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ROZPORZJ\DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOSCI
z dnia 14 Iipca 2011 r.
zmieniejqce rozporzadzente w sprawie szczeg6fowych zasad i trybu postepowanla dyscyplinarnego
wobec rzecznik6w patentowych i apllkantow
Na podstawie art. 68 ustawy z dnia 11 kwietnia
2001 r. 0 rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2011 r.
Nr 155, poz. 925) zerzadza sie. co nastepuje:

2. 0 skierowaniu wniosku 0 wszczecie po
stepowania przed Sqdem Dvscvplinar
nym Rzecznik Dyscyplinarny niezwlocz
nie zawiadamia obwinionego, poszkodo
wanego, jezeli jest znany, a takze Prezesa
Polskiej Izby Rzecznik6w Patentowych lub
Prezesa Urzedu Patentowego, [ezeli
wszczecie postepowanla wvjasniajaceqo
nastapllo na ich wniosek.";

§ 1. W rozporzqdzeniu Ministra Sprawiedliwosci
z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie szczeqolowvch zasad
i trybu postepowania dyscyplinarnego wobec rzeczni
kow patentowych i aplikantow (Dz. U. Nr 67, poz. 618)
wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w § 2 po pkt 1 doda]e sle pkt 1a w brzmieniu:
,,1a) Rzeczniku Dyscyplinarnym - nalezv przez to
rozumiec takze zastepce Rzecznika Dyscypli
narnego,";
2) w rozdziale 1 po § 3 dodaje sle § 3a w brzmieniu:
,,§ 3a. Strony mogq w toku calego postepowania

dyscyplinarnego przeqladac akta sprawy
oraz zqlaszac wnioski dowodowe.";
3) uchyla sie rozdzial 3;
4) § 10 otrzymuje brzmienie:
,,§ 10. .Jezeli przewinienia dyscyplinarnego dopus

cil sie rzecznik patentowy tub aplikant,
bedacv zotnierzem w czynnej stuibie woj
skowej, Rzecznik Dyscyplinarny powiada
mia 0 tym niezwlocznie jego przelozone
go.";
5) w § 11:

7) w § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. Posiedzenie niejawne powinno odbvc sie,
w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku
o wszczecle postepowania. przed Sqdem
Dyscyplinarnym. ":
8) § 15 otrzymuje brzmienie:

ie wniosek Rzecznika Dyscypli
narnego odpowiada warunkom formalnym,
przewodniczqcy
Sqdu
Dyscyplinarnego
ustala sklad orzekajacv, wyznacza przewod
niczaceqo skladu orzekajqcego, termin
i miejsce rozprawy, zarzadza doreczenie
obwinionemu, a takze poszkodowanemu,
jezeli jest znany, wniosku Rzecznika Dyscy
plinarnego 0 wszczecie postepowania przed
Sqdem Dyscyplinarnym oraz wystanie
wezwan na rozprawe dla os6b wymienio
nych we wniosku.";

,,§ 15. Po uznaniu,

9) w § 16:

a) ust. 1 i 2 otrzymujq brzmienie:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. Rzecznik Dyscyplinarny umoiliwia obwinio
nemu zgloszenie dowodow i wnioskow oraz
zlozenie pisemnych wvjasnien.",
b) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
,,2) sporzadza i kieruje do Sadu Dyscyplinarne
go wniosek 0 wszczecie postepowania przed
Sqdem Dyscyplinarnym.",
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
,,4. Przed przeslaniem akt do Sadu Dyscyplinar
nego Rzecznik Dyscyplinarny umoztiwia
obwinionemu, na jego zadanie. zapoznanie
sie z zebranym w sprawie materialem.";
6) § 12 otrzymuje brzmienie:
,,§ 12. 1. Odpis postanowienia 0 umorzeniu posh;..

powania wvjasniajaceqo dorecza sit;
obwinionemu, a takie Prezesowi Polskiej
Izby Rzecznik6w Patentowych i Prezeso
wi Urzedu Patentowego, [ezeli postepo
wanie wyjasniajqce zostalo Wszczl;)te na
wniosek tych organ6w.

,,1. Na rozprawe wzywa sie obwin ionego, jego
obronce, jezeli zostal ustanowiony lub
wyznaczony, Rzecznika Dyscyplinarnego
oraz poszkodowanego, jeieli jest znany.
2. Na rozprawe wzywa sie r6wniei swiadkow,
bieglych oraz zarzadza
przedstawienie
innych dowodow wskazanych we wniosku
o wszczecie postepowania przed Sadern
Dyscyplinarnym, a w rniare potrzeby -.- tak
ze dowod6w zgloszonych przez strony przed
rozpoczeciern rozprawy.",
b) ust. 6 otrzymuje brzrnienie:
..6. Nie stanowi przeszkody do rozpoznania
sprawy nieusprawiedliwione niestawienni
ctwo na rozprawie obwinionego, jego
obroncv lub poszkodowanego, chyba ie ich
obecnosc Sad Dyscyplinarny uzna za ko
nieczna." ;
10i w § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,,1. Po otwarciu rozprawy przewodniczacv skladu
orzekajqcego oddaje glos Rzecznikowi Dvscv
plinarnemu, ktorv odczytuje wniosek 0 wszcze
cie post~powania przed Sqdern Dyscyplinar··
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nvrn, po czym wystuchuje sie obwinionego,
poszkodowanego, 0 ile sie stawil, przesluchuje
sle swiadkow i bieqlvch. bada dokumenty oraz
przeprowadza inne dowody.";
11) uchyla sie § 22;

Poz.951
3. Wniosek 0 wznowienie postepowanla dvscv
plinarnego wnosi sie w terminie trzech miesie
cy od powziecia wiadomosci 0 przyczynie uza
sadn laiace] wznowienie postepowania.".

§ 2. Rozporzqdzenie wchodzi w zvcle po uplywie
14 dni od dnia ogfoszenia.

12) w § 33 ust. 2 i 3 otrzymujq brzmienie:
,,2. Do zlozenia wniosku 0 wznowienie postepowa
nia dyscyplinarnego sa uprawnione stronv.

Minister Sprawiedliwosci: K. Kwiatkowski

