
Sprawozdanie z działalności Zarządu 
Zrzeszenia Rzeczników Patentowych Prowadzących Kancelarie 

w okresie od dnia 9 lipca 2005 r. do 5 listopada 2009 r.  
 
 

 W okresie sprawozdawczym Zarząd Zrzeszenia Rzeczników Patentowych 
Prowadzących Kancelarie pracował w składzie: 
 
 Kol. Zbigniew Kamiński – Honorowy Prezes 
 Kol. Anna Korbela – Prezes 
 Kol. Andrzej Grabowski – V-ce Prezes 

Kol. Ryszard Skubisz – V-ce Prezes 
Kol. Włodzimierz Januszkiewicz – Skarbnik 
Kol. Ewa Malewska – Sekretarz. 
 
Zarząd wybrany na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Zrzeszenia w 

dniu 9 lipca 2005 r. rozpoczął swoją działalność od złożenia wniosku o uaktualnienia danych 
Zrzeszenia w KRS.  

 Czasie swojej kadencji Zarząd współuczestniczył w pracach legislacyjnych oraz 
opracował kilka opinii w następujących, istotnych dla Samorządu sprawach: 

 
o opracowana została opinia w sprawie właściwej realizacji obowiązków podatkowych 

związanych z opłatami i kosztami dotyczącymi zgłoszeń międzynarodowych (opłat 
zgłoszeniowych, opłat rejestracyjnych, honorariów za korzystanie z pomocy 
zagranicznych kancelarii patentowych), która została skierowana do  PIRP. W wyniku 
analizy przedstawionych materiałów – Polska Izba Rzeczników Patentowych zleciła 
oraz opublikowała w Biuletynie PIRP opinię specjalistyczną w tej sprawie; 

 
o w związku z rozpoczęciem uprawomocniania patentów wynikających z przystąpienia 

Polski do EPO – złożone zostały uwagi dotyczące różnic, jakie powstają w określaniu 
zakresu ochrony z patentu dla patentów zgłoszonych w trybie krajowym, względnie w 
trybie PCT, jak i patentów uzyskiwanych w wyniku uprawomocnienia udzielonego 
patentu europejskiego; 

 
o przedstawione zostały uwagi na temat Projektu PIRP z dnia 25.10.2007 r. dotyczącego 

zmiany ustawy o rzecznikach patentowych; 
  

o wniesione zostały uwagi do Projektu z 16.03.2009 r. dot. ustawy o zmianie ustawy o 
rzecznikach patentowych, związane między innymi z tym, że zgodnie  z 
proponowanymi zapisami musiałby ulec likwidacji prywatne kancelarie, w których ½ 
wspólników dysponowałaby uprawnieniami rzecznikowskimi. 

 
 

Ponadto, stworzono i na bieżąco uaktualniano bazę adresów poczty elektronicznej 
Koleżanek i Kolegów. 

 Zarząd zorganizował wykład z zakresu postępowania przed Sądem Wspólnotowych 
Znaków Towarowych i Wzorów (przeprowadzony przez Sędzię S.O. Beatę Piwowarską), 
wykład z zakresu postępowania przed Europejskim Urzędem Patentowym (wygłoszony przez 
Panią Ekspert UPRP Jolantę Wąż), wykład z zakresu Prawa własności przemysłowej w 
kontekście nowelizacji ustawy (poprowadzony przez p. prof. Andrzeja Szewca), oraz wykład 
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dotyczący oceny zdolności patentowej wynalazków z dziedziny elektroniki (poprowadzony 
przez eksperta EPO dr Jurgena Maschka). 

 
Prace Zrzeszenia – oprócz kosztów zorganizowania dwu z pierwszych wymienionych 

wykładów oraz minimalnych kosztów prowadzenia księgowości – nie angażowały żadnych 
środków Zrzeszenia. Nad gospodarką finansową Zrzeszenia jak zawsze czuwa nieoceniony 
Pan Henryk Szulc – Główny Księgowy, któremu Zarząd serdecznie dziękuje i składa wyrazy 
uznania za profesjonalizm, staranność i przejrzystość dokumentacji księgowej.  

 
Warszawa, dnia 5 listopada 2009 r.  
 

Za zarząd Zrzeszenia  
 
Anna Korbela - Prezes 

 
 

   


