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1 Wstęp: zasada pełnomocnictwa 
 
Artykuł 92 ust. 1 i 2 oraz art. 93 ust. 1 RWZT 
 
Od osób fizycznych lub prawnych, które mają stałe miejsce zamieszkania lub główne 
miejsce prowadzenia działalności lub rzeczywiste i poważne przedsiębiorstwo 
przemysłowe lub handlowe w Unii Europejskiej, nie wymaga się posiadania 
pełnomocnika w żadnym postępowaniu przed Urzędem. 
 
Osoby fizyczne lub prawne, które nie mają stałego miejsca zamieszkania lub głównego 
miejsca prowadzenia działalności lub rzeczywistego i poważnego przedsiębiorstwa 
przemysłowego lub handlowego w Unii Europejskiej, muszą być reprezentowane przez 
pełnomocnika z Unii Europejskiej. Wymóg ten obowiązuje we wszystkich 
postępowaniach przed Urzędem, z wyjątkiem dokonywania zgłoszenia wspólnotowego 
znaku towarowego (WZT). 
 
Posiadanie pełnomocnika nie jest wymagane w przypadku wniosków o przedłużenie 
rejestracji WZT lub zarejestrowanych wzorów wspólnotowych (ZWW) ani wniosków o 
wgląd do akt sprawy. 
 
Co do zasady pełnomocnicy nie muszą przedkładać pełnomocnictwa, by występować 
przed Urzędem, chyba że Urząd wyraźnie tego zażąda lub gdy w postępowaniach inter 
partes wyraźnie zażąda tego druga strona. Pracownicy występujący w imieniu osoby 
fizycznej lub prawnej są zobowiązani przedłożyć podpisane pełnomocnictwo, które 
załącza się do akt sprawy. 
 
W przypadku gdy powołano pełnomocnika, Urząd przesyła powiadomienia wyłącznie 
temu pełnomocnikowi. 
 
Więcej informacji na temat zawodowego pełnomocnictwa w postępowaniach przed 
Urzędem dotyczących znaków międzynarodowych można znaleźć w Wytycznych, 
część M: Znaki międzynarodowe. 
 
W pierwszej części niniejszego działu (pkt 2) określono poszczególne rodzaje 
pełnomocników. 
 
Druga część (pkt 3-6) dotyczy natomiast wyznaczania pełnomocników lub zaniechania 
ich wyznaczenia, a także udzielania pełnomocnictw. 
 
 
2 Kto może występować jako pełnomocnik 
 
Artykuł 92 ust. 3 i art. 93 ust. 1 lit. a) oraz b) RWZT 
Artykuł 77 ust. 3 i art. 78 ust. 1 lit. a) i b) RWW 
 
We wszystkich państwach członkowskich reprezentacja w postępowaniu sądowym 
podlega regulacji i może być wykonywana tylko na określonych warunkach. 
Wyróżnia się następujące kategorie pełnomocników występujących w postępowaniu 
przed Urzędem: 
 
Osoby wykonujące zawód prawnika (prawnicy) (art. 93 ust. 1 lit. a) RWZT, art. 78 
ust. 1 lit. a) RWW) są zawodowymi pełnomocnikami, którzy w zależności od przepisów 
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krajowych są zawsze uprawnieni do reprezentowania stron trzecich przed organami 
krajowymi (zob. pkt 2.2). 
 
Inni zawodowi pełnomocnicy (art. 93 ust. 1 lit. b) RWZT, art. 78 ust. 1 lit. b) RWW 
muszą spełniać dodatkowe warunki i być wpisani na szczególną listę prowadzoną w 
tym celu przez Urząd („lista zawodowych pełnomocników URHW”). Wśród nich 
wyróżnia się dwie grupy: pełnomocników uprawnionych do reprezentowania klientów 
wyłącznie w sprawach dotyczących wzorów wspólnotowych (WW) oraz pełnomocników 
uprawnionych do reprezentacji zarówno w sprawach dotyczących WZT, jak i WW (zob. 
pkt 2.3). 
 
Kilku zawodowych pełnomocników może zrzeszać się w tzw. „stowarzyszenia 
pełnomocników” (zasada 76 ust. 9 RWWZT) (zob. pkt 3.4.3). 
 
Należy pamiętać o różnicy między zawodowymi pełnomocnikami a pracownikami 
występującymi w charakterze pełnomocników strony (art. 92 ust. 3 RWZT, pierwsza 
możliwość) (zob. pkt 2.4.1) lub pracownikami gospodarczo powiązanymi z osobami 
prawnymi (art. 92 ust. 3 RWZT, druga możliwość) (zob. pkt 2.4.2) oraz 
przedstawicielami posiadającymi uprawnienia na mocy przepisów krajowych (inne 
przypadki przedstawicielstwa) (zob. pkt 2.5). 
 
 
2.1 Baza pełnomocników 
 
Wszystkie osoby podające się za pełnomocników lub pracowników stron w 
postępowaniu przed Urzędem i spełniające wymogi określone w rozporządzeniach są 
wpisane do bazy pełnomocników i otrzymują numer identyfikacyjny. Baza pełni 
podwójną funkcję: łączy w sobie wszystkie istotne dane kontaktowe ujęte pod 
określonym numerem identyfikacyjnym dla poszczególnych rodzajów pełnomocników z 
ogólnie dostępnymi informacjami z listy zawodowych pełnomocników UHRW lub listy 
pełnomocników ds. wzorów. 
 
Wszyscy pełnomocnicy, w tym stowarzyszenia pełnomocników, muszą zaznaczyć 
kategorię pełnomocników, do której należą i podać imię i nazwisko lub nazwę oraz 
adres zgodnie z zasadą 1 RWWZT. 
 
Dany pełnomocnik może mieć kilka numerów identyfikacyjnych. Przykładowo 
stowarzyszenia pełnomocników mogą mieć różne numery identyfikacyjne w zależności 
od adresu siedziby (w odróżnieniu od różnych adresów korespondencyjnych, które 
mogą być podane w ramach pojedynczego wpisu; zob. część E, dział 1). Indywidualni 
pełnomocnicy mogą być wpisani osobno jako pełnomocnicy będący pracownikami, a 
jednocześnie jako prawnicy działający we własnym imieniu. 
 
Co do zasady prawnicy nie mogą figurować w bazie jako „zawodowi pełnomocnicy 
UHRW”, ponieważ nie wymagają oni dopuszczenia przez UHRW. Dlatego Urząd 
niemal zawsze odrzuca wnioski prawników o wpisanie na listę zawodowych 
pełnomocników UHRW. Jedynym wyjątkiem są sytuacje, gdy zawodowy pełnomocnik z 
listy jest jednocześnie prawnikiem, a prawo krajowe dopuszcza taką podwójną 
kwalifikację. 
 
Baza zawodowych pełnomocników jest dostępna w Internecie. W bazie tej 
pełnomocnicy figurują jako: stowarzyszenia, pracownicy, prawnicy (osoby wykonujące 
zawód prawnika) oraz zawodowi pełnomocnicy UHRW. Ostatnia kategoria dzieli się na 
dwie podkategorie: typ 1 obejmuje rzeczników ds. wzorów uprawnionych wyłącznie do 
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reprezentacji w sprawach dotyczących wzorów wspólnotowych zgodnie z art. 78 RWW, 
a Typ 2 – rzeczników ds. znaków towarowych i wzorów zgodnie z art. 93 RWZT. 
 
 
2.2 Zawodowe pełnomocnictwo wykonywane przez prawników 
 
Artykuł 93 ust. 1 lit. a) RWZT 
 
Osoby wykonujące zawód prawnika są uznawane za zawodowych pełnomocników 
automatycznie dopuszczonych do reprezentowania stron trzecich w postępowaniu 
przed Urzędem pod warunkiem, że spełniają następujące trzy warunki: 
 
a) uzyskali kwalifikacje zawodowe w jednym z państw członkowskich; 
 
b) mają miejsce prowadzenia działalności w Unii Europejskiej; oraz 
 
c) muszą być uprawnieni do występowania w charakterze pełnomocnika w 

sprawach dotyczących znaków towarowych w tym państwie. 
 
 
2.2.1 Termin „osoba wykonująca zawód prawnika” 
 
Termin „prawnik” (osoba wykonująca zawód prawnika) definiuje dyrektywa nr 98/5/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z 16/02/1998 (Dz.U. L 77 z 14/03/1998) Nazwy 
tytułów zawodowych przedstawiono w kolumnie „Krajowy termin określający zawód 
prawnika” w załączniku 1. 
 
 
2.2.2 Kwalifikacje zawodowe 
 
Wymóg uzyskania kwalifikacji zawodowych w jednym z państw członkowskich 
oznacza, że dana osoba musi być przyjęta do izby adwokackiej lub zostać 
dopuszczona do wykonywania jednego z zawodów określonych w załączniku 1 
zgodnie z właściwymi przepisami krajowymi. Urząd nie weryfikuje uprawnień do 
wykonywania zawodu, chyba że zachodzą poważne wątpliwości w tym zakresie. 
 
 
2.2.3 Miejsce prowadzenia działalności 
 
Miejscem prowadzenia działalności musi być Unia Europejska (definicja Unii 
Europejskiej - zob. pkt 3.1.2 poniżej). Miejsce prowadzenia działalności nie musi być 
wyłącznym miejscem prowadzenia działalności przez pełnomocnika. Co więcej miejsce 
prowadzenia działalności może być inne niż miejsce przyjęcia do izby adwokackiej. 
Osoby wykonujące zawód prawnika, których wyłącznym miejscem prowadzenia 
działalności jest kraj nienależący do Unii Europejskiej, nie są uprawnione do 
występowania w charakterze pełnomocnika w sprawach toczących się przed Urzędem, 
nawet jeżeli dopuszczono je do wykonywania zawodu w jednym z państw 
członkowskich. 
 
W przypadku gdy stowarzyszenie pełnomocników, przykładowo kancelaria adwokacka 
lub kancelaria radców prawnych, ma kilka miejsc prowadzenia działalności, może 
wykonywać czynności pełnomocnika wyłącznie w ramach działalności zarejestrowanej 
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w Unii Europejskiej. Wówczas Urząd przesyła powiadomienia pełnomocnikowi 
wyłącznie na adres w Unii Europejskiej. 
 
Nie obowiązuje wymóg dotyczący obywatelstwa. W związku z powyższym osoba 
wykonująca zawód prawnika może być obywatelem państwa nienależącego do UE. 
 
 
2.2.4 Uprawnienie do występowania w sprawach dotyczących znaków 

towarowych lub wzorów 
 
Uprawnienie do występowania w charakterze pełnomocnika w sprawach dotyczących 
znaków towarowych lub wzorów w danym państwie musi obejmować uprawnienie do 
reprezentowania klientów przed krajowym urzędem ds. własności przemysłowej tego 
państwa. Warunek ten dotyczy wszystkich państw członkowskich. 
 
Osoby wykonujące zawód prawnika, o których mowa w art. 93 ust. 1 lit. a) RWZT 
i które spełniają warunki określone w tym artykule, są uprawnione do reprezentowania 
swoich klientów przed Urzędem z mocy prawa. Oznacza to zasadniczo, że osoba 
wykonująca zawód prawnika uprawniona do występowania w sprawach dotyczących 
znaków towarowych lub wzorów przed centralnym urzędem zajmującym się ochroną 
własności przemysłowej państwa członkowskiego, w którym uzyskała kwalifikacje, jest 
również uprawniona do występowania przed UHRW. Osoby wykonujące zawód 
prawnika nie są wpisywane na listę zawodowych pełnomocników, o której mowa w 
art. 93 ust. 2 RWZT, ponieważ uprawnienie oraz specjalne kwalifikacje zawodowe 
określone w tym przepisie odnoszą się do pełnomocników specjalizujących się w 
sprawach z zakresu własności przemysłowej lub znaków towarowych, podczas gdy 
osoby wykonujące zawód prawnika są z definicji uprawnione do reprezentowania 
klientów we wszystkich kwestiach prawnych. 
 
Jeżeli o wpis na listę ubiega się osoba wykonująca zawód prawnika (prawnik), której 
nadano już numer identyfikacyjny jako prawnikowi, wówczas numer pozostaje 
niezmieniony, lecz status zmienia się z „PRAWNIK” na „zawodowy pełnomocnik 
UHRW”. Jedynym wyjątkiem są sytuacje, gdy zawodowy pełnomocnik z listy jest 
jednocześnie osobą wykonującą zawód prawnika, a prawo krajowe zezwala mu na 
występowanie w podwójnym charakterze. 
 
Załącznik 1 zawiera szczegółowe wyjaśnienie zasad obowiązujących 
w poszczególnych krajach. 
 
 
2.3 Zawodowi pełnomocnicy dopuszczeni i wpisani na listy 

prowadzone przez Urząd 
 
Artykuł 93 ust. 1 lit. b) i art. 93 ust. 2 RWZT 
Artykuł 78 ust. 1 lit. b) RWW 
 
Drugą grupą osób uprawnionych do występowania w charakterze zawodowych 
pełnomocników stron trzecich przed Urzędem są osoby, których imiona i nazwiska 
figurują na jednej z dwóch list zawodowych pełnomocników prowadzonych przez 
Urząd, czyli liście zawodowych pełnomocników UHRW oraz liście pełnomocników ds. 
wzorów. 
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W przypadku tej kategorii wpis na listę zawodowych pełnomocników UHRW lub listę 
pełnomocników ds. wzorów uprawnia ich do reprezentowania stron trzecich przed 
Urzędem. Pełnomocnik wpisany na listę zawodowych pełnomocników UHRW, o której 
mowa w art. 93 ust. 1 lit. b), jest automatycznie uprawniony do reprezentowania stron 
trzecich w sprawach dotyczących wzorów zgodnie z art. 78 ust. 1 lit. b) RWW, w 
związku z czym nie jest wpisywany na specjalną listę zawodowych pełnomocników ds. 
wzorów. 
 
Jeżeli dana osoba z listy prowadzonej na podstawie art. 93 RWZT ubiega się o wpis na 
listę zawodowych pełnomocników uprawnionych do występowania wyłącznie w 
sprawach dotyczących wzorów wspólnotowych zgodnie z art. 78 ust. 4 RWW, jej 
wniosek zostanie odrzucony. 
 
Lista pełnomocników ds. wzorów jest przewidziana wyłącznie dla zawodowych 
pełnomocników uprawnionych do reprezentowania klientów przed Urzędem w 
sprawach dotyczących wzorów, a nie znaków towarowych. 
Załącznik 2 zawiera szczegółowe wyjaśnienie zasad obowiązujących w 
poszczególnych krajach. 
 
Wpis na listy wymaga złożenia przez zainteresowaną osobę wypełnionego i 
podpisanego wniosku w formie formularza udostępnionego w tym celu przez Urząd: 
http://oami.europa.eu/pdf/forms/prorep_form93_en.pdf 
 
Aby uzyskać wpis na listę, niezbędne jest spełnienie następujących trzech warunków: 
 
a) pełnomocnik musi być obywatelem jednego z państw członkowskich; 
 
b) musi mieć miejsce prowadzenia działalności w Unii Europejskiej; oraz 
 
c) musi być uprawniony na mocy przepisów krajowych do reprezentowania stron 

trzecich w sprawach dotyczących znaków towarowych przed krajowym urzędem 
ds. własności przemysłowej. W związku z tym pełnomocnicy są zobowiązani 
przedłożyć świadectwo wydane przez krajowy urząd ds. własności przemysłowej 
danego państwa członkowskiego, z którego wynika, że warunki te są spełnione. 

 
 
2.3.1 Uprawnienie na podstawie przepisów krajowych 
 
Warunki uzyskania wpisu na listę zawodowych pełnomocników UHRW i listę 
pełnomocników ds. wzorów zależą od przepisów obowiązujących w danym państwie 
członkowskim. 
 
Artykuł 93 ust. 2 lit. c) RWZT 
Artykuł 78 ust. 1 lit b) RWW 
 
W wielu państwach członkowskich uprawnienie do reprezentowania stron trzecich 
przed urzędem krajowym w sprawach dotyczących znaków towarowych jest 
uwarunkowane posiadaniem specjalnych kwalifikacji zawodowych (art. 93 ust. 2 lit. c) 
RWZT, pierwsza możliwość). Aby zatem być uprawnionym do występowania w 
charakterze pełnomocnika, dana osoba musi posiadać wymagane kwalifikacje. W 
innych państwach członkowskich nie obowiązuje wymóg posiadania specjalnych 
kwalifikacji, co oznacza, że w sprawach dotyczących znaków towarowych w 
charakterze pełnomocnika może występować każdy. W takim przypadku obowiązuje 
wymóg, by dana osoba regularnie reprezentowała stronę trzecią w sprawach 

http://oami.europa.eu/pdf/forms/prorep_form93_en.pdf
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dotyczących znaków towarowych lub wzorów przed urzędem krajowym co najmniej 
przez ostatnie pięć lat (art. 93 ust. 2 lit. c) RWZT, druga możliwość). Podkategorią tej 
grupy państw członkowskich są te państwa, które posiadają system urzędowego 
uznawania kwalifikacji zawodowych w zakresie reprezentowania stron trzecich przed 
właściwym urzędem krajowym, mimo że uznanie kwalifikacji nie jest warunkiem 
wykonywania zawodowego pełnomocnictwa. Wówczas osoby uznane w tym trybie nie 
podlegają wymogowi regularnego występowania w charakterze pełnomocnika przez co 
najmniej ostatnie pięć lat. 
 
Pierwsza możliwość – Specjalne kwalifikacje zawodowe 
 
Jeżeli w danym państwie członkowskim uprawnienie jest uwarunkowane posiadaniem 
specjalnych kwalifikacji zawodowych, osoby wnioskujące o wpisanie na listę muszą 
uprzednio uzyskać te specjalne kwalifikacje zawodowe. 
 
Specjalne kwalifikacje zawodowe (często uzyskiwane po złożeniu egzaminu) są 
wymagane w Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Estonii, we Francji, w Hiszpanii, Irlandii, na 
Litwie, Łotwie, w Niemczech, Polsce, Portugalii, Republice Czeskiej, Rumunii, na 
Słowacji, w Słowenii, na Węgrzech, we Włoszech i w Zjednoczonym Królestwie. 
 
Jeżeli jednak dana osoba potwierdzi, że pracuje dla dwóch różnych stowarzyszeń lub 
pod dwoma różnymi adresami, wówczas możliwe jest nadanie jej dwóch różnych 
numerów: jednego jako prawnikowi, a drugiego jako zawodowemu pełnomocnikowi 
UHRW (z wyjątkiem Belgii i Francji, gdzie łączenie tych dwóch funkcji jest zabronione). 
 
Druga możliwość – Pięcioletnie doświadczenie 
 
Jeżeli w danym państwie członkowskim uprawnienie nie jest uwarunkowane 
posiadaniem specjalnych kwalifikacji zawodowych, osoby ubiegające się o wpis na listę 
muszą spełniać wymóg regularnego występowania w charakterze zawodowego 
pełnomocnika przed centralnym urzędem zajmującym się ochroną własności 
przemysłowej danego państwa członkowskiego przez co najmniej ostatnie pięć lat. 
 
Prezes Urzędu może udzielić zwolnienia od tego wymogu (zob. pkt 2.3.4). 
 
Jest tak np. w przypadku państw Beneluksu, Danii, Malty, Finlandii i Szwecji. 
 
Trzecia możliwość – uznanie przez państwo członkowskie 
 
Osoby, których kwalifikacje zawodowe do reprezentowania osób fizycznych lub 
prawnych w sprawach dotyczących znaków towarowych lub wzorów przed centralnym 
urzędem zajmującym się ochroną własności przemysłowej jednego z państw 
członkowskich zostały urzędowo uznane na podstawie przepisów krajowych, nie 
muszą spełniać wymogu wykonywania zawodu przez co najmniej ostatnie pięć lat. 
 
Ten wariant jest rzadko stosowany – w Luksemburgu i Niderlandach. 
 
 
2.3.2 Obywatelstwo i miejsce prowadzenia działalności 
 
Artykuł 93 ust. 2 lit. a) i b) oraz art. 93 ust. 4 RWZT 
 
Zawodowy pełnomocnik ubiegający się o wpis na listę musi być obywatelem jednego z 
państw członkowskich i musi mieć miejsce prowadzenia działalności lub zatrudnienia w 
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Unii Europejskiej. Uprawnienie do występowania w charakterze pełnomocnika w innym 
państwie członkowskim oraz zdobyte w nim doświadczenie zawodowe mogą być 
uwzględnione wyłącznie w zakresie przewidzianym w art. 93 ust. 4 RWZT. Prezes 
Urzędu może udzielić zwolnienia od tego wymogu (zob. pkt 2.3.4). 
 
 
2.3.3 Świadectwo 
 
Artykuł 93 ust. 3 RWZT 
 
Spełnienie powyższych warunków określonych w art. 93 ust. 2 RWZT wymaga 
potwierdzenia świadectwem wystawionym przez właściwy urząd krajowy. Niektóre 
urzędy krajowe wydają świadectwa indywidualne, podczas gdy inne przekazują 
Urzędowi świadectwa zbiorcze. Przesyłają one na bieżąco aktualizowane wykazy 
zawodowych pełnomocników uprawnionych do reprezentowania klientów przed 
własnym urzędem (zob. komunikat Prezesa Urzędu nr 1/95 z 18/09/1995; Dz.U. 
UHRW z 1995 r., 16). W przeciwnym razie zainteresowana osoba jest zobowiązana 
załączyć do wniosku indywidualne świadectwo (zob. 
http://oami.europa.eu/pdf/forms/prorep_form93_certificate_en.pdf). 
 
 
2.3.4 Zwolnienia 
 
Artykuł 93 ust. 4 RWZT 
 
W szczególnych okolicznościach Prezes Urzędu może udzielić zwolnienia od wymogu 
posiadania obywatelstwa jednego z państw członkowskich i od wymogu regularnego 
reprezentowania w sprawach dotyczących znaków towarowych przez co najmniej pięć 
lat, pod warunkiem że dany zawodowy pełnomocnik przedstawi dowód, że uzyskał 
wymagane kwalifikacje w innym trybie. To uprawnienie Urzędu ma charakter 
uznaniowy. 
 
We wszystkich sprawach skierowanych dotychczas do Prezesa Urzędu możliwe było 
udzielenie zwolnienia od wymogu obywatelstwa. Zwolnienia od wymogu pięcioletniego 
doświadczenia ograniczają się do sytuacji, w których uzyskane w innym trybie 
kwalifikacje do występowania w charakterze pełnomocnika w sprawach dotyczących 
znaków towarowych zachowywały uprzednio ważność przez równoważny okres. 
 
Dotyczy to przykładowo sytuacji, w których zanim zawodowy pełnomocnik został 
rzecznikiem ds. własności przemysłowej zajmował się znakami towarowymi w danym 
przedsiębiorstwie, nie występując przed właściwym urzędem krajowym. Doświadczenie 
musi być uzyskane w jednym z państw członkowskich. 
 
 
2.3.5 Procedura wpisu na listę 
 
Artykuł 93 ust. 3 i art. 88 RWZT 
 
Wpis na listę jest potwierdzany powiadomieniem o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku 
zawierającym numer identyfikacyjny nadany zawodowemu pełnomocnikowi. Wpisy na 
listę zawodowych pełnomocników UHRW lub listę pełnomocników ds. wzorów są 
ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Urzędu. 
 

http://oami.europa.eu/pdf/forms/prorep_form93_certificate_en.pdf
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W przypadku niespełnienia dowolnego wymogu wpisu na listę i po umożliwieniu 
wnioskującemu ustosunkowania się do powiadomienia o brakach wydawana jest 
decyzja odmowna, chyba że wnioskodawca uzupełni braki. Zainteresowana strona 
może odwołać się od decyzji (zob. decyzja 2009-1 z dnia 16 czerwca 2009 r. 
Prezydium Izb Odwoławczych w sprawie wytycznych dla stron postępowania przed 
Izbami Odwoławczymi). 
 
Zawodowi pełnomocnicy mogą nieodpłatnie uzyskać dodatkowy odpis decyzji. Akta 
związane z wnioskami o wpis na listę zawodowych pełnomocników UHRW lub listę 
pełnomocników ds. wzorów nie są ogólnie dostępne do wglądu. 
 
 
2.3.6 Zmiana listy zawodowych pełnomocników 
 
2.3.6.1 Skreślenie 
 
Pierwsza możliwość – na wniosek własny 
 
Zasada 78 ust. 1 oraz zasada 6 RWWZT 
 
Wpis na listę zawodowych pełnomocników UHRW lub listę pełnomocników ds. wzorów 
skreśla się na wniosek zainteresowanego. 
 
Skreślenie jest odnotowywane w aktach prowadzonych przez Urząd. Powiadomienie o 
skreśleniu jest przesyłane pełnomocnikowi, a skreślenie publikowane w Dzienniku 
Urzędowym Urzędu. 
 
Druga możliwość – skreślenie z listy zawodowych pełnomocników z mocy prawa 
 
Artykuł 64 ust. 2 RWW 
Zasada 78 ust. 2 i ust. 5 RWWZT 
 
Wpis na listę zawodowych pełnomocników UHRW lub listę pełnomocników ds. wzorów 
skreśla się z mocy prawa: 
 
a) w przypadku śmierci lub braku zdolności do czynności prawnych zawodowego 

pełnomocnika; 
 
b) w przypadku gdy zawodowy pełnomocnik nie posiada już obywatelstwa państwa 

członkowskiego, chyba że Prezes Urzędu udzielił zwolnienia na mocy art. 93 
ust. 4 lit. b) RWZT; 
 

c) w przypadku gdy zawodowy pełnomocnik nie posiada już miejsca prowadzenie 
działalności lub zatrudnienia w UE; lub 

 
d) w przypadku gdy zawodowy pełnomocnik traci uprawnienia do reprezentowania 

stron trzecich przed centralnym urzędem zajmującym się ochroną własności 
przemysłowej danego państwa członkowskiego. 

 
Jeżeli zawodowy pełnomocnik zmienia status z rzecznika ds. wzorów na rzecznika ds. 
znaków towarowych, jest skreślany z listy pełnomocników ds. wzorów i wpisywany na 
listę zawodowych pełnomocników UHRW. 
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Urząd może powziąć wiedzę o powyższym na kilka sposobów. W razie wątpliwości, 
przed dokonaniem skreślenia Urząd zwróci się o wyjaśnienie do właściwego urzędu 
krajowego. Wysłucha również zainteresowanego zawodowego pełnomocnika, 
zwłaszcza gdy istnieją inne prawne lub faktyczne przesłanki zachowania wpisu. 
 
Skreślenie jest odnotowywane w aktach prowadzonych przez Urząd. Decyzja o 
skreśleniu jest przesyłana pełnomocnikowi, a skreślenie opublikowane w Dzienniku 
Urzędowym Urzędu. Zainteresowany może zaskarżyć decyzję (zob. decyzja 2009-1 
z dnia 16 czerwca 2009 r. Prezydium Izb Odwoławczych w sprawie wytycznych dla 
stron postępowania przed Izbami Odwoławczymi). 
 
 
2.3.6.2 Zawieszenie wpisu na listę 
 
Zasada 78 ust. 3 oraz ust. 5 RWWZT 
 
Urząd zawiesza wpis zawodowego pełnomocnika na listę zawodowych pełnomocników 
UHRW lub listę pełnomocników ds. wzorów, jeżeli zawieszono jego uprawnienie do 
reprezentowania osób fizycznych lub prawnych przed krajowym urzędem ds. własności 
przemysłowej państwa członkowskiego. 
 
Krajowy urząd ds. własności przemysłowej zainteresowanego państwa członkowskiego 
jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Urząd. Przed podjęciem decyzji o 
zawieszeniu wpisu, która podlega odwołaniu, Urząd powiadamia o tym pełnomocnika, 
umożliwiając mu zgłoszenie uwag (zob. decyzja 2009-1 z dnia 16 czerwca 2009 r. 
Prezydium Izb Odwoławczych w sprawie wytycznych dla stron postępowania przed 
Izbami Odwoławczymi). 
 
 
2.3.7 Przywrócenie na listę zawodowych pełnomocników 
 
Zasada 78 ust. 4 RWWZT 
 
Osoba, której wpis został skreślony lub zawieszony, jest przywracana na listę 
zawodowych pełnomocników na własny wniosek po ustaniu przesłanek skreślenia lub 
zawieszenia. 
 
Nowy wniosek przedkłada się w zwykłym trybie przewidzianym dla uzyskania wpisu na 
listę zawodowych pełnomocników (zob. pkt 2.2 powyżej). 
 
 
2.4 Reprezentacja przez pracownika 
 
Artykuł 92 ust. 3 RWZT 
 
Osoby fizyczne lub prawne, które mają stałe miejsce zamieszkania lub główne miejsce 
prowadzenia działalności lub rzeczywistego i poważnego przedsiębiorstwa 
przemysłowego lub handlowego w Unii Europejskiej, mogą być reprezentowane przed 
Urzędem przez zatrudnioną przez siebie osobę fizyczną („pracownika”). 
 
Pracownicy wyżej wspomnianych osób prawnych mogą również reprezentować inne 
osoby prawne, które mają powiązania gospodarcze (zob. pkt 2.4.2 poniżej) z pierwszą 
osoba prawną, nawet jeśli te inne osoby prawne nie mają siedziby, głównego miejsca 
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prowadzenia działalności ani rzeczywistego i poważnego przedsiębiorstwa 
przemysłowego lub handlowego w Unii Europejskiej. Jeżeli w ten sposób 
reprezentowana jest osoba prawna spoza UE, wyznaczenie zawodowego 
pełnomocnika w rozumieniu art. 93 ust. 1 CTMR nie jest wymagane, co stanowi 
odstępstwo od zasady, zgodnie z którą strony postępowania nieposiadające miejsca 
stałego zamieszkania lub siedziby w UE są zobowiązane wyznaczyć zawodowego 
pełnomocnika. 
 
 
Zasada 83 ust. 1 lit. h) RWWZT 
 
Na formularzach udostępnianych przez Urząd zgodnie z zasadą 83 ust. 1 
rozporządzenia wykonawczego pracownik podpisujący wniosek jest zobowiązany 
podać swoje imię i nazwisko oraz zaznaczyć pola dotyczące pracowników 
i pełnomocnictw. Nie musi jednak uzupełniać rubryki zastrzeżonej dla zawodowych 
pełnomocników na stronie 1 formularza ani arkusza danych zawodowych 
pełnomocników. 
 
Zasada 12 lit. b) oraz zasada 84 ust. 2 lit. e) RWWZT 
 
Imię i nazwisko (imiona i nazwiska) pracownika (pracowników) są wprowadzane do 
bazy danych i publikowane pod hasłem „pełnomocnicy” w Biuletynie Wspólnotowych 
Znaków Towarowych. 
 
 
2.4.1 Pracownicy działający w imieniu swoich pracodawców 
 
Artykuł 92 ust. 3 RWZT 
Zasada 76 ust. 2 RWWZT 
 
Reprezentowanie pracodawcy przez pracownika nie stanowi przypadku zawodowego 
pełnomocnictwa w rozumieniu art. 93 ust. 1 RWZT. Dlatego w odniesieniu do podziału 
i ustalania kosztów w postępowaniach inter partes nie obowiązuje zasada 94 ust. 7 
lit. d). 
 
Osoby fizyczne lub prawne będące stroną postępowania przed Urzędem mogą być 
reprezentowane przez swoich pracowników z zastrzeżeniem wymogu przedłożenia 
przez pracownika pełnomocnictwa. Nie obowiązują żadne inne wymogi, na przykład 
konieczność posiadania przez pracowników kwalifikacji do reprezentowania stron 
trzecich przed urzędami krajowymi. 
 
Urząd nie weryfikuje zwykle istnienia stosunku zatrudnienia ze stroną postępowania, 
ale może to uczynić, gdy zachodzą przesłanki, by wątpić w istnienie stosunku 
zatrudnienia, np. gdy wskazano różne adresy lub gdy tę samą osobę wskazano jako 
pracownika różnych osób prawnych. 
 
 
2.4.2 Reprezentacja przez pracownika osoby prawnej mającej powiązania 

gospodarcze 
 
Artykuł 92 ust. 3 RWZT 
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Pracownicy osób prawnych mogą również reprezentować inne osoby prawne, pod 
warunkiem że te dwie osoby prawne są ze sobą powiązane gospodarczo. Powiązania 
gospodarcze w tym znaczeniu istnieją wówczas, gdy występuje zależność 
gospodarcza między dwoma osobami prawnymi rozumiana jako zależność strony 
postępowania od pracodawcy danego pracownika albo na odwrót. Zależność 
gospodarcza może zachodzić 
 
- w związku z przynależnością tych dwóch osób prawnych do jednej grupy, albo 
- w związku z mechanizmami kontroli zarządczej. 
 
Zgodnie z art. 2 dyrektywy Komisji 80/723/EWG z 25/06/1980 (Dz.U. L 195, s. 35) w 
sprawie przejrzystości stosunków finansowych między państwami członkowskimi i 
przedsiębiorstwami publicznymi oraz art. 10 rozporządzenia Komisji nr 240/96 z 
31/01/1996 w sprawie stosowania art. 86 ust. 3 Traktatu do niektórych kategorii 
porozumień o transferze technologii (Dz.U. L 31, s. 2), jedno przedsiębiorstwo ma 
powiązanie gospodarcze z innym, jeżeli: 
 
- posiada więcej niż połowę kapitału, lub 
- posiada uprawnienia do korzystania z ponad połowy głosów, lub 
- posiada uprawnienia do mianowania ponad połowy członków organu 

zarządzającego, lub 
- posiada prawo zarządzania działalnością przedsiębiorstwa. 
 
Zgodnie z orzecznictwem dotyczącym art. 106 TFUE powiązania gospodarcze istnieją 
również wówczas, gdy obydwa przedsiębiorstwa tworzą podmiot gospodarczy, w 
ramach którego jednostka zależna lub oddział nie mają rzeczywistej autonomii w 
zakresie określania swojej strategii handlowej. 
 
Z drugiej strony następujące przesłanki nie wystarczają, by uznać, że zachodzą 
powiązania gospodarcze: 
 
- powiązania wynikające z umowy o udzieleniu licencji na używanie znaków 

towarowych, 
- stosunek umowny między dwoma przedsiębiorstwami dotyczący wzajemnej 

reprezentacji lub pomocy prawnej, 
- relacja między dostawcą a odbiorcą, np. na podstawie wyłącznych umów 

dystrybucji lub franchisingu. 
 
W przypadku, gdy dany pracownik powołuje się na powiązania gospodarcze, musi 
zaznaczyć właściwe pole formularza i podać swoje imię i nazwisko oraz imię i 
nazwisko (nazwę) i adres pracodawcy. Zaleca się wskazanie charakteru powiązań 
gospodarczych, chyba że jasno wynika on z przedłożonych dokumentów. Urząd nie 
weryfikuje zasadniczo faktu istnienia powiązań gospodarczych, chyba że ma 
wątpliwości co do ich istnienia. Wówczas może się domagać dodatkowych wyjaśnień, 
a w razie konieczności – udokumentowania powiązań. 
 
 
2.5 Inne przypadki przedstawicielstwa 
 
Inne przypadki przedstawicielstwa obejmują sytuacje, w których osoby fizyczne lub 
prawne reprezentowane są przez inne osoby zgodnie z prawem krajowym. 
Przedstawicielem przedsiębiorstwa może być na przykład prezes zarządu tego 
przedsiębiorstwa. 
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Osoby prawne mogą działać wyłącznie przez osoby fizyczne. Jeżeli dana osoba 
fizyczna nie jest zwykłym pracownikiem, ale osobą ustawowo uprawnioną do 
reprezentowania danej osoby prawnej we wszystkich czynnościach prawnych, 
zgłaszanie tej osoby jako „pracownika” i przedłożenie dla niej pisemnego 
pełnomocnictwa nie jest wymagane. Wystarczy w tym przypadku podać pod podpisem 
imię i nazwisko osoby podpisującej oraz jej funkcję w przedsiębiorstwie, np. „prezes 
zarządu”, „dyrektor generalny”, „prokurent”. 
 
Ponadto nie można mówić o pełnomocnictwie w rozumieniu RWZT, gdy w świetle 
obowiązującego ustawodawstwa krajowego osoba fizyczna lub prawna jest 
reprezentowana w szczególnych okolicznościach przez przedstawiciela, na przykład 
gdy małoletni są reprezentowani przez swoich rodziców lub opiekunów bądź też gdy 
przedsiębiorstwo jest reprezentowane przez likwidatora. Wówczas osoba składająca 
podpis musi udokumentować swoje uprawnienia do podpisywania, przy czym nie musi 
przedkładać pełnomocnictwa. 
 
Należy jednak pamiętać, że osoba prawna zwracająca się do UHRW spoza Unii 
Europejskiej musi być reprezentowana przez zawodowego pełnomocnika z Unii 
Europejskiej. Wymóg ten obowiązuje w odniesieniu do wszystkich postępowań przed 
Urzędem, z wyjątkiem dokonywania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego. 
 
 
3 Wyznaczenie zawodowego pełnomocnika 
 
3.1 Warunki, w których wyznaczenie zawodowego pełnomocnika 

jest obowiązkowe 
 
Z zastrzeżeniem odstępstwa określonego w pkt 2.4.2 powyżej wyznaczenie 
zawodowego pełnomocnika jest obowiązkowe w przypadku stron postępowania przed 
Urzędem, które nie mają stałego miejsca zamieszkania lub głównego miejsca 
prowadzenia działalności ani rzeczywistego i poważnego przedsiębiorstwa 
przemysłowego lub handlowego w Unii Europejskiej. Wymóg ten obowiązuje w 
odniesieniu do wszystkich postępowań przed Urzędem, z wyjątkiem dokonywania 
zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego. 
 
To samo dotyczy rejestracji międzynarodowych wskazujących UE. Dalsze informacje w 
tym zakresie można znaleźć w Wytycznych, część M: Znaki międzynarodowe. 
 
 
3.1.1 Stałe miejsce zamieszkania i miejsce prowadzenia działalności 
 
Kryterium obowiązkowego występowania przez pełnomocnika jest miejsce stałego 
zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności bądź siedziby przedsiębiorstwa, a 
nie obywatelstwo. Na przykład obywatel Francji posiadający stałe miejsce 
zamieszkania w Japonii musi posiadać pełnomocnika, ale obywatel Australii na stałe 
mieszkający w Belgii – nie. Urząd weryfikuje spełnienie tego kryterium na podstawie 
wskazanego adresu. Jeżeli strona postępowania podaje adres spoza UE, ale powołuje 
się na miejsce prowadzenia działalności lub siedziby w UE, jest zobowiązania 
przedstawić istotne dane i wyjaśnienia, a korespondencja z tą stroną będzie 
przesyłana na adres w UE. Kryteria głównego miejsca prowadzenia działalności lub 
rzeczywistego i poważnego przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowego nie są 
spełnione w przypadku, gdy strona postępowania posiada wyłącznie skrytkę pocztową 
lub adres do doręczeń w UE lub gdy zgłaszający podaje adres agenta posiadającego 
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siedzibę w UE. Jednostka zależna nie jest rzeczywistym i poważnym 
przedsiębiorstwem przemysłowym lub handlowym, ponieważ posiada własną 
osobowość prawną. W przypadku gdy strona postępowania wskazuje adres w UE, 
Urząd nie weryfikuje go, chyba że istnieją w tym względzie wątpliwości. 
 
W przypadku osób prawnych adres siedziby określa się zgodnie z art. 65 TFUE. W UE 
muszą znajdować się faktyczna siedziba lub główne miejsce prowadzenia działalności. 
Nie wystarcza sam fakt, że spółka jest spółką prawa jednego z państw członkowskich. 
 
 
3.1.2 Pojęcie „w Unii Europejskiej” 
 
Artykuł 92 ust. 2 RWZT 
 
Jeżeli chodzi o stosowanie art. 92 ust. 2 RWZT, właściwym terytorium jest terytorium 
Unii Europejskiej obejmujące wszystkie państwa członkowskie, do których stosuje się 
traktat TFUE zgodnie z art. 355. Należy pamiętać, że państwa Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego nienależące do UE (tj. państwa członkowskie EFTA) uznaje się za 
niespełniające tego kryterium. 
 
 
3.2 Skutki niespełnienia wymogu obowiązkowego wyznaczenia 

zawodowego pełnomocnika 
 
Artykuł 93 ust. 1 RWZT 
 
W przypadku, gdy strona postępowania przed Urzędem (zgłaszający, właściciel, osoba 
wnosząca sprzeciw, wnioskujący o unieważnienie) znajduje się w jednej z sytuacji 
opisanych w pkt 3.1, ale nie wyznaczyła zawodowego pełnomocnika w rozumieniu 
art. 93 ust. 1 RWZT w zgłoszeniu lub wniosku, bądź gdy przestaje spełniać wymóg 
posiadania pełnomocnika w późniejszym terminie (np. w związku z jego rezygnacją), 
skutki prawne tej okoliczności zależą od charakteru postępowania. 
 
 
3.2.1 W toku rejestracji 
 
Artykuł 92 ust. 2 RWZT 
Zasada 9 ust. 3 RWWZT 
 
Gdy posiadanie pełnomocnika jest obowiązkowe, a zgłaszający wspólnotowy znak 
towarowy nie wyznaczy zawodowego pełnomocnika za pomocą formularza zgłoszenia, 
na wczesnym etapie postępowania ekspert wzywa zgłaszającego, w ramach badania 
formalności, o którym mowa w zasadzie 9 ust. 3 RWWZT, do wyznaczenia 
pełnomocnika w terminie dwóch miesięcy. W razie niezastosowania się zgłaszającego 
do wezwania, zgłoszenie WZT jest odrzucane. 
 
Ten sam tryb obowiązuje w przypadku, gdy powołanie pełnomocnika traci ważność na 
dalszym etapie procesu rejestracji, do czasu rzeczywistej rejestracji, tj. nawet w okresie 
między opublikowaniem zgłoszenia WZT a rejestracją WZT. 
 
W przypadku przedłożenia („późniejszego”) wniosku w imieniu zgłaszającego WZT w 
toku procedury rejestracji, np. wniosku o wgląd do akt, wniosku o zarejestrowanie 
licencji lub wniosku o przywrócenie stanu poprzedniego, ponowne wyznaczenie 
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pełnomocnika nie jest wymagane. W takim wypadku Urząd kontaktuje się z prawidłowo 
wyznaczonym pełnomocnikiem. 
 
 
3.2.2 W toku rozpatrywania sprzeciwu 
 
W odniesieniu do zgłaszających WZT stosuje się powyższe punkty. Procedura 
usunięcia wszelkich braków w zakresie pełnomocnictwa toczy się poza procedurą 
sprzeciwu, którą kończy odrzucenie zgłoszenia WZT w przypadku niezastosowania się 
zgłaszającego do wezwania. 
 
Zasada 15 ust. 2 lit. h) pkt (ii) oraz zasada 17 ust. 4 RWWZT 
 
Jeżeli chodzi o osobę wnoszącą sprzeciw, wszelkie początkowe braki związane z 
pełnomocnictwem stanowią podstawę stwierdzenia niedopuszczalności sprzeciwu. W 
przypadku niewskazania pełnomocnika przy wniesieniu sprzeciwu ekspert wzywa 
osobę wnoszącą sprzeciw, zgodnie z art. 93 ust. 1 RWZT, do wyznaczenia 
pełnomocnika w terminie dwóch miesięcy. W razie niedopełnienia tego wymogu w 
wyznaczonym terminie sprzeciw jest odrzucany jako niedopuszczalny (zob. pkt 2.4.2.6 
Wytycznych, część B, dział 1). 
 
W przypadku rezygnacji pełnomocnika postępowanie toczy się nadal z udziałem samej 
osoby wnoszącej sprzeciw, o ile jest ona z UE. O rezygnacji pełnomocnika 
powiadamiana jest druga strona. Jeżeli strona, której pełnomocnik zrezygnował, jest 
spoza UE, przesyłane jest pismo informujące zainteresowaną stronę, że zgodnie z 
warunkami określonymi w art. 92 ust. 2 RWZT, strony, które nie mają stałego miejsca 
zamieszkania lub miejsca prowadzenia działalności lub rzeczywistego i poważnego 
przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowego w Unii Europejskiej, muszą być 
reprezentowane przed Urzędem zgodnie z art. 93 ust. 1 RWZT we wszystkich 
postępowaniach, oprócz zgłoszenia, i że wymagane jest wyznaczenie nowego 
pełnomocnika. 
 
Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje odrzuceniem sprzeciwu jako 
niedopuszczalnego. 
 
W przypadku zmiany pełnomocnika w toku procedury sprzeciwu Urząd powiadamia o 
zmianie drugą stronę, przesyłając kopię pisma i pełnomocnictwa (o ile je przedłożono). 
 
 
3.2.3 Unieważnienie 
 
Zasada 37 lit. c) pkt (ii) oraz zasada 39 ust. 3 RWWZT 
 
W postępowaniu dotyczącym unieważnienia powyższy punkt dotyczący sprzeciwu 
stosuje się odpowiednio do wnioskodawcy o stwierdzenie wygaśnięcia lub o 
unieważnienie WZT. 
 
W przypadku gdy właściciel WZT przestaje być reprezentowany, ekspert wzywa go do 
wyznaczenia pełnomocnika. Jeżeli właściciel tego zaniecha, jego oświadczenia 
składane w toku procedury nie będą uwzględniane, a wniosek będzie rozpatrywany na 
podstawie dowodów, jakimi dysponuje Urząd. Sama tylko okoliczność ustania 
reprezentacji właściciela WZT przez pełnomocnika nie skutkuje jednak unieważnieniem 
WZT. 
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3.3 Powołanie pełnomocnika, gdy nie jest to obowiązkowe 
 
W przypadku gdy strona postępowania przed Urzędem nie musi występować przez 
pełnomocnika, może mimo to wyznaczyć pełnomocnika w rozumieniu art. 92 i 93 
RWZT w dowolnym czasie. Wówczas stosuje się pkt 3.4 oraz wymogi dotyczące 
upoważnienia (zob. pkt 5 poniżej). 
 
Jeżeli wyznaczono pełnomocnika, Urząd prowadzi korespondencję wyłącznie z tym 
pełnomocnikiem (zob. pkt 4 poniżej). 
 
 
3.4 Wyznaczenie pełnomocnika 
 
3.4.1 Wyznaczenie pełnomocnika wprost 
 
Pełnomocnik jest zwykle wyznaczany na oficjalnym formularzu Urzędu, który służy 
wszczęciu danej procedury, np. na formularzu zgłoszenia lub formularzu sprzeciwu. 
Można wyznaczyć więcej niż jednego pełnomocnika (maksymalnie dwóch), 
zaznaczając pole „kilku pełnomocników” oraz podając wymagane dane dotyczące 
każdego dodatkowego pełnomocnika. 
 
Pełnomocnik może również zostać wyznaczony w późniejszym powiadomieniu, 
podpisanym przez stronę postępowania lub samego pełnomocnika. Powołanie 
pełnomocnika musi być jednoznaczne. 
 
Przesłanie korespondencji związanej z daną procedurą (np. rejestracją lub 
sprzeciwem), do której załączone jest pełnomocnictwo podpisane przez stronę 
postępowania, oznacza powołanie pełnomocnika. To samo dotyczy pełnomocnictwa 
ogólnego. Dalsze informacje dotyczące pełnomocnictwa ogólnego można znaleźć w 
pkt 5.2 poniżej. 
 
Z drugiej strony przedłożenie pełnomocnictwa ogólnego w oderwaniu od konkretnego 
postępowania nie oznacza samo w sobie wyznaczenia danej osoby jako pełnomocnika 
w odniesieniu do wszystkich bieżących i przyszłych postępowań związanych z WZT, 
ponieważ rejestracja pełnomocnictwa ogólnego nie ma związku z konkretnym 
postępowaniem przed Urzędem. W celu zarejestrowania osoby posiadającej 
pełnomocnictwo ogólne jako pełnomocnika upoważniony przedstawiciel lub strona 
postępowania jest dodatkowo zobowiązana zgłosić Urzędowi numer akt sprawy, której 
ma dotyczyć pełnomocnictwo. 
 
 
3.4.2 Dorozumiane wyznaczenie pełnomocnika 
 
Zgłoszenia, wnioski itp. przekazywane w imieniu stron przez pełnomocnika (dalej 
„nowy” pełnomocnik) niebędącego pełnomocnikiem figurującym w rejestrze Urzędu 
(dalej „dotychczasowy” pełnomocnik) zostaną wstępnie przyjęte. 
 
Następnie Urząd prześle „nowemu” pełnomocnikowi pismo z wezwaniem do 
potwierdzenia jego wyznaczenia w terminie jednego miesiąca. Pismo zawiera 
pouczenie, że w przypadku braku odpowiedzi w wyznaczonym terminie Urząd nie uzna 
wyznaczenia danej osoby na pełnomocnika. 
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Jeżeli „nowy” pełnomocnik potwierdzi swoje powołanie, Urząd uzna tę okoliczność i 
będzie przesyłał powiadomienia nowemu pełnomocnikowi. 
 
Jeśli „nowy” pełnomocnik nie odpowie w terminie jednego miesiąca lub zaprzeczy, że 
jest „nowym” pełnomocnikiem, postępowanie toczy się nadal z udziałem 
„dotychczasowego” pełnomocnika. Zgłoszenie i odpowiedź „nowego” pełnomocnika są 
przekazywane do wiadomości „dotychczasowego” pełnomocnika. 
 
W szczególności gdy zgłoszenie prowadzi do zamknięcia postępowania 
(wycofania/ograniczeń) „nowy” pełnomocnik jest zobowiązany potwierdzić swoje 
powołanie na pełnomocnika, tak by zamknięcie postępowania lub ograniczenie mogły 
zostać zatwierdzone. W żadnym wypadku postępowanie nie zostanie zawieszone. 
 
 
3.4.3 Stowarzyszenia pełnomocników 
 
Zasada 76 ust. 9 RWWZT 
 
Preferuje się wyznaczanie stowarzyszeń pełnomocników (np. kancelarii lub zrzeszeń 
adwokatów bądź zawodowych pełnomocników), a nie poszczególnych pełnomocników 
zrzeszonych w nich. 
 
Fakt wyznaczenia wskazuje się, podając wyłącznie nazwę stowarzyszenia 
pełnomocników, a nie imiona i nazwiska jego członków. Doświadczenie pokazuje, że w 
wielu przypadkach wskazania są niejednoznaczne. Wówczas, tam gdzie to możliwe, 
Urząd interpretuje je jako udzielenie pełnomocnictwa stowarzyszeniu pełnomocników, 
pouczając jednak w stosownych przypadkach pełnomocnika, jak postępować w 
przyszłości. 
 
Wyznaczenie stowarzyszenia pełnomocników obejmuje automatycznie każdego 
zawodowego pełnomocnika, który przystępuje do stowarzyszenia po dacie 
pierwotnego wyznaczenia. I na odwrót, każdy pełnomocnik występujący ze 
stowarzyszenia pełnomocników automatycznie traci pełnomocnictwo w ramach 
stowarzyszenia. Urząd nie wymaga, a wręcz nie zaleca przekazywania imion i nazwisk 
pełnomocników będących członkami stowarzyszenia. Zdecydowanie zaleca się jednak 
zgłaszanie Urzędowi wszelkich zmian i informacji dotyczących pełnomocników 
występujących ze stowarzyszenia. W uzasadnionych okolicznościach Urząd zastrzega 
sobie prawo weryfikacji, czy dany pełnomocnik rzeczywiście pracuje w stowarzyszeniu. 
 
Artykuł 93 ust. 1 RWZT 
Zasada 79 RWWZT 
 
Wyznaczenie stowarzyszenia pełnomocników nie narusza ogólnej zasady, zgodnie z 
którą czynności prawne w postępowaniu przed Urzędem mogą w imieniu stron trzecich 
wykonywać wyłącznie zawodowi pełnomocnicy w rozumieniu art. 93 ust. 1 RWZT. Tym 
samym każdy wniosek, zgłoszenie lub powiadomienie wymagają podpisu osoby 
fizycznej spełniającej ten warunek. Pełnomocnik jest zobowiązany podać swoje imię i 
nazwisko pod podpisem. Może również podać swój indywidualny numer 
identyfikacyjny, o ile został nadany przez Urząd, chociaż uzyskanie indywidualnego 
numeru identyfikacyjnego nie jest wymagane, ponieważ istotny jest numer 
identyfikacyjny stowarzyszenia. 
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3.4.4 Numery identyfikacyjne 
 
Na każdym formularzu i powiadomieniu przesyłanych do Urzędu dane teleadresowe 
pełnomocnika można, a wręcz należy zastąpić numerem identyfikacyjnym nadanym 
przez Urząd wraz z imieniem i nazwiskiem (nazwą) pełnomocnika. Numery 
identyfikacyjne otrzymują nie tylko zawodowi pełnomocnicy UHRW wpisani na listę 
prowadzoną przez Urząd (zob. pkt 2.2 powyżej), ale również osoby wykonujące zawód 
prawnika i stowarzyszenia pełnomocników. Ponadto pełnomocnikom lub 
stowarzyszeniom pełnomocników posiadającym kilka adresów nadawany jest inny 
numer identyfikacyjny w odniesieniu do każdego adresu. 
 
Numer identyfikacyjny można wyszukać w aktach pełnomocnika dostępnych za 
pośrednictwem strony internetowej Urzędu: www.oami.europa.eu 
 
 
4 Komunikacja z pełnomocnikami 
 
Zasada 77 RWWZT 
 
Każde zawiadomienie lub inne powiadomienie przez Urząd należycie upoważnionego 
pełnomocnika ma ten sam skutek, jak dokonane w stosunku do osoby 
reprezentowanej, a każde powiadomienie przekazane do Urzędu przez należycie 
upoważnionego pełnomocnika ma ten sam skutek, jak przekazane przez osobę 
reprezentowaną. 
 
Zasada 1 ust. 1 lit. e), zasada 67 ust. 2 i zasada 76 ust. 8 RWWZT 
 
Strona postępowania przed Urzędem może wyznaczyć kilku pełnomocników. Wówczas 
każdy z nich może występować wspólnie z innymi lub oddzielnie, chyba że z 
pełnomocnictwa przedłożonego Urzędowi wynika inaczej. Co do zasady Urząd 
komunikuje się jednak wyłącznie z pierwszym ze wskazanych pełnomocników, z 
wyjątkiem następujących przypadków: 
 
- w przypadku gdy zgłaszający wskazuje inny adres do doręczeń zgodnie z 

zasadą 1 ust. 1 lit. e); 
- w przypadku wyznaczenia dodatkowego pełnomocnika w odniesieniu do 

późniejszej procedury (np. wgląd do akt lub sprzeciw), w którym to przypadku 
Urząd stosuje odpowiedni tryb. 

 
Zasada 75 ust. 1 RWWZT 
 
W przypadku więcej niż jednego zgłaszającego WZT, osoby wnoszącej sprzeciw lub 
innej strony postępowania przed Urzędem funkcję wspólnego pełnomocnika dla 
wszystkich osób będzie pełnić pełnomocnik wyznaczony przez zgłaszającego WZT itp., 
który został wymieniony jako pierwszy na urzędowym formularzu. W przypadku, gdy 
zawodowego pełnomocnika nie wyznaczyła pierwsza wymieniona osoba, natomiast do 
wyznaczenia pełnomocnika zobowiązana jest inna osoba, która to faktycznie czyni, 
wówczas pełnomocnik ten jest uznawany za wspólnego pełnomocnika wszystkich tych 
osób. 
 

http://www.oami.europa.eu/
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Artykuł 92 i 93 RWZT 
Zasada 67 RWWZT 
 
W przypadku wyznaczenia pełnomocnika w rozumieniu art. 92 i 93 RWZT Urząd 
komunikuje się wyłącznie z tym pełnomocnikiem. 
 
 
5. Udzielenie pełnomocnictwa 
 
Artykuł 92 ust. 3 i art. 93 ust. 1 RWZT 
Zasada 76 RWWZT 
 
Co do zasady zawodowi pełnomocnicy nie są zobowiązani przedkładać 
pełnomocnictwa do występowania przed Urzędem. Jednak każdy zawodowy 
pełnomocnik (osoba wykonująca zawód prawnika lub zawodowy pełnomocnik wpisany 
na listę UHRW, w tym stowarzyszenie pełnomocników) występujący przed Urzędem 
jest zobowiązany przedłożyć pełnomocnictwo, które włącza się do akt, jeżeli wyraźnie 
zażąda tego Urząd, a w przypadku gdy w postępowaniu przed Urzędem, w którym 
występuje dany pełnomocnik uczestniczy kilka stron – jeżeli wystąpią o to pozostałe 
strony. 
 
Wówczas Urząd wyznacza termin na przedłożenie pełnomocnictwa (zob. Wytyczne, 
część A: Zasady ogólne, dział 1: Środki komunikacji, terminy). Pismo zawiera 
pouczenie, że w przypadku braku odpowiedzi w wyznaczonym terminie Urząd nie uzna 
pełnomocnika, a postępowanie będzie się toczyć z bezpośrednim udziałem strony 
reprezentowanej. W przypadku, gdy pełnomocnictwo jest obowiązkowe, strona 
reprezentowana jest wzywana do wyznaczenia nowego pełnomocnika. Wówczas 
stosuje się pkt 3.2 powyżej. Z wyjątkiem dokonywania zgłoszenia, wykonywane przez 
pełnomocnika czynności proceduralne są uznawane za pozbawione skutku, o ile nie 
zostaną zatwierdzone przez stronę reprezentowaną w terminie wyznaczonym przez 
Urząd. 
 
Pracownicy występujący w imieniu osoby fizycznej lub prawnej są zobowiązani 
przedłożyć podpisane pełnomocnictwo, które włącza się do akt. 
 
Pełnomocnictwo musi być podpisane przez stronę postępowania. W przypadku osób 
prawnych pełnomocnictwo wymaga podpisania przez osobę uprawnioną do 
reprezentowania tej osoby na mocy prawa krajowego. Urząd nie dokonuje weryfikacji w 
tym zakresie. 
 
Można przesłać nieuwierzytelnione kopie oryginału, np. faksem. Oryginały są włączane 
do akt sprawy, w związku z czym nie są zwracane przedkładającemu. 
 
Można przedkładać pełnomocnictwa szczególne lub ogólne. 
 
 
5.1 Pełnomocnictwo szczególne 
 
Zasada 76 ust. 1 oraz zasada 83 ust. 1 lit. h) RWWZT 
 
Pełnomocnictwa szczególne mogą być sporządzone na formularzu udostępnionym 
przez Urząd zgodnie z zasadą 83 ust. 1 lit. h) RWWZT. Należy wskazać procedurę, 
której dotyczy pełnomocnictwo (np. „dotyczy zgłoszenia wspólnotowego znaku 
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towarowego nr 12345”). Wówczas pełnomocnictwo będzie dotyczyć wszystkich 
czynności w toku całej procedury rejestracji WZT. Można wskazać kilka postępowań. 
 
Pełnomocnictwa szczególne, niezależnie czy są sporządzone na formularzu 
udostępnianym przez Urząd, czy na własnym formularzu pełnomocnika, mogą 
przewidywać ograniczenia ich zakresu. 
 
 
5.2 Pełnomocnictwo ogólne 
 
Zasada 76 ust. 1 oraz zasada 83 ust. 1 lit. h) RWWZT 
 
Pełnomocnictwo ogólne upoważnia pełnomocnika, stowarzyszenie pełnomocników lub 
pracownika do wykonywania wszystkich czynności we wszystkich postępowaniach 
przed Urzędem, w tym do dokonywania zgłoszeń WZT, uczestniczenia w 
postępowaniach dotyczących zgłoszeń WZT oraz do składania wniosków o 
stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie WZT, do wniesienia sprzeciwu, a także we 
wszystkich postępowaniach dotyczących zarejestrowanych wzorów wspólnotowych i 
znaków międzynarodowych. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na formularzu 
udostępnianym przez Urząd lub na formularzu o analogicznej treści. Pełnomocnictwo 
musi dotyczyć wszystkich postępowań przed Urzędem i nie może przewidywać 
ograniczeń. Przykładowo pełnomocnictwo o treści „dokonywanie zgłoszeń WZT, 
uczestnictwo w postępowaniach dotyczących WZT oraz odpieranie środków 
zaskarżenia wobec zgłoszeń WZT” nie zostanie przyjęte, ponieważ nie obejmuje 
upoważnienia do wnoszenia sprzeciwów oraz wniosków o stwierdzenie wygaśnięcia 
lub unieważnienie. W przypadku, gdy pełnomocnictwo obejmuje podobne 
ograniczenia, będzie traktowane jako pełnomocnictwo szczególne. 
 
 
5.2.1 Rejestracja pełnomocnictw ogólnych 
 
Od kwietnia 2002 r., zgodnie z komunikatem Prezesa Urzędu nr 2/03 z 10/02/2003 r., 
Urząd zaprzestanie nadawania pełnomocnikom numerów pełnomocnictwa i nie będzie 
ich w żaden sposób powiadamiać o przebiegu procedur związanych z 
pełnomocnictwami po ich otrzymaniu przez Urząd. Zaprzestanie nadawania numerów 
nie wpływa jednak na nadawanie numerów identyfikacyjnych pełnomocnikom 
wpisanym do bazy pełnomocników. 
 
 
5.3 Konsekwencje braku pełnomocnictwa, którego wyraźnie 

zażądał Urząd 
 
a) Jeżeli posiadanie pełnomocnika nie jest obowiązkowe, postępowanie jest 

kontynuowane z udziałem osoby reprezentowanej. 
 
b) Jeżeli pełnomocnictwo jest obowiązkowe, stosuje się pkt 3.2 powyżej. 
 
 
6 Odwołanie pełnomocnika lub cofnięcie pełnomocnictwa 
 
Cofnięcie pełnomocnictwa lub zmiana pełnomocnika może być wynikiem działania 
osoby reprezentowanej, dotychczasowego pełnomocnika lub nowego pełnomocnika. 
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6.1 Działanie podjęte przez osobę reprezentowaną 
 
Zasada 79 RWWZT 
 
Osoba reprezentowana może w dowolnym czasie odwołać pełnomocnika lub cofnąć 
jego pełnomocnictwo, przesyłając Urzędowi pisemne i podpisane powiadomienie. 
Cofnięcie pełnomocnictwa jest równoznaczne z odwołaniem pełnomocnika. 
 
Zasada 76 ust. 6 RWWZT 
 
W przypadku gdy osoba reprezentowana powiadamia o cofnięciu pełnomocnictwa 
swojego pełnomocnika, a nie Urząd, nie ma to żadnego skutku dla postępowania przed 
Urzędem do czasu powiadomienia Urzędu. Jeżeli strona postępowania ma obowiązek 
występowania przez pełnomocnika, stosuje się pkt 3.2 powyżej. 
 
 
6.2 Rezygnacja pełnomocnika 
 
Pełnomocnik może w każdej chwili oświadczyć, że rezygnuje z funkcji pełnomocnika, 
przesyłając Urzędowi podpisane powiadomienie, co jest równoznaczne z rezygnacją z 
pełnionej funkcji. Jeżeli pełnomocnik oświadcza, że jego funkcję przejmuje inny 
pełnomocnik, Urząd odnotowuje tę zmianę i komunikuje się z nowym pełnomocnikiem. 
Jeżeli osoba reprezentowana ma obowiązek posiadania pełnomocnika, stosuje się 
pkt 3.2 powyżej. 
 
 
7 Śmierć lub brak zdolności do czynności prawnych strony 

reprezentowanej lub pełnomocnika 
 
7.1 Śmierć lub brak zdolności do czynności prawnych strony 

reprezentowanej 
 
Zasada 76 ust. 7 RWWZT 
 
W przypadku śmierci lub braku zdolności do czynności prawnych strony udzielającej 
pełnomocnictwa postępowanie toczy się nadal z udziałem pełnomocnika, chyba że z 
pełnomocnictwa wynika inaczej. 
 
Zasada 73 ust. 1 lit. a) RWWZT 
 
W zależności od postępowania pełnomocnik jest zobowiązany złożyć wniosek o 
rejestrację przeniesienia pełnomocnictwa na następcę prawnego. Pełnomocnik może 
jednak wnioskować o przerwanie postępowania. 
 
W przypadku postępowania upadłościowego zdolność do czynności prawnych w 
imieniu osoby, wobec której toczy się postępowanie upadłościowe, uzyskuje likwidator, 
który może, a w przypadku reprezentacji przez zawodowego pełnomocnika musi, 
wyznaczyć nowego pełnomocnika lub potwierdzić wyznaczenie dotychczasowego 
pełnomocnika. 
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Dalsze informacje dotyczące postępowań upadłościowych można znaleźć w części E: 
Czynności wykonywane w rejestrze, dział 3, rozdział 5: Upadłość. 
 
 
7.2 Śmierć lub brak zdolności do czynności prawnych 

pełnomocnika 
 
Zasada 73 ust. 1 lit. c) i ust. 3 lit. a) i b) RWWZT 
 
W przypadku śmierci lub braku zdolności do czynności prawnych pełnomocnika 
postępowanie przed Urzędem jest przerywane. Jeżeli Urząd nie został powiadomiony o 
wyznaczeniu nowego pełnomocnika w terminie trzech miesięcy od przerwania 
postępowania, Urząd 
 
- w przypadku gdy posiadanie pełnomocnika nie jest obowiązkowe, powiadamia 

stronę udzielającą pełnomocnictwa, że postępowanie zostanie wznowione z jej 
udziałem; 

- w przypadku gdy posiadanie pełnomocnika jest obowiązkowe, powiadamia 
stronę udzielającą pełnomocnictwa o skutkach prawnych, które zależą od 
charakteru postępowania (np. uznanie, że zgłoszenie zostało wycofane lub 
odrzucenie sprzeciwu), o ile nowy pełnomocnik nie zostanie wyznaczony w 
terminie dwóch miesięcy od daty powiadomienia. 
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Załącznik 1 
 

PAŃSTWO Krajowy termin 
określający 
zawód prawnika 

Uprawnienia / Szczególne 
zasady reprezentowania 
klientów w sprawach 
dotyczących znaków 
towarowych 

Krajowe terminy określające 
osoby posiadające specjalne 
kwalifikacje – rzecznicy 
patentowi / rzecznicy ds. 
znaków towarowych / 
wzorów (zawodowi 
pełnomocnicy UHRW) 

Uprawnienia / Szczególne zasady reprezentowania 
klientów w sprawach dotyczących znaków 
towarowych 

Austria Rechtsanwalt Adwokaci posiadają pełne 
uprawnienia. 

Patentanwalt 
 

Notariusze mogą reprezentować strony trzecie przed 
austriackim centralnym urzędem zajmującym się 
ochroną własności przemysłowej z racji swoich 
specjalnych kwalifikacji zawodowych. 
W związku z tym mogą ubiegać się o wpis na listę 
zawodowych pełnomocników. 
 

Belgia Avocat, 
Advocaat, 
Rechtsanwalt 

Adwokaci posiadają pełne 
uprawnienia, przy czym 
adwokat nie może być 
jednocześnie zawodowym 
pełnomocnikiem. 

w j. niderlandzkim: 
Merkengemachtigde  
w j. francuskim: Conseil en 
Marques / Conseils en 
propriété industrielle 
w j. niemieckim: Patentanwalt 

Zawód jest regulowany przez Traktat o własności 
intelektualnej Beneluksu (art. 4.1). W sprawach 
dotyczących własności intelektualnej klientów może 
reprezentować każda osoba posiadająca miejsce 
stałego pobytu w krajach Beneluksu. 
Uprawnienie nie jest uwarunkowane posiadaniem 
specjalnych kwalifikacji zawodowych; osoby ubiegające 
się o wpisanie na listę muszą spełniać wymóg 
regularnego występowania w charakterze zawodowego 
pełnomocnika przed centralnym urzędem zajmującym 
się ochroną własności przemysłowej danego państwa 
członkowskiego co najmniej przez ostatnie pięć lat. 
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PAŃSTWO Krajowy termin 
określający 
zawód prawnika 

Uprawnienia / Szczególne 
zasady reprezentowania 
klientów w sprawach 
dotyczących znaków 
towarowych 

Krajowe terminy określające 
osoby posiadające specjalne 
kwalifikacje – rzecznicy 
patentowi / rzecznicy ds. 
znaków towarowych / 
wzorów (zawodowi 
pełnomocnicy UHRW) 

Uprawnienia / Szczególne zasady reprezentowania 
klientów w sprawach dotyczących znaków 
towarowych 

Bułgaria Адвокат / 
Практикуващ 
Право 
Advokat / 
Praktikuvasht 
Pravo 
 

Adwokaci nie posiadają 
uprawnień. 

Spetsialist po targovski marki / 
Spetsialist po dizayni 
Специалист по търговски 
марки / Специалист по 
дизайни 
 

Wymagane są specjalne kwalifikacje zawodowe. 
Bułgarski Urząd Patentowy może zaświadczyć, że dana 
osoba działa w charakterze pełnomocnika od pięciu lat. 

Chorwacja Odvjetnik Adwokaci posiadają pełne 
uprawnienia. 

Zastupnik Za Žigove Wymagane są specjalne kwalifikacje zawodowe. 
„Pełnomocnikiem” jest osoba, która złożyła egzamin na 
rzecznika ds. znaków towarowych przed chorwackim 
Urzędem. 
 

Cypr 
 

Dikigoroz WYŁĄCZNIE adwokaci 
posiadają uprawnienia. 
 

nihil Nie dotyczy 

Dania Advokat Adwokaci posiadają pełne 
uprawnienia. 
 

Varemaerkefuldmaegtig Uprawnienie nie jest uwarunkowane posiadaniem 
specjalnych kwalifikacji zawodowych; osoby ubiegające 
się o wpisanie na listę muszą spełniać wymóg 
regularnego występowania w charakterze zawodowego 
pełnomocnika przed centralnym urzędem zajmującym 
się ochroną własności przemysłowej danego państwa 
członkowskiego co najmniej przez ostatnie pięć lat. 
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PAŃSTWO Krajowy termin 
określający 
zawód prawnika 

Uprawnienia / Szczególne 
zasady reprezentowania 
klientów w sprawach 
dotyczących znaków 
towarowych 

Krajowe terminy określające 
osoby posiadające specjalne 
kwalifikacje – rzecznicy 
patentowi / rzecznicy ds. 
znaków towarowych / 
wzorów (zawodowi 
pełnomocnicy UHRW) 

Uprawnienia / Szczególne zasady reprezentowania 
klientów w sprawach dotyczących znaków 
towarowych 

Estonia Jurist, Advokaat Adwokaci nie są 
uprawnieni, chyba że 
posiadają dodatkowo 
uprawnienia rzecznika ds. 
własności intelektualnej. 
 

Patendivolinik 
 

Egzamin składa się z dwóch niezależnych części: jedna 
dotyczy patentów i wzorów użytkowych, a druga – 
znaków towarowych, wzorów i oznaczeń 
geograficznych. Obydwie kategorie rzeczników określa 
się mianem „patendivolinik”. Osoby, które zdały 
egzamin wyłącznie w części dotyczącej patentów, nie 
mogą uzyskać wpisu na listę, o której mowa w art. 93 
RWZT. Na listę mogą zostać wpisane osoby, które 
zdały część egzaminu dotyczącą znaków towarowych, 
wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych. 
 

Finlandia Asianajaja, 
Advokat 

Adwokaci posiadają pełne 
uprawnienia. 
 

w j. fińskim: 
Tavaramerkkiasiamies 
w j. szwedzkim: 
Varumaerkesombud 

Uprawnienie nie jest uwarunkowane posiadaniem 
specjalnych kwalifikacji zawodowych; osoby 
wnioskujące o wpisanie na listę muszą spełniać wymóg 
regularnego występowania w charakterze zawodowego 
pełnomocnika przed centralnym urzędem zajmującym 
się ochroną własności przemysłowej danego państwa 
członkowskiego przez co najmniej ostatnie pięć lat. 
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PAŃSTWO Krajowy termin 
określający 
zawód prawnika 

Uprawnienia / Szczególne 
zasady reprezentowania 
klientów w sprawach 
dotyczących znaków 
towarowych 

Krajowe terminy określające 
osoby posiadające specjalne 
kwalifikacje – rzecznicy 
patentowi / rzecznicy ds. 
znaków towarowych / 
wzorów (zawodowi 
pełnomocnicy UHRW) 

Uprawnienia / Szczególne zasady reprezentowania 
klientów w sprawach dotyczących znaków 
towarowych 

Francja Avocat Adwokaci są uprawnieni, 
przy czym łączenie zawodu 
adwokata i funkcji 
zawodowego pełnomocnika 
jest zabronione. 
 

Conseil en Propriété 
Industrielle marques et 
modèles ou juriste. 
 

INPI prowadzi dwa różne wykazy: 
Liste des Conseils en propriété industrielle oraz 
Liste des Personnes qualifiées en Propriété industrielle. 
 
Tylko osoby wpisane na „Liste des Conseils en 
propriété industrielle” są uprawnione do 
reprezentowania stron trzecich przed francuskim 
urzędem patentowym. Dlatego tylko one mogą ubiegać 
się o wpis na listę zawodowych pełnomocników UHRW. 
Osoby te figurują na świadectwie zbiorczym. 
 
„Conseil en PI” jest osobą zrzeszoną (w izbie). 
„Personne qualifiée en PI” pracuje dla prywatnego 
przedsiębiorstwa (np. w dziale znaków towarowych). 
We Francji osoby te są przenoszone z jednego wykazu 
do drugiego z urzędu. 
 
Ponieważ osoby należące do kategorii „personne 
qualifiée” uzyskują te same kwalifikacje zawodowe co 
„Conseils”, są uprawnione do ubiegania się o wpis na 
listę Urzędu, ale są zobowiązane przedstawić w tym 
celu indywidualny certyfikat podpisany przez Directeur 
des Affaires Juridiques et Internationales. 
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PAŃSTWO Krajowy termin 
określający 
zawód prawnika 

Uprawnienia / Szczególne 
zasady reprezentowania 
klientów w sprawach 
dotyczących znaków 
towarowych 

Krajowe terminy określające 
osoby posiadające specjalne 
kwalifikacje – rzecznicy 
patentowi / rzecznicy ds. 
znaków towarowych / 
wzorów (zawodowi 
pełnomocnicy UHRW) 

Uprawnienia / Szczególne zasady reprezentowania 
klientów w sprawach dotyczących znaków 
towarowych 

Grecja Δικηγόρος - 
Dikigoroz 

WYŁĄCZNIE adwokaci 
posiadają uprawnienia. 
 

nihil Nie dotyczy 

Hiszpania Abogado Adwokaci nie posiadają 
pełnych uprawnień. 

Agente Oficial de la Propiedad 
Industrial 
 

Wpis na listę wymaga złożenia egzaminu. 

Irlandia Barrister, Solicitor Adwokaci posiadają pełne 
uprawnienia. 
 

Trade Mark Agent (rzecznik 
patentowy) 

Osoba ta musi być wpisana na listę rzeczników 
patentowych. 

Litwa Advokatas Adwokaci mogą 
reprezentować wyłącznie 
klientów, którzy mają stałe 
miejsce zamieszkania w 
Unii Europejskiej. 
Klienci niemający stałego 
miejsca zamieszkania w UE 
muszą być reprezentowani 
przez zawodowego 
pełnomocnika. 
 

Patentinis patikėtinis. 
 

Klienci nieposiadający stałego miejsca zamieszkania w 
UE muszą być reprezentowani przez zawodowego 
pełnomocnika. 
Zgodnie z ustawą notariusze nie mogą być 
pełnomocnikami. 
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PAŃSTWO Krajowy termin 
określający 
zawód prawnika 

Uprawnienia / Szczególne 
zasady reprezentowania 
klientów w sprawach 
dotyczących znaków 
towarowych 

Krajowe terminy określające 
osoby posiadające specjalne 
kwalifikacje – rzecznicy 
patentowi / rzecznicy ds. 
znaków towarowych / 
wzorów (zawodowi 
pełnomocnicy UHRW) 

Uprawnienia / Szczególne zasady reprezentowania 
klientów w sprawach dotyczących znaków 
towarowych 

Luksemburg Avocat / 
Rechtsanwalt 

Adwokaci posiadają pełne 
uprawnienia, przy czym 
adwokat nie może być 
jednocześnie zawodowym 
pełnomocnikiem. 
 

w j. francuskim: Conseil en 
Marques / Conseils en 
propriété industrielle 
w j. niemieckim: Patentanwalt 

Zawód jest regulowany przez Traktat o własności 
intelektualnej Beneluksu (art. 4.1). W sprawach 
dotyczących własności intelektualnej klientów może 
reprezentować każda osoba posiadająca miejsce 
stałego pobytu w krajach Beneluksu. 
Uprawnienie nie jest uwarunkowane posiadaniem 
specjalnych kwalifikacji zawodowych; osoby 
wnioskujące o wpisanie na listę muszą spełniać wymóg 
regularnego występowania w charakterze zawodowego 
pełnomocnika przed centralnym urzędem zajmującym 
się ochroną własności przemysłowej danego państwa 
członkowskiego przez co najmniej ostatnie pięć lat. 
 

Łotwa Advokāts 
 

Adwokaci mogą 
reprezentować wyłącznie 
klientów, którzy mają stałe 
miejsce zamieszkania w 
Unii Europejskiej. 
Klienci niemający stałego 
miejsca zamieszkania w UE 
muszą być reprezentowani 
przez zawodowego 
pełnomocnika. 
 

Patentu pilnvarotais / Preču 
zīmju aģents / Profesionâls 
patentpilnvarotais 

Organizowany jest egzamin ze znaków towarowych. 
Klienci nieposiadający stałego miejsca zamieszkania w 
UE muszą być reprezentowani przez zawodowego 
pełnomocnika. 
Zgodnie z ustawą notariusze nie mogą być 
pełnomocnikami. 
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PAŃSTWO Krajowy termin 
określający 
zawód prawnika 

Uprawnienia / Szczególne 
zasady reprezentowania 
klientów w sprawach 
dotyczących znaków 
towarowych 

Krajowe terminy określające 
osoby posiadające specjalne 
kwalifikacje – rzecznicy 
patentowi / rzecznicy ds. 
znaków towarowych / 
wzorów (zawodowi 
pełnomocnicy UHRW) 

Uprawnienia / Szczególne zasady reprezentowania 
klientów w sprawach dotyczących znaków 
towarowych 

Malta Avukat, 
Prokuratur Legali 

Adwokaci posiadają pełne 
uprawnienia. 

 W charakterze rzeczników patentowych mogą 
występować wszystkie osoby wykonujące zawód 
prawniczy, w tym notariusze. Od osób wykonujących 
zawód prawniczy występujących w charakterze 
rzeczników patentowych nie wymaga się 
udokumentowania kwalifikacji. 
 

Niderlandy Advocaat Adwokaci posiadają pełne 
uprawnienia, przy czym 
adwokat nie może być 
jednocześnie zawodowym 
pełnomocnikiem. 

Merkengemachtigde Zawód jest regulowany przez Traktat o własności 
intelektualnej Beneluksu (art. 4.1). W sprawach 
dotyczących własności intelektualnej klientów może 
reprezentować każda osoba posiadająca miejsce 
stałego pobytu w krajach Beneluksu. 
Uprawnienie nie jest uwarunkowane posiadaniem 
specjalnych kwalifikacji zawodowych; osoby ubiegające 
się o wpis na listę muszą spełniać wymóg regularnego 
występowania w charakterze zawodowego 
pełnomocnika przed centralnym urzędem zajmującym 
się ochroną własności przemysłowej danego państwa 
członkowskiego co najmniej przez ostatnie pięć lat. 
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PAŃSTWO Krajowy termin 
określający 
zawód prawnika 

Uprawnienia / Szczególne 
zasady reprezentowania 
klientów w sprawach 
dotyczących znaków 
towarowych 

Krajowe terminy określające 
osoby posiadające specjalne 
kwalifikacje – rzecznicy 
patentowi / rzecznicy ds. 
znaków towarowych / 
wzorów (zawodowi 
pełnomocnicy UHRW) 

Uprawnienia / Szczególne zasady reprezentowania 
klientów w sprawach dotyczących znaków 
towarowych 

Niemcy Rechtsanwalt Adwokaci posiadają pełne 
uprawnienia. 
 

Patentanwalt / 
Patentassessor 
 

„Patentassessor” jest osobą zatrudnioną przez 
pracodawcę na podstawie umowy; rezygnacja z 
zajmowanego stanowiska lub nieprzedłużenie umowy 
oznacza skreślenie z listy „Patentanwälte” w 
Niemczech. 
Ponieważ „Patentassesor” posiada takie same 
kwalifikacje jak „Patentanwälte”, może nadal figurować 
na liście zawodowych pełnomocników UHRW. 
 

Polska Adwokat, radca 
prawny 

Adwokaci i radcy prawni nie 
posiadają pełnych 
uprawnień. 
Adwokaci i radcy prawni 
mogą jedynie występować 
w charakterze 
pełnomocników w 
postępowaniach 
dotyczących sprzeciwu i 
unieważnienia (stwierdzenia 
nieważności). 
 

Rzecznik patentowy Pełnomocnik musi być wpisany na listę rzeczników 
patentowych prowadzoną przez polski Urząd 
Patentowy. 
W Polsce powołanie rzecznika patentowego jest 
obowiązkowe we wszystkich sprawach, oprócz 
dotyczących sprzeciwu i unieważnienia. Od rzeczników 
patentowych wymaga się złożenia odpowiednich 
egzaminów. 
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PAŃSTWO Krajowy termin 
określający 
zawód prawnika 

Uprawnienia / Szczególne 
zasady reprezentowania 
klientów w sprawach 
dotyczących znaków 
towarowych 

Krajowe terminy określające 
osoby posiadające specjalne 
kwalifikacje – rzecznicy 
patentowi / rzecznicy ds. 
znaków towarowych / 
wzorów (zawodowi 
pełnomocnicy UHRW) 

Uprawnienia / Szczególne zasady reprezentowania 
klientów w sprawach dotyczących znaków 
towarowych 

Portugalia Avogado Adwokaci posiadają pełne 
uprawnienia. 

Agente Oficial da Propriedade 
Industrial 

Pięcioletnie doświadczenie lub specjalne kwalifikacje. 
Notariusze nie są zaliczani do kategorii zawodów 
prawniczych, w związku z czym mogą być wpisywani 
na listę. 
 

Republika 
Czeska 

Advokát Adwokaci posiadają pełne 
uprawnienia. 

Patentový zástupce 
 

W Republice Czeskiej egzamin składa się z dwóch 
części. Osoby, które zdały część B (znaki towarowe i 
nazwa pochodzenia), mogą działać w charakterze 
pełnomocników w tej dziedzinie, stąd mogą zostać 
wpisani na listę, o której mowa w art. 93 RWZT. 
Rzecznicy patentowi, którzy złożyli obydwie części 
egzaminu z wynikiem pozytywnym, są uprawnieni do 
reprezentowania zgłaszających we wszystkich 
postępowaniach przed Urzędem. 
 

Rumunia Avocat Adwokaci nie posiadają 
pełnych uprawnień. 

Consilier în proprietate 
industrialǎ  

W Rumunii prowadzone są trzy listy. Od 
pełnomocników wymaga się posiadania specjalnych 
kwalifikacji lub pięcioletniego doświadczenia, a także 
członkostwa w izbie krajowej. Występowanie w 
charakterze zawodowego pełnomocnika wymaga 
specjalnych kwalifikacji zawodowych. 
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PAŃSTWO Krajowy termin 
określający 
zawód prawnika 

Uprawnienia / Szczególne 
zasady reprezentowania 
klientów w sprawach 
dotyczących znaków 
towarowych 

Krajowe terminy określające 
osoby posiadające specjalne 
kwalifikacje – rzecznicy 
patentowi / rzecznicy ds. 
znaków towarowych / 
wzorów (zawodowi 
pełnomocnicy UHRW) 

Uprawnienia / Szczególne zasady reprezentowania 
klientów w sprawach dotyczących znaków 
towarowych 

Słowacja Advokát, 
Komerčný 
Pravnik 

Adwokaci posiadają pełne 
uprawnienia. 

Patentový zástupca 
 

Na Słowacji adwokaci („advokáts”) wpisani na listę 
słowackiej izby adwokackiej mogą działać jako 
pełnomocnicy przed Urzędem ds. Własności 
Przemysłowej Republiki Słowackiej. 
 

Słowenia Odvetniki Adwokaci nie posiadają 
pełnych uprawnień. 

Patentni zastopnik 
 

Osoby wykonujące zawód prawnika niewpisane na 
słoweńską listę rzeczników patentowych / rzeczników 
ds. znaków towarowych nie są dopuszczone do 
reprezentowania stron przed urzędem. 
Ustawa nie nadaje uprawnień notariuszom. 
 

Szwecja Advokat Adwokaci posiadają pełne 
uprawnienia. 

Varumaerkesombud Uprawnienie nie jest uwarunkowane posiadaniem 
specjalnych kwalifikacji zawodowych; osoby 
wnioskujące o wpisanie na listę muszą spełniać wymóg 
regularnego występowania w charakterze zawodowego 
pełnomocnika przed centralnym urzędem zajmującym 
się ochroną własności przemysłowej danego państwa 
członkowskiego przez co najmniej ostatnie pięć lat. 
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PAŃSTWO Krajowy termin 
określający 
zawód prawnika 

Uprawnienia / Szczególne 
zasady reprezentowania 
klientów w sprawach 
dotyczących znaków 
towarowych 

Krajowe terminy określające 
osoby posiadające specjalne 
kwalifikacje – rzecznicy 
patentowi / rzecznicy ds. 
znaków towarowych / 
wzorów (zawodowi 
pełnomocnicy UHRW) 

Uprawnienia / Szczególne zasady reprezentowania 
klientów w sprawach dotyczących znaków 
towarowych 

Węgry Ügyvéd, 
Jogtanácsos 

Adwokaci posiadają pełne 
uprawnienia. 
 

Szabadalmi ügyvivő 
 

Wymagane są specjalne kwalifikacje zawodowe. 
Notariuszom nie wolno brać formalnego udziału w 
postępowaniach dotyczących spraw z zakresu 
własności przemysłowej. W związku z tym mogą oni 
ubiegać się o wpis na listę zawodowych 
pełnomocników UHRW. 
 

Włochy Avvocato Adwokaci posiadają pełne 
uprawnienia. 
 

Consulenti abilitati / Consulenti 
in Proprietà Industriale 

Osoba ta musi być wpisana na listę „Consulenti in 
Proprietà Industriale” („Albo”) prowadzoną przez Izbę 
(‘Consiglio dell’Ordine’) i na listę przekazywaną 
włoskiemu Urzędowi ds. Znaków Towarowych i 
Patentów („UIBM”). 
 

Zjednoczone 
Królestwo 

Advocate, 
Barrister, Solicitor 

Adwokaci posiadają pełne 
uprawnienia. 
 

Registered Trade Mark Agent Po złożeniu egzaminu. 
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Załącznik 2 
 
Poniżej przedstawiono kraje, w których istnieje tytuł odnoszący się do osoby 
posiadającej wyłącznie uprawnienia do reprezentowania klientów w sprawach 
dotyczących wzorów. Jeżeli danego kraju nie ma na liście, oznacza to, że uprawnienia 
obejmują również kwestie związane ze znakami towarowymi, co wyklucza wpis na 
specjalną listę pełnomocników ds. wzorów. 
 

PAŃSTWO Rzecznik ds. wzorów 
Belgia Modellengemachtigde, 

Conseil en modèles 
Dania Varemaerkefuldmaegtig 
Estonia Patendivolinik 
Finlandia Tavaramerkkiasiamies, 

Varumaerkesombud 
Irlandia Registered Patent Agent 
Luksemburg Conseil en Propriété 

Industrielle 
Łotwa Patentpilnvarotais 

dizainparaugu lietas 
Niderlandy Modellengemachtigde 
Republika Czeska Patentový zástupce 

(nazwa odnosi się również 
do rzeczników ds. znaków 
towarowych) 

Rumunia Consilier de proprietate 
industriala 

Szwecja Varumaerkesombud 
Włochy Consulente in brevetti 
Zjednoczone Królestwo Registered Patent Agent 
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