
Załącznik do uchwały Krajowej Rady Rzeczników Patentowych Nr 433/IV/2009 z dnia  

12 lutego 2009 r. w sprawie jednolitego tekstu Zasad Zwalniania ze Składek 

 

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 późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Krajowa Rada Rzeczników 

Patentowych ustala niniejsze zasady zwalniania w całości lub części z obowiązku 

opłacania składki, a także przypadki, w jakich osoby przechodzące na emeryturę lub 

rentę nie są obowiązane do jej opłacania. 

2.   Rzecznik patentowy obowiązany jest do opłacania, na warunkach określonych w ustawie, 

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 w art. 8 ust. 4 pkt 1 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 ust. 2.  
[art. 15 ust. 2 ustawy] 

4.  Rzecznicy patentowi, o których mowa w ust. 3 opłacają obniżoną składkę po 

zawiadomieniu Krajowej Rady o przysługującym im ustawowym obniżeniu.  

5.  Składka opłacana przez aplikanta na potrzeby samorządu wynosi 50 % składki, o której 

mowa w ust. 2.  
[art. 17 ust. 2 ustawy] 

  

Rozdział III 

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 ust. 6 może nastąpić w przypadkach:  

1)   korzystania z urlopu wychowawczego z jednoczesnym niewykonywaniem zawodu 

przez okres dopuszczony przepisami ustawy, 

2)   losowych, 

3)   ciężkiej lub przewlekłej choroby. 

8.  Zwolnienie, o którym mowa w ust. 6 i 7 może nastąpić na umotywowany pisemny 

wniosek rzecznika patentowego. 

9.  Wniosek rzecznika patentowego powinien być odpowiednio udokumentowany, 

w szczególności poprzez załączenie zaświadczenia o korzystaniu z urlopu 

wychowawczego, zaświadczenia lekarskiego, aktu zgonu osoby bliskiej, zaświadczenia 

o zarobkach, deklaracji podatkowej, itp. 



  

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 ust. 2. 

11. Obniżenie składki, o którym mowa w ust. 10 może nastąpić na umotywowany pisemny 

wniosek rzecznika patentowego. 

12. Wniosek, o którym mowa w ust. 11, powinien być odpowiednio udokumentowany 

poprzez załączenie dowodu otrzymywania świadczenia przedemerytalnego. 

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, 

2)  ciężkiej lub przewlekłej choroby, 

3)  ukończenia 75 lat.  

  

15. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 14 może nastąpić na umotywowany pisemny wniosek 

rzecznika patentowego, zawierający stosowne oświadczenie o niewykonywaniu zawodu 

w jakiejkolwiek formie przewidzianej w ustawie.  

16. Wniosek, o którym mowa w ust. 14, powinien być odpowiednio udokumentowany 

poprzez załączenie dowodu otrzymywania świadczenia emerytalnego lub rentowego, 

zaświadczenia lekarskiego, aktu zgonu osoby bliskiej, zaświadczenia o zarobkach, 

deklaracji podatkowej, itp. 

17. Osoby, które przeszły na emeryturę lub rentę i otrzymują świadczenie emerytalne lub 

rentowe i  złożą oświadczenie następującej treści:  

  

„Oświadczam, że w związku z przyznanym mi świadczeniem emerytalnym/rentowym 

nie wykonuję i nie zamierzam wykonywać zawodu rzecznika patentowego 

w jakiejkolwiek formie określonej w  art. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. 

o rzecznikach patentowych (Dz. U. nr 49 poz. 509 z późn. zmianami).  

  

Przyjmuję do wiadomości, że złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą może 

spowodować odpowiedzialność przewidzianą w przepisach prawa, a w szczególności  

odpowiedzialność dyscyplinarną przewidzianą w art. 57 wymienionej ustawy.”,  

  

zostają bezterminowo zwolnione w części z opłacania składki członkowskiej i opłacają ją 

w wysokości 1 zł miesięcznie. Zwolnienie to jest możliwe wyłącznie w przypadku braku 

zaległości w opłacanych składkach. W przypadku ujawnienia nawet incydentalnego 

wykonania usługi rzecznikowskiej obniżenie składki traci moc, kwota składek w  pełnej 

wysokości z okresu obniżenia staje się natychmiast wymagalna, zaś o fakcie naruszenia 

zobowiązania o niewykonywaniu zawodu zostaje natychmiast powiadomiony rzecznik 

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

dopiero po zwolnieniu ich w całości lub w części z tego obowiązku. 

  

Rozdział V 

Postępowanie w sprawie zwalniania 

  

19. Wniosek o zwolnienie, o którym mowa w rozdziale III i IV, składany jest za 

pośrednictwem Biura PIRP do powoływanej przez Krajową Radę Rzeczników 

Patentowych Komisji Wykonywania Zawodu
1
, która opiniuje go i przedstawia Prezesowi 

Polskiej Izby Rzeczników Patentowych lub upoważnionemu przez Niego Wiceprezesowi 

Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. 

20. Decyzję o zwolnieniu lub obniżeniu składki oraz o rozłożeniu na raty lub umorzeniu 

zaległej składki podejmuje Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych lub 

upoważniony przez niego Wiceprezes Polskiej izby Rzeczników Patentowych.  

21. 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 Wiceprezes Polskiej 

Izby Rzeczników Patentowych bez  konieczności uzyskania opinii Komisji Wykonywania  

Zawodu.  

22. Decyzja w sprawie wniosku rzecznika patentowego o zwolnienie w całości lub części 

z obowiązku opłacania składki doręczana jest zainteresowanemu. 

23. Zwolnienie w całości lub w części z obowiązku 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.  

24. Zaległe niezapłacone składki mogą być rozkładane na raty lub umarzane w całości lub 

w części na umotywowany pisemny wniosek rzecznika patentowego; postanowienia 

ust. 7 do 9, ust. 14 do 17, ust. 19 i ust. 21 stosuje się odpowiednio. 

  

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 

  

25. Zawieszenie w prawie wykonywania zawodu rzecznika patentowego nie zwalnia 

z obowiązku opłacania składki członkowskiej i nie wpływa na jej wysokość. 

26.  Zaleca się opłacanie składek z góry, w cyklu kwartalnym. 

27. Zgodnie z § 30 zasad etyki zawodowej rzecznika patentowego nieopłacenie składki 

rocznej jest czynem nagannym. 
 

 

1) 1 pkt 19 zmieniony uchwałą Krajowej Rady Rzeczników Patentowych Nr 744/V/2011 z dnia 15 września 2011 r. zmieniająca Zasady zwalniania z 

Obowiązku Opłacania Składki Członkowskiej. 

2) 1 pkt 21 zmieniony uchwałą Krajowej Rady Rzeczników Patentowych Nr 744/V/2011 z dnia 15 września 2011 r. zmieniająca Zasady zwalniania z 

Obowiązku Opłacania Składki Członkowskiej. 

3) wprowadzenie zmian w stosowanej dotychczas terminologii na podstawie ustawy z dnia 11 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o rzecznikach 

patentowych (Dz. U. nr 197, poz. 1308) oraz uchwały Krajowej Rady Rzeczników Patentowych Nr 584/V/2011  

w sprawie wprowadzenia zmian wynikających z nowelizacji ustawy o rzecznikach patentowych z dnia 24 września 2010 r. 

4) pkt 17 zmieniony uchwałą Krajowej Rady Rzeczników Patentowych nr 784/V/2012 z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Krajowej Rady 

Rzeczników Patentowych nr 433/IV/2009 z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie jednolitego tekstu Zasad Zwalniania ze Składek. 

 


