
Warszawa, 19.12.2011 r. 

Krajowa Rada 
Rzecznik6w Patentowych 

w rniejscu 

Stosownie do postanowleri Krajowej Rady Rzecznik6w Patentowych (KRRzP) 
z dnia 8 grudnia 2011 r. zobowiazujacych Kornisje Etyki do opracowania Zasad Etyki 
(KE) w czesci dot. Informacji i Reklamy, KE w zalaczeniu przekazuje propozycje 
odnosnych ustalen prawnych. 

Zmodyfikowana przedmiotowa czesc wwZasad zostala przygotowana w 
wykonaniu postanowlen art. 15a ustawy 0 rzecznikach patentowych przy 
uwzqlednieniu istotnych uwag zawartych we wnioskach Okreqow, 
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Rozdzial III
 
REKLAMA I INFORMACJA
 

§ 155) 

1. (uchylony) 
2. (uchylony) 
3. (uchylony) 

§15 6)
 

Informacja i reklama
 

1.. Rzecznik patentowy informuje 0 swoich usluqach i reklamuje je w spos6b 
rzeczowy zgodnie z prawda i z dobryrni obyczajami. 
2. Przez informacje rozumie sie wiadornosc przekazujaca wiedze 0 wykonywaniu 
zawodu i zakresie us~ug swiadczonych przez rzecznika patentowego lub kancelarie 
patentowa, 
3. Jako reklame rozumie sle dztalania rzecznika patentowego rnajace na celu 
zachecenie potencjalnych klient6w do skorzystania z jego ustuq. 
4. Informacja i reklama nie rnoze naruszac przepis6w prawa, w tym zwlaszcza 
przepis6w ustawy 0 rzecznikach patentowych oraz przepis6w dotyczacych: 
zwalczania nieuczciwej konkurencji, przeciwdzialania nieuczciwym praktykom 
rynkowym, przepis6w 0 swiadczeniu us~ug drogq elektronlczna i przepis6w 
dotyczacych swiadczenia us~ug na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

Komisja Etyki kierujac si~ nakazem art. 15 a ustawy 0 rzecznikach 
patentowych dot. obowlazku opracowania szczeg610wych zasad prowadzenia 
reklamy, uwzgl~dniajClcych specyflke wykonywania zawodu, proponuje uj~cie 

w Zasadach Etyki nastepujacych zapis6w : 

1.	 Informacja i reklama powinna bye rzetelna, nie rnoze wprowadzae w ~qd, 

szczeg61nie co do zakresu swiadczonych us~ug ani naruszac zaufania do 
zawodu rzecznika patentowego i godnosci zawodu oraz obowiazku dochowania 
tajemnicy zawodowej. 

2.	 Zakazane jest w szczeqolnosci: 
1)	 rozpowszechnianie przez rzecznika patentowego komunikat6w rnajacych 

zachecic do skorzystania z jego us~ug, zawierajqcych elementy narzucania, 
gwarantowania skutecznosci, por6wnywania z innymi rzecznikami 
patentowymi w spos6b ich dyskredytujqcy lub naruszajacy ich wizerunek 
zawodowy, badz inne elementy wartosciujace 

2)	 stosowanie reklamy przesadnej, agresywnej, ukrytej illub uciazliwe] 
3)	 reklamowanie swoich us~ug w zwiazku z wystepowaniern w srodkach 

masowego przekazu lub w samodzielnych publikacjach niezaleznle od 
formy w jakiej one sa ujawnione 

4)	 przywolywanie firm oraz nazwisk klient6w i prowadzonych dla nich spraw, 
jezeii nie wyrazili na to pisemnej zgody. 



3.	 Rzecznik patentowy nie rnoze powodowae lub godzie si~ na reklamowanie jego 
us~ug przez osoby trzecie w spos6b, kt6ry jest dla niego zakazany. 

§ 15 (b) 

1.	 Informacja i reklama rnoze odbywae sle za posrednictwem kazdeqo srodka 
medialnego z uwzqlednleniem zasad 0 kt6rych mowa w §156) i §15a z 
WY~qczeniem billboard6w, spot6w w telewizji lub radiu, a takze spot6w w 
elektronicznych srodkach przekazu. 

2.	 Rzecznik patentowy obowlazany jest zwracac uwaqe na to, by jego informacja i 
reklama nie polawiala sie lacznle z informacja kolidujaca z godnosciq 
wykonywanego zawodu. 

§ 15(c). 
Informacja 0 dzialalnosci rzecznika patentowego winna bye sporzadzona w jezyku 
polskim, dopuszczalne jest zamieszczenie Uumaczenia tej informacji na jezyki obce. 




