 

Osoby wykonujące zawód prawnika nie zostaną wpisane na specjalnej liście zawodowych 
pełnomocników w sprawach wzorów, o której mowa w art. 78 ust. 4 RWW (zob. komunikat nr 
10/02 prezesa Urzędu z dnia 28 czerwca 2002 r.).  
 

Specjalna lista pełnomocników w sprawach wzorów ma charakter pomocniczy. EUIPO odrzuca 
wszystkie wnioski o wpis na specjalną listę pochodzące albo od osób już wpisanych na listę, 
o której mowa w art. 93 RZTUE, albo od osób mających prawo do wpisu na tę listę. 
 

Specjalna lista zawodowych pełnomocników w sprawach wzorów nie ma zastosowania odnośnie 
tych państw członkowskich, w których wymagane kwalifikacje zawodowe obejmujące znaki 
towarowe, wzory i patenty. Są to następujące państwa: Austria (Patentanwälte), Niemcy 
(Patentanwälte), Portugalia (Agentes Oficiais da Propriedade Industrial), Hiszpania (Agentes de 
la Propiedad Industrial), Holandia (Octrooigemachtigden), Luksemburg (conseils en propriété 
industrielle), Francja (conseils en propriété industrielle), Estonia (Patentdivolinik, który zdał 
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egzamin w zakresie spraw znaków towarowych i wzorów), Węgry (szabadalmi ügyvivo), Litwa 
(Patentinis patiketinis), Polska (rzecznik patenowy), Słowacja (Patentový Zástupca), Słowenia 
(Patentni zastopnik, Zastopnik za modele in znamke), Rumunia (Consilieri in proprietate 
industriala) i Bułgaria (Представител По Индустриална Собственост). 
 
Osoby z wymienionych państw członkowskich, które uzyskały te tytuły, muszą ubiegać się o wpis 
na listę pełnomocników zawodowych, o której mowa w art. 93 RZTUE.  
 

W przypadku Malty, gdzie nie istnieją specjalne kwalifikacje zawodowe, wpis na specjalną listę 
zawodowych pełnomocników w sprawach wzorów nie jest możliwy. W związku z tym osoby 
pochodzące z Malty muszą ubiegać się o wpis na listę, o której mowa w art. 93 RZTUE pod 
warunkiem, że spełniają warunki wymienione w tym przepisie.  
 

Na Cyprze, gdzie ustawę w sprawie wzorów uchwalono w 2002 roku, do występowania w 
sprawach wzorów nie są wymagane specjalne kwalifikacje zawodowe. Nie jest prowadzona lista 
osób, które przez co najmniej pięć lat regularnie występowały wyłącznie w sprawach wzorów 
przed krajowym urzędem. Wpis na listę, o której mowa w art. 78 RWW jest zatem niemożliwy.  
 

W przypadku Grecji i Cypru, gdzie tylko osoby wykonujące zawód prawnika mogą występować 
w sprawach wzorów, wpis na specjalną listę jest niemożliwy.  
 

 

4. Składanie wniosków i zaświadczenia  
 

Na listę zawodowych pełnomocników może być wpisana osoba na jej wniosek, który w każdym 
poszczególnym przypadku należy składać na formularzu wniosku udostępnionym przez EUIPO.  
Język wniosku złożonego przez wnioskodawcę, jeśli jest to jeden z języków EUIPO, będzie 
językiem korespondencji między EUIPO a wnioskodawcą w sprawie wpisu na listę. 
 

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie wydane przez centralny organ własności 
przemysłowej w państwie członkowskim EOG. Zaświadczenie musi potwierdzać, że 
wnioskodawca spełnia wymienione powyżej warunki (obywatelstwo, miejsce prowadzenia 
działalności lub zatrudnienia, uprawnienie).  
 
Wnioskodawcy muszą wypełnić formularz wniosku i wysłać go do właściwego krajowego organu 
centralnego. Organ ten wypełni zaświadczenie, które znajduje się na stronie 2 formularza 
wniosku. W zależności od praktyki poszczególnych organów krajowych wypełniony formularz 
wniosku wraz z wypełnionym świadectwem indywidualnym zostanie zwrócony wnioskodawcy, 
który będzie następnie musiał przesłać wniosek do EUIPO, lub zostanie wysłany bezpośrednio 
do EUIPO. Niektóre organy krajowe pozwalają wnioskodawcom wybrać jedną z tych możliwości.  
 

Urzędy krajowe nie wydają świadectw grupowych dotyczących wpisu na listę, o której mowa w 
art. 78 RWW.  
 

 

5. Formularz wniosku 
 

Formularz wniosku wraz z zaświadczeniem dostępny jest we wszystkich urzędowych językach 
UE. Formularz wniosku jest również dostępny w centralnych organach własności przemysłowej 
państw członkowskich, a także w Urzędzie Znaków Towarowych Beneluksu. Można go pobrać z 
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witryny internetowej EUIPO  http://euipo.europa.eu/en/design/form.htm lub otrzymać w Urzędzie 
pod adresem:  
 

European Union Intellectual Property Office 
Avenida de Europa, 4 
E-03008 Alicante 
HISZPANIA 
Telefon: (+34) 965 139 100 — Faks: (+34) 965 131 344  
information@euipo.europa.eu 

http://www.euipo.europa.eu/
http://euipo.europa.eu/en/design/form.htm
mailto:information@euipo.europa.eu

