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STATUT 

ZRZESZENIA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH PROWADZĄYCH KANCELARIE  

zatwierdzony przez Sąd Wojewódzki w Warszawie 

VII Wydział Cywilny i Rejestrowy 

 

ROZDZIAŁ I  

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

Zrzeszenie Rzeczników Patentowych Prowadzących Kancelarie, zwane dalej Zrzeszeniem, 

jest organizacją społeczną, zrzeszającą - na zasadzie dobrowolności - rzeczników 

patentowych wpisanych na listę prowadzoną przez Urząd Patentowy RP i prowadzących na 

własny rachunek kancelarie: indywidualnie lub wspólnie. 

§ 2. 

Siedzibą Zrzeszenia jest m.st. Warszawa, a terenem jego działalności jest obszar 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 3. 

Celem Zrzeszenia jest: 

1. reprezentowanie rzeczników patentowych, członków Zrzeszenia w kraju i za granicą, 

2. nawiązanie i kontynuacja tradycji Związku Rzeczników 

Patentowych (1924  -  39) i Zrzeszenia Rzeczników Patentowych (1958  -  67), 

3. współpraca z Urzędem Patentowym RP w zakresie wszystkich spraw związanych z 

działalnością rzeczników patentowych, a w szczególności w zakresie prac 

ustawodawczych, 

4. dbałość o zachowanie godności zawodowej i przestrzeganie etyki zawodowej przez 

członków. 

Dla realizacji powyższych celów Zrzeszenie będzie prowadziło w szczególności 

następującą działalność: 

5. dążenie do pozbawienia monopolu państwowych biur rzeczników patentowych, 

6. zapewnienie odpowiedniego standardu kancelarii, 

w szczególności przez opiniowanie celowości otwierania nowych kancelarii i ich 

rozmieszczenia w kraju, 
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7. współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami rzeczników patentowych, 

8. reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych członków, 

9. opracowywanie i przedstawianie Prezesowi Urzędu Patentowego taryf minimalnych 

opłat za czynności rzeczników patentowych. 

 

§ 4. 

1. Zrzeszenie podlega przepisom prawnym o stowarzyszeniach. 

2. Zrzeszenie i jego władze opierają swą działalność na społecznej pracy członków. 

 

§ 5. 

1. Działalność Zrzeszenia jest finansowana: 

- ze składek członków 

- z darowizn, spadków i zapisów, 

- z dotacji. 

2. Zobowiązania majątkowe Zrzeszenia winny być podpisywane przez Prezesa i Skarbnika. 

 

§ 6. 

Okres trwania Zrzeszenia jest nieograniczony. 

 

Rozdział II 

Członkowie Zrzeszenia 

§ 7. 

Członkami Zrzeszenia mogą być, na swój wniosek, osoby fizyczne, wpisane  na  listę 

rzeczników patentowych prowadzoną przez Urząd Patentowy  RP  oraz  prowadzące  na  

własny rachunek kancelarie: indywidualnie lub wspólnie. 

§ 8. 

Członkostwo Zrzeszenia nie wyklucza możliwości należenia do innych stowarzyszeń oraz 

organizacji społecznych i zawodowych. 

§ 9. 

O  przyjęciu  w  poczet  członków  Zrzeszenia  rozstrzyga Zarząd Zrzeszenia. 
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§ 10. 

Członek Zrzeszenia ma prawo: 

- biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Zrzeszenia, 

- udziału w zebraniach Zrzeszenia oraz wolnych wypowiedzi i wniosków na tych 

zebraniach. 

- żądania rozpatrzenia przez Zarząd. Zrzeszenia przedstawionych przez siebie 

wniosków i spraw wraz z jego udziałem we wszystkich posiedzeniach Zarządu, 

- odwoływania się od decyzji Zarządu oraz od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego do 

Walnego Zebrania Zrzeszenia, 

- korzystania z wszelkich uprawnień i świadczeń wynikających z 

- przynależności do Zrzeszenia. Członkowie Zrzeszenia realizują swe uprawnienia 

osobiście. 

 

§ 11. 

Członek Zrzeszenia ma obowiązek: 

- udziału w pracach Zrzeszenia i realizacji jego zadań, 

- przestrzegania postanowień statutu oraz uchwał i zarządzeń władz Zrzeszenia, 

- uiszczania w terminie składek członkowskich. 

§ 12. 

1. Przynależność do Zrzeszenia ustaje w przypadku: 

- złożenia przez członka wniosku o wystąpienie ze Zrzeszenia do Zarządu, 

- skreślenia przez Zarząd, z powodu skreślenia z listy 

- rzeczników patentowych i niemożności wykonywania zawodu na własny rachunek 

lub niepłacenia składek członkowskich przez okres l roku, 

- prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wymierzeniu kary   usunięcia   

ze   Zrzeszenia,   za  nieprzestrzeganie postanowień  statutu  bądź  działanie na 

szkodę Zrzeszenia, względnie akty nieuczciwej konkurencji w stosunku do innych 

członków Zrzeszenia, 

- śmierci. 

2. Od uchwały o skreśleniu z listy członków lub usunięciu ze 

Zrzeszenia  przysługuje  w terminie jednego miesiąca odwołanie do Walnego Zebrania 

Zrzeszenia. 
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Rozdział III 

Władze Zrzeszenia 

 

§ 13. 

Władzami Zrzeszenia są: 

1. Walne Zebranie jako najwyższa władza Zrzeszenia. 

2. Zarząd składający się z prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. 

3. Komisja Rewizyjna składająca się z przewodniczącego i dwóch członków. 

4. Sąd Koleżeński składający się z przewodniczącego i dwóch członków. 

 

§ 14. 

Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński Zrzeszenia są wybierane na okres trzech lat, w 

głosowaniu tajnym i ukonstytuowują się w terminie jednego tygodnia po wyborze. 

§ 15. 

1. Walne Zebranie Zrzeszenia powinno być zwoływane przynajmniej raz w roku. 

2. Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd: 

- dla załatwienia ważnych spraw, 

- na podstawie wniosku Komisji Rewizyjnej Zrzeszenia, 

- na podstawie pisemnego żądania co najmniej połowy członków Zrzeszenia, 

- po ustąpieniu Prezesa lub członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub   Sądu  

Koleżeńskiego,  w  czasie   trwania kadencji, dla uzupełnienia składu tych 

władz. 

3. Członkowie Zrzeszenia powinni być zawiadomieni o Walnym Zebraniu i porządku 

obrad przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem. 

§ 16. 

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, przy udziale co 

najmniej połowy liczby członków w pierwszym terminie, w drugim terminie - bez 

względu na liczbę obecnych członków. 

§ 17. 

Do właściwości Walnego Zebrania Zrzeszenia należy:     

- wybieranie w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów: Zarządu, Komisji 

Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego i uzupełnianie składu tych władz, 

- zatwierdzanie sprawozdania Zarządu oraz udzielanie lub odmawianie absolutorium 
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Zarządowi, 

-  uchwalanie wytycznych działalności Zrzeszenia i jego władz, 

- podejmowanie uchwał w istotnych sprawach dotyczących wykonywania  zawodu  

rzecznika patentowego i ochrony interesów członków Zrzeszenia, 

- podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych i ustalanie wysokości składek, 

-  rozpatrywanie spraw i wniosków zgłoszonych przez członków Zrzeszenia oraz 

rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i orzeczeń Sądu Koleżeńskiego. 

 

§ 18. 

Do właściwości Zarządu Zrzeszenia należy: 

- reprezentowanie Zrzeszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 

- realizowanie uchwał Walnego Zebrania, 

- zwoływanie walnych zebrań, 

- przyjmowanie i skreślanie członków Zrzeszenia, 

- zarządzanie majątkiem Zrzeszenia w ramach upoważnień Walnego Zebrania i 

podejmowanie zobowiązań majątkowych, 

- opracowywanie preliminarzy budżetowych i sprawozdań, 

- prowadzenie czynności biurowych i kancelaryjnych Zrzeszenia. 

§ 19. 

W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej lub  Sądu  

Koleżeńskiego  z  głosem  doradczym,  jak również powołani przez Zarząd członkowie 

Zrzeszenia. Posiedzenia Zarządu odbywać się będą nie rzadziej niż raz na kwartał . 

 

§ 20. 

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów, 

decyduje głos prezesa. Quorum dla prawomocnych uchwał stanowią trzy osoby. 

2. Od uchwał Zarządu służy członkom Zrzeszenia prawo odwołania się do najbliższego 

Walnego Zebrania. 

§ 21. 

Do właściwości Komisji Rewizyjnej należy sprawowanie kontroli nad całokształtem 

działalności Zrzeszenia, w szczególności zaś na działalnością Zarządu. 

§ 22. 

1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę całokształtu działalności Zrzeszenia, a w  
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szczególności pracy Zarządu, przynajmniej  raz  w  roku  i  jej wyniki przedstawia 

Walnemu Zebraniu,  stawiając  wniosek  o  udzielenie  lub  odmówienie absolutorium 

Zarządowi. 

2. W razie stwierdzenia, że działalność Zarządu jest nieprawidłowa, Komisja rewizyjna 

zwraca uwagę na powstałe nieprawidłowości Zarządowi, a w przypadku ich nie 

usunięcia -występuje z wnioskiem do Zarządu o zwołanie Walnego Zebrania. 

Prawomocne uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy 

obecności przynajmniej dwóch członków. 

§ 23. 

Sąd Koleżeński orzeka w zespole trzyosobowym, wybierając ze swego grona 

przewodniczącego i sekretarza, w sprawach dotyczących: 

- etyki zawodowej oraz prawidłowości wykonywania zawodu rzecznika patentowego, 

- zachowania godności zawodowej, 

- nieprzestrzegania postanowień statutu oraz uchwał i zarządzeń Władz Zrzeszenia, 

- działania na szkodę Zrzeszenia. 

Wiążące uchwały Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów. 

 

§ 24. 

Sąd Koleżeński wymierza następujące kary: 

- upomnienie, 

- nagana, 

- zawieszenie w prawach członka na okres od pół roku do dwóch lat, 

- usunięcie ze Zrzeszenia. 

§ 25. 

Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania 

Zrzeszenia, na którym odwołujący się nie bierze udziału w głosowaniu. 

§ 26. 

Członek władz Zrzeszenia przestaje być członkiem Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu 

Koleżeńskiego, wskutek: 

- zrzeczenia się swojej funkcji, 

- uchwały Walnego Zebrania pozbawiającego go tej funkcji, 

- skreślenia go z listy członków Zrzeszenia lub usunięcie ze Zrzeszenia. 
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Rozdział IV 

Zmiany statutu i rozwiązanie Zrzeszenia 

§ 27. 

Uchwała w sprawie zmiany statutu i rozwiązania Zrzeszenia może być podjęta przez 

Walne Zebranie większością co najmniej dwóch trzecich głosów przy obecności co 

najmniej połowy członków. 

§ 28. 

Uchwała o rozwiązaniu winna określić przeznaczenie majątku i sposób likwidacji 

Zrzeszenia. 

 

 

Zmianę statutu w § 13 i § 16 zatwierdzono na Walnym Zebraniu Zrzeszenia Rzeczników 

Prowadzących Kancelarie w dnu 19 marca 2004 r.  

 

 

................................. 

 

 

................................. 

 

 


