POLSKA IZBA RZECZNIKOW PATENTOWYCH
KRAJOWA RADA RZECZNIKOW PATENTOWYCH
Uchwala Krajowej Rady Rzecznik6w Patentowych .
Nr 551NI2010
z dnia 25 listopada 2010 r.
w sprawie wytycznych dot. wydawania opinii dla kandydat6w na bieglych sadowych

Na podstawie art. 51 pkt 13 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. 0 rzecznikach
patentowych (Dz. U. Nr 49, poz. 509 z pozn. zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 13 i ust. 2 pkt 5 i 6
Statutu Polskiej Izby Rzecznik6w Patentowych - Krajowa Rada Rzecznik6w Patentowych
uchwala wytyczne w sprawie wydawania opinii dla kandydat6w na biegtych sadowych
wedtug zalacznika.

Prezes
P kiej
Rzeczni w P

WYTYCZNE
wydawania opinii kandydatom na bicglych sadowych
I.

Wst~p

1. Przedmiotowe wytyczne reguluja zasady postepowania PIRP w zakresie opiniowania
kandydatow na bieglych sadowych, rekrutujacych sie z posrod czlonkow PIRP i bedacych
czynnymi rzecznikami patentowymi.
2. Opinie wydaje sie na pisemny wniosek kandydata biorac pod uwage:
a) dane 0 kandydacie bedace w posiadaniu PIRP, jako 0 czlonku korporacji ,
b) osiagniecia zawodowe kandydata, przedstawione przez niego w oswiadczeniu
bedacym czescia wniosku,
c) opinie srodowiska 0 kandydacie .
3. Opinia opracowywana jest i wydawana w terminie do 1 rnresiaca od daty wplyniecia
wniosku w imieniu PIRP przez Prezydium Krajowej Rady RP. Opinie przedklada sie na
adres wlasciwego Prezesa Sadu Okregowego za posrednictwern wnioskodawcy,
w 2 egzemplarzach, a 1 egzemplarz pozostaje w aktach korporacyjnych kandydata.
4. Od opinii wydanej kandydatowi przez Prezydium Krajowej Rady, moze on odwolac sie do
Krajowej Rady w terminie 14 dni od jej doreczenia. Krajowa Rada rozpoznaje odwolanie
w wyznaczonym terminie.
5. Odwolujacy sie od opinii kandydat na bieglego sadowego rnoze uczestniczyc w posiedzeniu
odwolawczyrn Krajowej Rady RP.

II. Kryteria oceny kandydatow na bieglych sadowych.
Opinia wydawana jest na okolicznosci poosiadania przez kandydata teoretycznej i praktycznej
wiedzy specjalnej z zakresu ustanowienia bieglego, jako czlonka Polskiej Izby Rzecznikow
Patentowych, a takze aktywnosci jego dzialania na rzecz korporacji oraz wypelniania
obowiazkow z tego wynikajacych, wplywajacej na ocene rekojrni nalezytego wykonywania
przyszlych obowiazkow bieglego sadowego,
1. Teoretyczna i praktyczna wiedza specjalna z zakresu ustanowienia bieglego.
1.1. Przyjrnuje sie, ze czynny zawodowo rzecznik patentowy posiada teoretyczna wiedze
specjalna z zakresu ochrony wlasnosci przemyslowej, wystarczaiaca dla pelnienia funkcji
bieglego sadowego z tego zakresu.
1.2. Przyjmuje sie, ze praktyczna wiedze specjalna z zakresu ochrony wlasnosci przernyslowej
w stopniu wystarczajacym do pelnienia funkcji bieglego sadowego z tego zakresu uzyskuje
rzecznik patentowy wykonujacy zawod samodzielnie przez okres nie krotszy niz 10 lat.
1.2.1. W uzasadnionych przypadkach, w oparciu 0 ponad przecietne osiagniecia naukowe
i zawodowe na polu ochrony wlasnosci przernyslowej wymagany okres samodzielnej
pracy moze bye skrocony do 8 lat.
1.2.2. Do ponad przecietnych osiagniec zaliczyc mozna uzyskanie w rozpatrywanym okresie
czasu nastepnego stopnia naukowego z dziedziny ochrony wlasnosci przemyslowej,
wzglednie uzyskanie uprawnien Europejskiego Rzecznika Patentowego.
1.2.3. Osiagniecia zawodowe ocenia sie na podstawie przedstawionej przez kandydata
w oswiadczeniu :
a) ilosci spraw prowadzonych samodzielnie przed Urzedem Patentowym RP, a w tym:
wynalazkow
wzorow uzytkowych
wzorow przemyslowych
znakow towarowych
oznaczeri geograficznych
topografii ukladow scalonych
!

b) ilosci spraw prowadzonych samodzielnie przed Urzedami zagranicznymi (OHIM,
EP) we wlasciwych kategoriach rozwiazan
c) ilosci spraw spomych i sadowych prowadzonych samodzielnie i/lub zespolowo.
dotyczacych ochrony wlasnosci przemyslowej
d) ilosci opracowanych samodzielnie opinii z zakresu ochrony wlasnosci
przemyslowej, w tym dotyczacych problematyki naruszenia praw wylacznych
e) ilosci spraw prowadzonych samodzielnie z problematyki wymienionej w punktach a
c, zakonczonych przed ocena wynikiem pozytywnym dla reprezentowanego klienta.
1.2.3.1 Jako stan wymagany dla uzyskania pozytywnej opinii uznaje sie osiagniecia praktyczne
nie gorsze niz:
a) ilosc samodzielnie prowadzonych spraw 0 kt6rych mowa w punktach 1.2.3 a i b 
minimum 20 nowych spraw rocznie,
b) ilosc spraw spomych i/lub sadowych - minimum 5 w okresie przed ocena.
1.2.3.2 Korzystnyrn jest, gdy sprawy dotycza wszystkich kategorii ochrony. Brak osiagniec
w niekt6rych kategoriach moze bye uznany jako czynnik swiadczacy niekorzystnie
o osiagnieciach zawodowych kandydata na bieglego sadowego.
1.2.3.3 Do spraw spomych i sadowych zalicza sie odpowiednio rowniez sprawy z zakresu
postepowania sprzeciwowego. Brak takich spraw swiadczy niekorzystnie
w osiagnieciach zawodowych kandydata na bieglego sadowego.
1.2.3.4 Osiagniecia zawodowe zapisane w punktach 1.2.3 ocenia sie w okresach:
a) calego okresu poprzedzajacego date wystapienia 0 wydanie opinii w przypadku kandydata
nie bedacego dotychczas bieglym sadowym z okresu ochrony wlasnosci przemyslowej.
Z trzech czynnik6w determinujacych, a wiec statu zawodowego, ilosci spraw zalatwionych
rocznie i skutecznosci prowadzonych spraw dla oceny pozytywnej musza bye spelnione
w calosci przynajmniej dwa z tych czynnik6w.
b) okresu od poczatku poprzedniej piecioletniej kadencji, w odniesieniu do kandydata
pelniacego juz funkcje bieglego sadowego z zakresu ochrony wlasnosci przernyslowej, przy
czym w przypadku tych kandydat6w zalicza sie rowniez osiagniecia z okresu
poprzedzajacego konczaca sie kadencje.
2. Dzialalnosc w PIRP w okresie opiniowanym.
2.1. Przyjmuje sie, ze aktywne pelnienie funkcji w korporacji jest czynnikiem przemawiajacym
korzystnie na rzecz rekojmi wywiazywania sie z przyszlych obowiazkow bieglego
sadowego.
3. Rzetelnosc wykonywania obowiazkow korporacyjnych.
3.1. Przyjmuje sie, ze terminowe realizowanie skladek czlonkowskich na rzecz korporacji bez
zaleglosci jest norma wymagana od kandydata na bieglego sadowego z zakresu ochrony
wlasnosci przemyslowej, stad nieterminowe realizowanie skladek i dopuszczanie do
powstania nieusprawiedliwionych zaleglosci stanowi przyczynek do negatywnej oceny
rekojmi wykonywania przez kandydata obowiazkow bieglego sadowego,
3.2. Sprawy dyscypliname w korporacji, zakonczone prawomocnym uznaniem winy kandydata
stanowia istotna przeslanke negatywnego zaopiniowania kandydatury na bieglego
sadowego.
3.2.1. Toczace sie w trakcie opiniowania sprawy dyscypliname w korporacji do momentu
wniesienia sprawy przez rzecznika dyscyplinamego do sadu I instancji nie sa brane pod
uwage jako przeslanka negatywnego opiniowania.
3.2.2. Sprawy objete przepisami 0 odpowiedzialnosci kamej, bedace w gestii badania
kandydata przez Prezesa Sadu Okregowego stanowia przeslanke co najmniej
wstrzymujaca wydanie opinii korporacji 0 kandydacie na bieglego s~dowego.
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III. Przebieg opiniowania.
1. Opinia wydawana jest przez Prezydium Krajowej Rady zespolowo w oparciu
o rekomendacje wyznaczonego do tego zadania czlonka Prezydium i podpisywana na
podstawie protokolu z posiedzenia przez Prezesa PIRP. Prezes PIRP moze upowaznic do
podpisywania takiej opinii swojego zastepce.
2. Przy opracowywaniu opinii 0 kandydacie na bieglego sadowego uwzglednia sie
bezwzglednie:
ocene kandydata przez Dziekana wlasciwego okregu PIRP I
ocene kandydata przez Rzecznika Dyscyplinamego, lub jego zastepce,
informacje Dyrektora Biura PIRP dotyczaca spraw formalnych dotyczacych
czlonkowstwa kandydata w korporacji.
3. W przypadku rozbieznych stanowisk czlonkow organu oceniajacego kandydature na
bieglego sadowego 0 opinii koncowej decyduje wiekszosc glosow w przeprowadzonym
glosowaniu, Przy r6wnej ilosci glosow przeciwnych sobie decyduje glos przewodniczacego
organu oceniajacego.
4. Organ wydajacy opinie 0 kandydacie na bieglego sadowego wydaje opinie w kt6rej:
a) opiniuje pozytywnie kandydata na bieglego sadowego z zakresu ochrony wlasnosci
przemyslowej,
b) opiniuje negatywnie kandydata na bieglego sadowego ,
c) wstrzymuje sie od wydania opinii ze wzgledow formalnych I
5. W sytuacji okreslonej w pktAb, a takze w pktAc niezbednyrn jest szczegolowe uzasadnienie
zajetego stanowiska.

IV. Zakonczenie.
1. Biuro PIRP wlacza opinie wydawana kandydatowi na bieglego sadowego do akt osobowych
tego rzecznika patentowego. Do akt wlacza rowniez informacje dotyczace kandydata na
bieglego sadowego lub ustanowionego bieglego sadowego, przekazane we wlasciwym
trybie przez odpowiedniego Prezesa Sadu Okregowego.
2. Biuro PIRP prowadzi odrebna ewidencje rzecznik6w patentowych pelniacych funkcje
bieglych sadowych, obejmujaca m.in. dane:
zakres rzeczowy ustanowionego bieglego sadowego,
sad okregowy w kt6rym biegly ten zostal ustanowiony,
kadencje na jaka ustanowiony zostal biegly,
Ewidencja tajestjawna dla czlonkow korporacji.
3. Wzorzec wniosku 0 zaopiniowanie kandydata na bieglego sadowego stanowi zalacznik
integralny tych wytycznych.
Wytyczne zatwierdzono uchwala Krajowej Rady Rzecznikow Patentowych Nr 551N/201O z dnia
25 listopada 2010 r. w sprawie wytycznych dot. wydawania opinii dla kandydatow na bieglych
sadowych.
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limie i nazwiskol

/miejscowosc, dnia/

ladres zamieszkania/

Do
Polskiej Izby Rzecznik6w Patentowych
ul. Madalhiskiego 20/2
02-513 Warszawa

/nr, ewid.l

/okreg PIRPI

WNIOSEK
o wydanie opinii
Uprzejmie prosze 0 wydanie opinii dotyczacej mnie, jako kandydata na bieglego sadowego,
Ponizej podaje inforrnacje dotyczaca moich osiagniec zawodowych umozliwiajacych podjecie
zamierzonej pracy w charakterze bieglego sadowego.

1. Zakres dzialania bieglego:

2. Wniosek

0

.

ustanowienie bieglym sadowym skladam/zlozylem na rece Prezesa Sadu

Okregowego w

, z siedziba

.

3. Dotychczas pelnileml nie pelnilem funkcje bieglego sadowego z zakresu

.

(w Sadzie Okregowyrn w

.

w kadencji/kadencjach

)

4. W okresie czasu

, na podstawie kt6rego rna bye opracowana

opinia, mam nastepujace osiagniecia zawodowe uzyskane samodzielnie/niesamodzielnie:
a/ Zgloszenia do UPRP

.

................................................................ /podac Hose i identyfikatory zgloszeri w poszczeg61nych kategoriachl

bl zgloszenia za granica

..

................................................................. .Ipodae ilosc zgloszen i identyfikatory w poszczeg61nych kategoriachl
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c/prowadzilem samodzielnie/wsp6lnie z innymi.

.

................................................ .zpodac ilosc spraw spornych i/lub sadowych rozpoczetych w opiniowanym okresiel

d/ wydalem opinie dotyczace

..

....................................................... .zpodac wykaz ilosciowy opinii dotyczacych ochrony wlasnosci przernyslowej/

e/ ze spraw wymicnionych w punktach a, b i do dnia zlozenia niniejszego wniosku zakonczone
zostalo postepowanie w

.

......................................................................................................................................... /podac sprawy/,

z kt6rych

zakonczylo silt pozytywnie dla reprezentowanego przeze mnie klienta..

5. W opiniowanym okresie czasu uzyskalem nastepujace ponad przecietne

osi~gni~cia

............................................................................................................ .Ipodac dokladnie jakie, gdzie i kiedy/.

Oswiadczam, ze wszystkie informacje powyzsze
poswiadezam wlasnorecznym podpisem.

s~

zgodne ze stanem faktycznym, co

Idata, wlasnoreczny podpisl
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