
POLSKA IZBA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH
 

KRAJOWA RADA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH 

Uchwała 

Krajowej Rady Rzeczników Patentowych
 

nr 1046/VI/2014
 

z dnia 12 czerwca 2014 r.
 

w sprawie Zasad zwalniania z obowiązku opłacania składki członkowskiej
 

Na podstawie art. 51 pkt 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 925, z późn o zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 6 Statutu Polskiej Izby Rzeczników 

Patentowych, Krajowa Rada Rzeczników Patentowych: 

- określa Zasady zwaln iania z obowiązku opłacania składki członkowskiej, które stanowią 

załącznik do niniejszej uchwały . 
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POLSKA IZBA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH
 

KRAJOWA RADA RZECZN IKÓW PAT ENTOWYCH 

Niniejsze Zasady zwalniania z obowiązku opłacania składek członkowskich
 

zostały przyjęte przez Krajową Radę Rzeczników Patentowych
 

uchwałą nr 1046/V1/2014
 

z dnia 12 czerwca 2014 r.
 

w sprawie Zasad zwalniania z obowiązku opłacania składek członkowskich
 

i stanowią załącznik do tej uchwały.
 



ZASADY ZWALNIANIA Z OBOWIĄZKU OPŁACANIA
 

SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ
 

Rozdział I
 
Postanowienia ogólne
 

1.	 Na podstawie art. 51 pkt 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych 
(Dz. U. nr 49 , poz. 509 z późno zm.), zwanej dalej " u stawą", Krajowa Rada Rzeczników 
Patentowych ustala niniejsze zasady zwalniania w całości lub części z obowiązku 

opłacania składk i, a także przypadki , w jak ich osoby przechodzące na emeryturę lub 
rentę nie są obow iązane do jej opłacania . 

2.	 Rzecznik patentowy obowiązany jest do opłacania, na warunkach określonych w ustawie, 
art . 15, składki na potrzeby samorządu , której wysokość ustala corocznie Krajowa Rada 
Rzeczników Patentowych. [art. 15 ust. 1 ustawy] 

Rozdział II
 
Zwolnienia (obniżenia) ustawowe
 

3.	 Rzecznicy patentowi wymienieni wart. 15 ust. 2 w związku z art. 23 ustawy (zatrudnieni 
w Urzędzie Patentowym RP lub Naczelnym Sądzie Administracyjnym - przez czas 
zatrudnienia), opłacają składkę na potrzeby samorządu w wysokości 30 % składki , o 
której mowa w pkt. 2. 

4.	 Rzecznicy patentowi , o których mowa w pkt. 3 opłacają obniżoną składkę po 
zawiadomieniu Krajowej Rady o przysługującym im ustawowym obniżeniu. 

5.	 Składka opłacana przez aplikanta na potrzeby samorządu wynosi 50 % składki , zgodnie 
z art . 17 ust. 2 ustawy . 

Rozdział 111
 
Zwalnianie w całości lub części z obowiązku opłacania składki
 

6.	 Rzecznik patentowy może być zwolniony z obowiązku opłacania składki w całości lub 
w części , jeżeli z uzasadnionych powodów nie jest w stanie jej opłacać . 

7.	 Zwolnienie, o którym mowa w pkt. 6 może nastąpić w przypadkach: 
1) korzystania z urlopu wychowawczego z jednoczesnym niewykonywaniem zawodu 
2) losowych , z jednoczesnym niewykonywaniem zawodu , 
3) ciężkiej lub przewlekłej choroby, z jednoczesnym niewykonywaniem zawodu . 

8.	 Zwolnienie, o którym mowa w pkt. 6 i 7 może nastąpić na uzasadniony pisemny wniosek 
rzecznika patentowego. 

9.	 Wniosek rzecznika patentowego powinien być odpowiednio udokumentowany, 
w szczególności poprzez załączenie zaświadczenia o korzystaniu z urlopu 
wychowawczego oraz dokumentów świadczących o zaistnieniu faktu niewykonywania 
zawodu. 

Rozdział IV
 
Przypadki osób przechodzących na emeryturę lub rentę
 

10. Składka opłacana na potrzeby samorządu przez osobę pobierającą świadczenie 

przedemerytalne (bez prawa wykonywania pracy) wynosi 30 % składki , o której mowa w 
pkt. 2. 

11.	 Obniżenie składki , o którym mowa w pkt. 10 może nastąpić na uzasadniony pisemny 
wniosek rzecznika patentowego. 

12. Wniosek, o którym mowa w pkt. 11, powinien	 być odpowiednio udokumentowany poprzez 
załączenie dowodu otrzymywania świadczenia przedemerytalnego. 
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13. Jeżeli osoba , która przeszła na emeryturę lub rentę i otrzymuje świadczenie emerytalne 
lub rentowe wykonuje zawód rzecznika patentowego, opłaca składkę w pełnej wysokości. 

14.	 Osoby , które przeszły na emeryturę lub rentę i otrzymują świadczenie emerytalne lub 
rentowe mogą wystąpić z wnioskiem o zwolnienie w całości lub w części z obowiązku 

opłacania składki rzecznika patentowego w przypadkach: 
1) losowych , z jednoczesnym niewykonywaniem zawodu, 
2) ciężkiej lub przewlekłej choroby , uniemożliwiającej wykonywanie zawodu , 
3) ukończenia 75 lat. 

15. Zwoln ienie , o którym	 mowa w pkt. 14 może nastąpić na uzasadniony pisemny wniosek 
poparty dokumentami. 

16.	 Osoby przechodzące na emeryturę lub rentę nie są obowiązane do opłacania składki 

dopiero po zwolnieniu ich w całości lub w części z tego o bowiązku . 

Rozdział V 
Postępowanie w sprawie zwalniania 

17. Wniosek o zwolnienie, o którym mowa w rozdziale	 III i IV, składany jest do Biura PIRP 
i podlega rozpatrzeniu przez Prezesa Polskiej Izby Rzeczn ików Patentowych lub 
upoważnionego przez niego Wiceprezesa Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. 

18. Decyzję o zwolnieniu lub obniżeniu składki oraz o rozłożeniu na raty lub umorzeniu 
za ległej składki podejmuje Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych lub 
upoważniony przez niego Zastępca Przewodniczącego Krajowej Rady Rzeczników 
Patentowych. 

19.	 Decyzję o umorzeniu zaległej składki osobie , która zmarła lub została skreślona z listy 
rzeczników patentowych prowadzonej przez Urząd Patentowy RP podejmuje Prezes 
Polskiej Izby Rzeczników Patentowych lub upoważniony przez niego Zastępca 

Przewodniczącego Krajowej Rady Rzeczników Patentowych. 
20. Decyzja	 w sprawie wniosku rzeczn ika patentowego o zwoln ienie w całości lub części 

z obowiązku opłacania składki doręczana jest zainteresowanemu. 
21. Zwolnienie w całości lub w części z obow iązku opłacania składki udzielane jest na okres 

jednego roku lub na okres trwania okoliczności uzasadniających to zwolnienie; 
w przypadku wcześniejszej utraty warunków zwolnienia traci ono moc. 

22.	 Zaległe niezapłacone składki mogą być rozkładanena raty lub umarzane w całości lub 
w części na umotywowany pisemny wniosek rzecznika patentowego; postanowienia 
ust. 7 do 9, ust. 14 do 16,17,19. 

Rozdział VI 
Postanowienia końcowe 

23.	 Zawieszenie przez organy dyscyplinarne prawa wykonywania zawodu rzecznika 
patentowego nie zwalnia z obowiązku opłacania składki członkowskiej i nie wpływa na jej 
wysokość. 

24. Zaleca się opłacan ie składek z góry , w cyklu kwartalnym . 
25. Zgodnie	 z § 30 zasad etyki zawodowej rzecznika patentowego nieopłacenie składki 

rocznej jest czynem nagannym i stanowi podstawę do skreślenia z listy Rzeczników 
Patentowych. 




