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ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ 

RZECZNIKA 

PATENTOWEGO 

ROZDZIAt 1
 

Zasady og61ne
 
§ 1 

Zasady etyki zawodowej wynikaja z og61
nych norm etycznych przystosowanych do 
wymog6w zawodu rzecznika patentowego 
jako zawodu zaufania publicznego. 

§2 

Rzecznik patentowy w swoim postepowariiu 
kieruje si~ porzadkiern prawnym Rzeczypo
spolitej Polskiej, interesem klienta, niniej
szymi zasadami, uchwatami wladz same
rzadu i orzecznictwem dyscyplinarnym. 

§3 
Rzecznik patentowy powinien wykonywac 
czynnosci zawodowe wedtug najlepszej woli 
I wiedzy z nalezyta dokladnoscia i sum len
noscia 

§4 

Rzecznik patentowy powinien dbac 0 god
, nose zawodu zar6wno w dzialalnosci zawo
.dowej, publicznej, jak i w zyciu prywatnym. 

§5 

wykonywaniu czynnosci zawodowych 
, ecznik patentowy powinien zachowa¢ pet-
q niezaleznosc w ramach prawa. 

§6 

zawodem rzecznika patentowego nie na
y tqczye zajec, kt6re kolidowatyby z god
cia zawodu lub mogtyby umniejszac za

nie do zawodu. 

§7 

ady etyki obowiazuja rzecznik6w pa
':wych i maja odpowiednie zastosowa
o aplikant6w rzecznikowskich. 

Rozdzial II 

WYKONYWANIE ZAWODU 

§8 
. ik patentowy wykonujac zaw6d, po
. przestrzeqac zasad wspolzycia spo

o i kolezeriskiego. 

§9 

Rzecznik patentowy sygnuje swoim na
zwiskiem wszelkie opracowywane przez 
siebie materiaty. 

§	 10 
Rzecznik patentowy nie moze usprawie
dliwiac naruszania zasad etyki i godnosci 
zawodu powotywaniem sie na wskaz6wki 
lub polecenia otrzymane od klienta lub 
przelozoneqo, 

§ 11 
Rzecznik patentowy odpowiada za forme i 
tresc pism, Iist6w i opis6w przez siebie 
redagowanych, przy czym nie ponosi od
powiedzialnosci za zqodnosc z prawda 
danych i fakt6w podanych mu przez 
klienta. 

§ 12 
Rzecznik patentowy korzystajacy przy 
wykonywaniu zawodu z wolnosci slowa i 
pisma powinien zachowac przy tym od
powiedni umiar i ogl~dnosc. 

§ 13 

Rzecznika patentowego obowiazuje za
chowanie tajemnicy zawodowej w grani
each okreslonych obowiazujacymi przepi
sami prawa i interesem klienta. Dotyczy to 
takze akt wtasnych spraw prowadzonych 
przez rzecznika. Obowiazek zachowania 
tajemnicy zawodowej trwa, chociazby 
ustal juz stosunek petnomocnictwa mie
dzy rzecznikiem a klientem. 

§14 

1. Rzecznik patentowy jest obowiazany 
poinformowac klienta jezeli zastepowal 
lub zastepuie strone przeciwna, lub gdy 
zastepca byt jego malzonek lub osoba 
bliska. 

2. Rzecznik patentowy nie	 moze przyjac 
zastepstwa lub udzielic pomocy, jezeli 
zastepowal strone przeciwna lub 
udzielil jej pomocy w tej samej bqdz 
zwiazane] z niq sprawie; nie moze r6w
niez przyjqC zastepstwa lub udzielic 
pomocy w sprawie, w kt6rej brat lub 
bierze udzial z upowaznienia organ6w 
administracji rzadowe] lub sarnorzado
wej . 
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Rozdziat I" . 
Reklama 

§ 15 
.eklama oraz marketing rzecznika paten
)wego winny bye rzeczowe i nienaganne. 
Vinny one bye ponadto tak redagowane co 
10 tresci i formy by nie mogty szkodzic in
iernu rzecznikowi patentowemu jak i jego 
jzi ata Inosci. 

§16 

~zecznika patentowego obowiazuje zakaz 
z:dobywania klient6w w spos6b sprzeczny z 
godnosciCi zawodu. Konkurencja pomiedzy 
rzecznikami patentowymi powinna bye 
uczciwa, w szczeqoinosci: 

1. wynagrodzenie pobierane przezrzeczru
ka patentowego powinno zapewniac 
utrzymanie niezaleznosci zawodowej. 

2. rzecznik patentowy nie powinien prowa
dzic niedozwolonej reklamy. 

Rozdziat IV 

ZASADY POSTI;POWANIA RZECZNIKA 
PATENTOWEGO JAKO PEtNOMOCNIKA
 

PRZED SADAMI I INNYMI ORGANAMI
 
§ 17
 

Rzecznik patentowy powinien zachowac
 
umiar takt i opanowanie, wystepujac przed 
sadarni, urzedarni i instytucjami. 

§ 18 

Rzecznik patentowy powinien dbac 0 to, by 
jego wystapienia nie naruszaty godnosci 
os6b bioracych udzial w postepowanlu, na
wet w sytuacji niewtasciweqo zachowania 
tych os6b. 

Rozdziat V
 

ZASADY POSTI;POWANIA WOBEC
 
INNYCH RZECZNIKOW PATENTOWYCH
 

§ 19 

Rzecznik patentowy powinien przestrzegac 
w stosunku do koleg6w zasad uprzejmosci, 
lojalnosci, kolezerrstwa i uczciwej konkuren
cji. 

§ 20 
Niedopuszczalne jest oferowanie swoich 
ustug przez rzecznika patentowego w 
sprawie, w kt6rej ustanowiony jest inny 
petnomocnik. 

§ 21 

Wszelkie skargi na koleg6w rzecznik pa
tentowy powinien kierowac do wlasciwych 
organ6w samorzadu, 

§ 22 
W razie kolizji porniedzy zasadami kole
zenstwa a uzasadnionym interesem 
klienta, nalezy dac pierwszenstwo intere
som klienta. 

§ 23 
W razie spor6w miedzy rzecznikami pa
tentowymi nalezy wyczerpac przede 
wszystkim mozliwosci ich zatatwienia w 
drodze polubownej lub za posrednictwem 
wtasciwych organ6w sarnorzadu. 

§ 24 
Udzielajac substytucji innemu rzecznikowi 
patentowemu, rzecznik patentowy obo
wiazany jest uczynic to w czasie umozli
wiajacym nalezyte przygotowanie sie jego 
zastepcy do sprawy oraz przekazac mu 
wszelkie potrzebne dokumenty i notatki. 

§ 25 

Publiczne negatywne wypowiadanie sie 
przez rzecznika patentowego 0 pracy za
wodowej innego rzecznika patentowego 
jest niedopuszczalne. 

§ 26 
Rzecznik patentowy uprawniony jest do 
zwr6cenia uwagi innemu rzecznikowi pa
tentowemu naruszajacernu zasady etyki 
zawodowej. 

§ 27 
Rzecznik patentowy kierujacy jako patron 
praca aplikanta przekazuje mu SWq wie
dze i doswiadczerue oraz ksztaltuje jego 
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stawe zgodnie z zasadami etyki zawodo
ej. 

Rozdzial VI 

ZASADY POST~POWANIAWOBEC
 
KLiENTA
 

§ 28
 
ecznik patentowy nie moze podejmowac 

, prowadzenia sprawy zleconej przez 
. obe nieuprawnionq, majac swiadornosc 
go faktu. 

§ 29 

zecznik patentowy jako pelnornocnlk 
lIenta czuwa nad biegiem sprawy i infor
uje klienta 0 wszystkich istotnych czynno

ciach podejmowanych w sprawie, oraz'wy
8zuje skrupulatnosc w sprawach finanso

, ch. 

§ 30 

'Rzecznik patentowy moze wypowieczlec 
ipetnomocnictwo, w szczeqolr-osci gdy z 
lokolicznosci wynika, ze klient stracil do nie
.go zaufanie. 

§ 31 
•.• Nie uiszczenie przez klienta ·optat i honora
.; riow moze stanowic szczeg61nq podstawe 
, do wypowiedzenia pefnomocnictwa, w trybie 
~. I terminie przewidzianym w przepisach. 

Rozdzial VII
 

OBOWIA,ZKI CZtONKA SAMORZt\DU
 
RZECZNIKOW PATENTOWYCH
 

§ 32 
" Rzecznik patentowy ma obowiazek oplacac 

sktadki czlonkowskie, kt6rych wysokcsc jest 
okreslona uchwala Krajowej Rady Rzeczni
k6w Patentowych oqloszona w BiuletynieI 

Samorzqdu Rzecznik6w Patentowych. Nie 
optacenie obowiazujace] skladk: rocznej jest 
czynem nagannym. 

§ 33 

Skfadanie jakichkolwiek oswiadczeri i infer
macji przez rzecznika patentowego w imie
niu Samorzqdl,J bez zgody Krajowej Rady 
Rzecznik6w Patentowych jest czynem na
gannym. 

§ 34

Rzecznik patentowy nie powinien uchyla6 
sie od petnienia funkcji w organach samo
rzadu, 

§ 35 
Rzecznik patentowy obowiqzany jest 
przestrzegac uchwal i zarzadzen organ6w 
samorzadu. 

§ 36
 

Cztonek organu sarnorzadu, przeciwko
 
ktorernu zostalo wszczete postepowania
 
dyscyplinarne, obowiqzany jest z ta chwilct
 
zaprzestac petnienia funkcji w organach
 
sarnorzadu do czasu prawomocnego za

konczenia jego sprawy dyscyplinarnej.
 
Powinien on takze zaprzestac wykonywa

nia funkcji w razie tymczasowego zawie

szenia go w czynnosciach zawodowych.
 

§ 37 

Rzecznik patentowy powinien wspoldzia
fac z organami sarnorzadu we wszystkich 
sprawach dotyczacych zawodu rzecznika 
patentowego. 

Rozdzial VIII )1 

PRZEPISY KONCOWE 

§ 38 II 
Krajowa rada Rzecznik6w Patentowych I' 

ksztaltuje, interpretuje zasady i requty I 
wykonywania zawodu przez rzecznikow 
patentowych, publikujac oficjalne stano
wisko Rady w Biuletynie 

§ 39 
Zasady Etyki Rzecznika Patentowego 
wchodza w zycie z chwila uchwalenia ich 
przez Zjazd Rzecznik6w Patentowych. 

Za Komisj~ ds. Etyki 

.:~7~
Tadeusz Tarko
 

Warszawa, dnia 5-09-1997r.
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