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ROZPORZ~DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOSCI 

z dnia 17 maja 2002 r. 

w sprawie szczeg6towych zasad i trybu postepowanla dyscyplinarnego wobec rzecznik6w patentowych 
i aplikant6w. 

Na podstawie art. 68 ustawy z dnia 11 kwietnia 
2001 r. a rzecznikach patentowych (Oz. U. Nr 49, 
paz. 509) zarzadza sili!, co nastepu]e: 

Rozdziat 1 

Przepisy og61ne 

§ 1. Rozporzqdzenie okresla: 

1) szczepotowe zasady i tryb postepowania dyscypli
narnego w stosunku do rzecznik6w patentowych 
i apllkantow, 

2) wlasclwosc i sktad sadow dyscyplinarnych, 

3) trvb powotywania cztonk6w sktad6w orzekajqcych, 

4) sposob wykonywania orzeczen j obliczania kosz
t6w. 

§ 2. llekroc w rozporzadzeniu jest mowa 0: 

1) sadzle dyscyplinarnym - nalely przez to rozumlec 
Sad Oyscyplinarny oraz Odwotawczy Sad Oyscy
plinarny, 

2) ustawie - nalezv przez to rozumiec ustawe z dnia 
11 kwietnia 2001 r. 0 rzecznikach patentowych. 

§ 3. 1. Sad dyscyplinarny orzeka na rozprawie lub 
na posiedzeniu. 

2. Hozstrzvqniecia sadu dyscyplinarnego zapadaja 
w formie orzeczen lub postanowieri. Orzeczenie rnoze 
bye wydane jedynie na rozprawie. 

Rozdziat 2 

Wtasciwosc i sktad sqdu dyscyplinarnego oraz tryb 
powotywania cztonk6w sktad6w orzekajllcych 

§ 4. 1. Do orzekania w sprawach dyscyplinarnych 
rzecznikow patentowych powotane sCI.: 

1) Sad Dyscyplinarny w pierwszej instancjl, 

2) Odwotawczy Sad Dyscyplinarny w drugiej instan
eli, 

3) Sad Najwvzszv w sprawach, 0 kt6rych mowa 
wart. 66 ustawy. 

2. Siedzlba SCldu Oyscyplinarnego oraz Odwotaw
czego Sadu Dyscyplinarnego jest rn.st. Warszawa. SCl
dy te obejmuja swoia wtasclwoscla teren catego kraju. 

§ 5. 1. Cztonkowie sadu dyscyplinarnego wybiera
jCl sposrod siebie przewodniczaceqo sadu i jego za
stepce, 

2. Przewodniczacv sadu dyscyplinarnego kieruje 
praca sadu, w szczeqolnosci: 

1) zaznajamia sie z kazdCl sprawa wptywajqcq do sadu 
i wyznacza termin pierwszego posiedzenia, 

2) ustala sktady orzekajace oraz wyznacza przewodni
czacvch sktad6w orzekajqcych, 

3) czuwa nad sprawnym przebiegiem postepowan 
dyscyplinarnych. 
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§ 6. Sad dyscyplinarny orzeka w sktadzie trzvoso
bowym. 

Rozdziat 3 

Strony 

§ 7.1. Stronami w postepowaniu dyscyplinarnym 
sa Rzecznik Dyscyplinarny i obwiniony. 

2. 0 wytltczeniu Rzecznika Dyscyplinarnego i wy
znaczeniu na jego miejsce innego, w toku postepowa
nia wyjasniajqcego, orzeka Sqd Dyscyplinarny, a w po
zostatych przypadkach sad dyscyplinarny, przed kto
rym sprawa sie toczy. 

§ 8. Obwiniony moze w toku catego postepowania 
przegladac akta sprawy oraz zgtaszaewnioski dowodo
we. 

Rozdziat 4 

Post,powanie wyjasniajilce 

§ 9. Rzecznik Dyscyplinarny wszczyna postepowa
nie wvjasnlalace niezwtocznie po: 

1) otrzymaniu wniosku Prezesa Polskiej Izby Rzeczni
k6w Patentowych albo Prezesa Urzedu Patentowe
go lub 

2) powzleclu uzasadnionej informacji 0 przewinieniu 
dyscyplinarnym. 

§ 10. .Jezeli przewinienia dyscyplinarnego dopuscit 
sle rzecznik patentowy bedacv iotnierzem w czynnej 
sluzbie wojskowej. Rzecznik Dyscyplinarny obowiaza
ny jest powladomlc 0 tym niezwlocznie jego przelozo
nego. 

§ 11. 1. W postepowaniu wvjasniajacvm Rzecznik 
Dyscyplinarny podejmuje czvnnosci j uwzqlednia 
wszelkie okolicznosci stuzace wszechstronnemu wyja
snieniu sprawy. 

2. Rzecznik Dyscyplinarny umozliwla rzecznikowi 
patentowemu zgtoszenie dowod6w i wniosk6w oraz 
ztoienie pisemnych wvjasnien. 

3. Jeieli nie zachodzi potrzeba dalszego uzupetnie
nia postepowania wyjasniajqcego, Rzecznik Dyscypli
narny: 

1) wydaje postanowienie 0 umorzeniu postepowanla 
wvjasnlalaceqo albo 

2) sporzadza i kieruje do Sqdu Dyscyplinarnego wnio
sek 0 wszczecls postepowania dyscyplinarnego. 

4. Przed przestaniem akt do sadu Dyscyplinarnego 
Rzecznik Dyscyplinarny umoiliwia rzecznikowi paten
towemu, na jego iqdanie, zapoznanie si{l z zebranym 
w sprawie materiatem. 

5. Postepowanle wviasnlslace powinno bye zakori
czone w ciqgu 3 miesi{lcy od otrzymania przez Rzeczni

ka Dyscyptinarnego wniosku tub informacji, 0 kt6rych 
mowaw § 9. 

6. Sad Dyscyplinarny na wniosek Rzecznika Dyscy
plinarnego w uzasadnionych przypadkach moze prze
dtuiyc termin, 0 kt6rym mowa w ust. 5, 0 okres nie
przekraczajacv dalszych 60 dni, 

§ 12. 1. Odpis postanowienia 0 umorzeniu postepo
wania wvjasniajaceqo dorecza si~ rzecznikowi paten
towemu, kt6rego dotyczy postepowanie, a takie Preze
sowi Polskiej Izby Rzecznik6w Patentowych i Prezeso
wi Urzedu Patentowego, jeieli postepowanle wyja
sniajace wszczete zostato na wniosek tvch organ6w. 

2. 0 skierowaniu wniosku 0 wszczecie postepowa
nia dyscyplinarnego przed Sqdem Dyscyplinarnym 
Rzecznik Dyscyplinarny niezwtocznie zawiadamia ob
winionego, a takze Prezesa Polskiej Izby Rzecznik6w 
Patentowych lub Prezesa Urzedu Patentowego, jeieli 
wszczecle postepowania wvjasniajqceqo nastaplto na 
ich wniosek. 

Rozdziat 5 

Post,powanie przed Sildem Dyscyplinarnym 

§ 13. Wszcz{lcie postepowanla nastepu]e nie
zwtocznie po otrzymaniu przez Sad Dyscyplinarny 
wniosku Rzecznika Dyscyplinarnego. 

§ 14. 1. Jeieli przewodnlczacv Sqdu Dyscyplinarne
go uzna, ze naleiy uzupetnic postepowanle wvjasnia
[ace lub ie wvstepuja okollcznosci, kt6re wytqczaj<} sci
ganie, kieruje sprawe na posiedzenie niejawne. 

2. Posiedzenie niejawne powinno odbvc sie w ter
minie 14 dni od daty otrzymania wniosku 0 wszczecie 
postepowania dyscyplinarnego. 

3. Na posiedzeniu niejawnym Sad Dyscyplinarny 
postanawia: 

1) 0 przekazaniu sprawy Rzecznikowi Dyscyplinarne
mu w celu uzupetnienia postepowania wvjasnlaje
cego albo 

2) 0 umorzeniu postepowania dyscyplinarnego bqdi 

3) 0 skierowaniu sprawy na rozprawe. 

4. Skierowania sprawy do rozpoznania na rozpra
wie dokonuje przewodniczqcy Sadu Dyscyplinarnego, 
kt6ry wydaje rowniez zarzqdzenia przygotowujqce roz
prawe. 

§ 15. Po uznaniu, ze wniosek Rzecznika Dyscypli
narnego odpowiada warunkom formalnym, przewod
nlczacv Sadu Dyscyplinarnego ustala sktad orzekajqcy, 
wyznacza przewodniczqcego sktadu orzekajaceqo, ter
min i miejsce rozprawy, zarzadza doreczenle obwinio
nemu wniosku Rzecznika Dyscyplinarnego 0 wszczecie 
postepowania dyscyplinarnego oraz wystanie wezwari 
na rozprawe dla osob wymienionych we wniosku. 
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§ 16. 1. Na rozprawe wzywa sie obwinionego, jego 
obronce, [esli zostat ustanowiony lub wyznaczony, 
oraz Rzecznika Dyscyplinarnego. 

2. Wzywa sle swladkow, biegtych oraz zarzadza 
przedstawienie innych dowodow wskazanych we 
wniosku a wszczecle postepowanla dyscyplinarnego, 
a w mlare potrzeby - takie dowodow zgtoszonych 
przez strony przed rozpoczeciem rozprawy. 

3. Wezwanie na rozprawe powinno bye doreczone 
co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem 
rozprawy. 

4. 0 terminie i miejscu rozprawy zawiadamia sie 
poszkodowanego. 

5. Udziat w rozprawie Rzecznika Dyscyplinarnego 
jest obowlazkowv. 

6. Nie stanowi przeszkody do rozpoznania sprawy 
nieusprawiedliwione niestawiennictwo na rozprawie 
obwinionego lub jego obroncv, chyba ze ich obecnosc 
Sad Dyscyplinarny uzna za konieczna, 

§ 17. 1. Po otwarciu rozprawy przewodn lczacv skta
du orzekajaceqo oddaje gtos Rzecznikowi Dyscyplinar
nemu, ktorv odczytuje wniosek a wszczecie postepo
wania dyscyplinarnego, po czym wystuchuje sle obwi
nionego, przesluchuje sle swiadkow i biegtych, bada 
dokumenty oraz przeprowadza inne dowody. 

2. Sad Dyscyplinarny moze zlecic przestuchanie 
swiadka jednemu z cztonkow sktadu orzekajaceqo, gdy 
swladek nie maze stawlc sie na rozprawie z powodu 
przeszkody trudnej do usuniecia. Strony maja prawo 
do udziatu w tej czvnnoscl. 

3. Z waznvch powodow Slid Dyscyplinarny maze 
zarzadzlc przerwe w rozprawie, ktora nie maze trwac 
dluze] niz 60 dni. 

4. Rozprawa ulega odroczeniu w razie niestawien
nictwa Rzecznika Dyscyplinarnego, niestawiennictwa 
obwinionego, ktorernu wezwanie nie zostato doreczo
ne lub ktorv usprawiedliwi swoia nleobecnosc, a sad 
uzna to usprawiedliwienie za uzasadnione. 

5. Sctd rnoze odroczvc rozprawe w razie niestawien
nictwa swladka lub biegtego alba z innej wazne] przy
czyny. 

§ 18.Hozprawe koncza przem6wienia stron i obron
cow. Ostatni gtos przystuguje obwinionemu. Po wystu
chaniu stron przewodniczacv sktadu orzekaiaceqo za
myka rozprawe. 

§ 19. Z przebiegu rozprawy sporzadzanv jest proto
kot, ktorv podpisuja przewodnlczacv sktadu orzekala
cego i protokolant. 

§ 20. 1. Po zarnknleclu rozprawy Sctd Dyscyplinar
nv niezwtocznie przvstepuje do narady. 

2. Przebieg narady i gtosowania jest tajny. Podczas 
narady i gtosowania poza cztonkami sktadu orzekaja
cego maze bye obecny jedynie protokolant. 

§ 21. Sad Dyscyplinarnyorzeka w oparciu a mate
riat dowodowy ujawniony w toku rozprawy, biorac pod 
uwag~ stopien winy, spoteczna szkodliwosc czynu i je
go skutek oraz zachowanie sie obwinionego przed i po 
popetnieniu przewinienia. 

§ 22. 1. Gdy nastepu]e jednoczesne ukaranie za kil
ka przewinien, Sad Dyscyplinarny wymierza kary za 
poszczeqolne przewinienia, a nastepnie kare taczna. 

2. Przy orzekaniu kary tacane]: 

1) upomnienia i nagany z ostrzezenlern wymierza sie 
kare t'lczn'l nagany z ostrzezeniem, 

2) zawieszenia prawa do wykonywania zawodu rzecz
nika patentowego nie tClCZY sle z karami upomnie
nia i nagany z ostrzezenlern, 

3) kar rodzajowo roznvch i kary pozbawienia prawa 
wykonywania zawodu rzecznika patentowego lub 
wydalenia z aplikacjiwymierza sie kare tClcZn'l po
zbawienia prawa wykonywania zawodu rzecznika 
patentowego lub wydalenia z aplikacji. 

§ 23. 1. Po odbyciu narady i gtosowaniu przewod
niczacv sktadu orzekajaceqo ogtasza stronom orzecze
nie podpisane przez sktad orzekajacv, przvtaczalac ust
nie jego motywy. 

2. Sad Dyscyplinarny rnoze odroczvc ogtoszenie 
orzeczenia w sprawach szczeqolnie zawitych najwvze] 
na 7 dni, 

§ 24. 1. Uzasadnienie orzeczenia na pismle sporza
dza sie w kazdvm przypadku w terminie 14 dni od dnia 
ogtoszenia orzeczenia. 

2. Odpis orzeczenia wraz z uzasadnieniem dorecza 
sle stronom oraz obroncv obwinionego. 

Rozdziat 6 

PostltPowanie 
przed Odwofawczym SiI!demDyscyplinarnym 

§ 25. 1. Odwotanie od orzeczenia Sadu Dyscypli
narnego wnosi sle w dwoch egzemplarzach za posted
nictwem tego Sadu w terminie rnieslaca od dnia dore
czenia odpisu orzeczenia. 

2. W terminie 7 dni ad daty wptywu odwotania Sad 
Dyscyplinarny: 

1) przekazuje odwotanie wraz z aktami sprawy do Od
wotawczego Sadu Dyscyplinarnego w przypadku 
stwierdzenia, ze zostato wniesione w terminie i jest 
dopuszczalne, lub 

2) wydaje postanowienie 0 odmowie przvjecia odwo
lania. 

3. Od postanowienia a odmowie przvjecia odwota
nia stuzv zazalenie do Odwotawczego S'ldu Dyscypli
narnego w terminie miesiaca od dnia doreczenia odpi
su postanowienia. 
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4. Odwotawczy Sqd Dyscyplinarny pozostawia od
wotanie bez rozpoznania w przypadku stwierdzenia 
okollcznosci uzasadntajacvch odrnowe przyi~cia lub 
w przypadku cofniecia odwotania. 

5. Odwotanie wniesione na korzysc obwinionego 
mozna cofnac tvlko za jego zgodq. 

§ 26. 1. Po stwierdzeniu, ie odwotanie odpowiada 
warunkom formalnym, przewodniczqcy Odwotawcze
go Sadu Dyscyplinarnego ustala sktad orzekajacv, wy
znacza jego przewodniczqcego i sprawozdawce, a tak
ze termin i miejsce rozprawy oraz wydaje stosowne za
rzadzenia. Wraz z zawiadomieniem 0 rozprawie stronie 
przeciwnej dorecza sle odpis odwotania. 

2. Odwotawczy Sad Dyscyplinarny moie posta no
wlc 0 uzupetnieniu postepowenia dowodowego. 

§ 27. 1. Odwotawczy SCl.d Dyscyplinarny rozpozna
je sprawe w granicach odwotania, chyba ie stwierdzi: 

1) naruszenia prawa materialnego oraz istotne uchy
bienia procesowe rnoqace mlec wptyw na tresc 
orzeczenia, rub 

2) oczvwista niesprawiedliwose orzeczenia. 

2. Wydanie orzeczenia na nlekorzvsc obwinionego 
moze nasteplc tylko wtedy, gdy wniesiono na jego nle
korzvsc odwotanie, i tylko w granicach odwotania. 

§ 28. Odwotawczy Sqd Dyscyplinarny po rozpozna
niu odwotania utrzymuje w mocy zaskarione orzecze
nie, uchyla orzeczenie w catoscl lub czesci i wydaje 
orzeczenie co do istotv sprawy albo przekazuje sprawe 
Sadowi Dyscyplinarnemu do ponownego rozpozna
nia. 

§ 29. 1. Orzeczenie Odwotawczego Sqdu Dyscypli
narnego jest prawomocne z chwila ogtoszenia. 

2. Uzasadnienie orzeczenia na plsrnle sporzadza si~ 

w kazdvrn przypadku w terminie 30 dni od dnia ogto
szenia orzeczenia. 

§ 30. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym 
rozdziale stosuje si~ odpowiednio przepisy 0 postepo
waniu dyscyplinarnym w pierwszej instancji. 

Rozdziat 7 

Wykonanie prawomocnych orzeczen 

§ 31. Sad Dyscyplinarny w ciqgu 14 dni od daty 
uprawomocnienia sie orzeczenia skazujqcego na kare 
dyscyplinarnq badz Odwotawczy Sad Dyscyplinarny 
w ciClgu 14 dni od dnia, w ktorvrn orzeczenie stato sie 
wykonalne, przesyta jego odpis, opatrzony wzmiankq 
o wykonalnosci, Prezesowi Urzedu Patentowego i Pre
zesowi Polskiej Izby Rzeczntkow Patentowych. 

§ 32. 1. Wykonanie kary pienlezne] oraz kar dodat
kowych, a takze kary wydalenia z aplikacji naleiy do 
Prezesa Polskiej Izby Rzecznik6w Patentowych. 

2. Wykonanie kary pozbawienia prawa wykonywa
nia zawodu rzecznika patentowego naleiy do Prezesa 
Urz~du Patentowego. 

Rozdziat 8 

Wznowienie post,powania 

§ 33. 1. 0 wznowieniu postepowanla zakoriczone
go prawomocnym orzeczeniem rozstrzyga posta no
wieniem, zas 0 odmowie wznowienia postepowanla 
rozstrzyga orzeczeniem - sad dyscyplinarny, kt6ry 
orzekat w sprawie jako ostatni. 

2. Uprawnionym do ztoienia wniosku 0 wznowie
nie postepowania jest obwiniony oraz Rzecznik Dyscy
plinarny. 

3. Wniosek 0 wznowienie postepowanla dyscypli
narnego uprawniony wnosi w terminie trzech mlesle
cy od powzlecia wiadomosci 0 przyczynie uzasadnlaja
cej wznowienie postepowania. 

4. Strona rnoze ztozvc wniosek 0 wznowienie po
stepowania dyscyplinarnego: 

1) w razie p6iniejszego wykrycia takich okolicznoscl 
faktycznych lub srodkow dowodowych, ktore mo
gty rniec wptyw na wynik sprawy, a z ktorych nie 
mogta skorzvstac w poprzednim postepowanlu, 

2) gdy w zwiazku z postepowanlern dopuszczono si~ 

przestepstwa, a istnieje uzasadniona podstawa do 
przvjecia, ze mogto to miec wptyw na treM orze
czenia, 

3) gdy w sktadzie orzekalacvm brata udziat osoba po
zostajaca z obwinionym w tego rodzaju stosunku, 
ze mogtbY on wywotac watpliwoscl co do bez
stronnoscl tej osobv, 

5. Wznowione postepowanie toczy si~ na zasadach 
okreslonvch w niniejszym rozporzadzenlu. 

Rozdziat 9 

Koszty post,powania 

§ 34. 1. Koszty postepowanla pobiera sie w formie 
optaty zryczattowanej na rzecz Polskiej Izby Rzeczni
k6w Patentowych, do ktore] naleiy wykonanie orzecze
nia dotvczaceqo koszt6w. 

2. Optata zryczattowana w razie ukarania wynosi 
50G-3000 zt we wszystkich sprawach. 

3. Optate zrvczettowana pobiera si~ za kaidq in
staneje. 

4. Przy wydawaniu orzeczenia tqcznego wymierzo
ne optaty sumuje sie. 

§ 35. Jeieli postepowanie dyscyplinarne zakonczv
to si{! orzeczeniem skazulacvrn na kare dyscyplinarnq, 
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kosztami postepowania obciaza sle, w catosci bqdi 
w czesci, obwinionego. W zakresie, w jakim koszty po
stepowania nie obci~zajCl obwinionego, ponosi je Pol
ska Izby Rzecznik6w Patentowych. 

§ 36. 0 kosztach postapowanla orzeka sad dyscy
plinarny w orzeczeniu konczacvm postepowanie w da
nej instancji. 

Rozdziat 10 

Przepis koncowy 

§ 37. Rozporz<ldzenie wchodzi w zvcle po uptywie 
14 dni od dnia ogtoszenia. 

Minister Sprawiedliwosci: B. Piwnik 


