
· STATUT , 
POLSKIEJ IZBY RZECZNIKOW 

PATENTOWYCH 
UCHWALONY PRZEZ PIERWSZV KRAJ,OWY ZJAZD RZECZNIK6w PATENTO


WYCH W DNIU 28 SIERPNIA 1993 R. W WARSZAWIE
 

RozdziaJ I
 
Postanowienia 0961ne
 

§ 1 
Polska Izba Rzecznik6w Patentowych, zwana dalej r6wniei: "sarnorzadem'' dziala na 
podstawie ustawy z dn. 9 stycznia 1993 r. 0 rzecznikach patentowych (Dz.U. nr 10 
poz. 46) zwanej dalej "ustawaj oraz zgodnie z niniejszym statutem. . 

§2 
Statut niniejszy okresla strukture organizacyjnq sarnorzadu rzecznik6w patentowych 
oraz tryb powolywania jego organ6w i ich wlasciwosci, 

§3 
Polska Izba Rzecznik6w Patentowych posiada osobowosc prawna. 

§4 

Siedzibq Polskiej Izby Rzecznik6w Patentowych jest Warszawa, a terenem jej dzialania 
jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

§5 
Do zadan sarnorzadu nalezy reprezentowanie rzecznik6w patentowych oraz ochrona
 
ich interes6w zawodowych, polegajqca w szczeqolnosci na:
 
1) podejmowaniu dzialan w celu zapewnienia warunk6w nalezyteqo wykonywania za

wodu rzecznika patentowego,
 
2) wspoldzlalaniu w ksztaftowaniu i stosowaniu prawa zwiqzanego z ochrona wlasno

sci przemysfowej, a takze w zakresie organizacji i wykonywania zawodu rzecznika pa

tentowego,
 
3) wspoldzlalanlu z Urzedem Patentowym przy prowadzeniu szkolenia w zakresie
 
ochrony wlasnosci przemysfowej,
 
4). doskonaleniu zawodowym rzecznik6w patentowych,
 
5) czuwaniu nad nalezytym wykonywaniem zawodu przez rzecznik6w patentowych,
 
6) prowadzeniu badan, majqcych na celu doskonalenie organizacji i wykonywania za
wodu rzecznika patentowego. /'
 

§6 
Do zadan sarnorzadu nalezy ponadto: 
1) ustalanie zasad etyki zawodowe], 



2) sprawowanie orzecznictwa dyscyplinarnego,
 
3) wsp6tpraca z zagranicznymi organizacjami rzecznik6w patentowych oraz organiza

cjami i instytucjami zajmujqcymi sle ochrona wlasnoscl przemysfowej,
 
4) ochrona zawodu poprzez nie dopuszczanie do jego wykonywania przez osoby
 

nieuprawnione.
 

Rozdziat II
 
Cztonkowie Polskiej Izby Rzecznik6w Patentowych
 

§7 
Czlonkami Polskiej Izby Rzecznik6w Patentowych sa rzecznicy patentowi. Przynalez
nose do Polskiej Izby Hzecznikow Patentowych jest obowiazkowa i powstaje z chwilq 
wpisu na llste rzecznik6w patentowych, prowadzona przez Urzad Patentowy RP. 

§8 

Czfonkowie Polskiej Izby Rzecznik6w Patentowych mala prawo do:
 
1) biernego i czynnego prawa wyborczego do organ6w sarnorzadu,
 
2) czynnego udzlatu w zebraniach sarnorzadu,
 
3) zadania rozpatrzenia przez Krajowq Hade Rzecznik6w Patentowych przedstawio

nych przez siebie wniosk6w i spraw oraz udzialu we wszystkich jej posiedzeniach,
 
dotyczacych ich rozpatrzenia,
 
4) odwofywania sie od decyzji Krajowej Rady Bzecznlkow Patentowych do Krajowego
 
Zjazdu Rzecznik6w Patentowych,
 
5) odwoJywania si~ od orzeczen Komisji Dyscyplinarnej do Odwofawczej Komisji Dys

cyplinarnej i do Krajowego Zjazdu Rzecznik6w Patentowych,
 
6) korzystania z wszelkich uprawnien i swiadczen, wynikajqcych z przynaleznosci do
 
sarnorzadu.
 

§9 
Czfonkowie Polskiej Izby Rzecznik6w Patentowych realizujq swe uprawnienia osobis
cie,z wyjqtkiem ustanowienia pelnornocnika w postepowanlu dyscyplinarnym. 

,< § 10 

Czfonkowie Polskiej Izby Rzecznik6w Patentowych mala obowiazek: 
1) przestrzegania zasad etyki zawodowej, 
2) uczestniczenia w pracach samorzadu i realizacji jego zadan, 
3) przestrzegania postanowien statutu , regulamin6w oraz uchwal i zarzadzen organ6w 
sarnorzadu, 
4) uiszczania w terminie skladek czfonkowskich. 

§ 11
 
Przynaleznosc czlonkowska do Polskiej Izby Rzecznik6w Patentowvch ustaie W Dr7V.
 

. . 



Rozdzial III
 
. SJruktura organizacyjna sarnorzadu
 

§12 
1.Strukture organizacyjnq sarnorzadu rnoqa tworzy6 okreql, 
2. Okr~gi grupujq rzecznik6w patentowych majqcych miejsce wykonywania zawodu 
lub miejsce zamieszkania na danym obszarze. 

§ 13 
Okr~gi nie majq osobowosci prawnej i nie stanowla organ6w sarnorzadu, 

§ 14 
Pracami Okrequ kieruje Okreqowa Rada Rzecznik6w Patentowych skladalaca si~ z: 
1) Przewodniczqcego, 
2) V-ce Przewodniczqcego 
3) Sekretarza 
wybierana wedfug zasad przewidzianych dla wyboru organ6w samorzadu, 

§ 15 
Zadaniem Okreqow jest: 
1) integracja zawodowa rzecznik6w patentowych i tworzenie wiezi kolezensklch. 
2) pornoc w szkoleniu i doskonaleniu zawodowym, 
3) ufatwianie kontaktu i wsp6fpracy z organami sarnorzadu, 
4) realizacja zadan Krajowej Rady Rzecznik6w Patentowych na jej zlecenie. 

§ 16 
Krajowa Rada Rzecznik6w Patentowych rnoze podejmowa6 uchwaly 0 powofaniu 
okreqow na wniosek grupy rzecznik6w patentowych z obszaru dzialania sadu apela
cyjnego. 

§17 
Przewodniczqcy Okr~gowYc::h Rad Rzecznik6w Patentowych sa czlonkaml Krajowej 
Rady Rzecznik6w Patentowych, 0 ile nie pelnla funkcji przewodniczqcego komisij rewi
zyjnej lub sa czfonkami tej komisji. 

RozdziallV 
Organy Polskiej Izby Rzecznlk6w Patentowych i tryb ich powolywania 

§ 18 
Organami Polskiej Izby Rzecznik6w Patentowych sa: 
1} Krajowy Zjazd Rzecznik6w Patentowych, jako najwyzsza wfadza samorzadu, 
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2) Krajowa Rada Rzecznik6w Patentowych, sktadajaca sie z prezesa Polskiej Izby
 
Rzecznik6w patentowych jako przewodniczqcego, czterech wiceprzewodniczqcych,
 
dw6ch sekretarzy, skarbnika i pleclu czfonk6w oraz przewodniczqcych Okreqowych
 
Rad Rzecznik6w Patentowych,
 
3) Komisja Rewizyjna, skladaiaca sle z przewodniczqcego orazz dziewieclu do trzynas

tu czlonkow,
 
4) Odwolawcza Komisja Dyscyplinarna, skladalaca sie z przewodniczqcego oraz z
 
dzlewleclu do tzrynastu czlonkow,
 
5) Komisja Dyscyplinarna, skladalaca sle z przewodniczqcego oraz z dziewieciu do
 
trzynastu czfonk6w, .
 
6) Rzecznik Dyscyplinarny.
 

§19 
Dzialalnosc wszystkich organ6w Polskiej Izby Rzecznik6w Patentowych oparta jest na 
honorowej pracy ich czfonk6w. 

§ 20 
1. Prezes Polskiej Izby Rzecznik6w Patentowych, przewodniczqcy Komisji Rewizyjnej,
 
przewodniczqcy Odwofawczej Komisji Dyscyplinarnej, przewodniczqcy Komisji Dyscyp

Iinarnej, Rzecznik Dyscyplinarny i czfonkowie Krajowej Rady Rzecznik6w Patentowych,
 
Komisji Rewizyjnej, Odwolawcze] Komisji Dyscyplinarnej i Komisji Dyscyplinarnej sa
 
wybierani przez Krajowy Zj~zd Rzecznik6w Patentowych na czteroletniq kadencle, w
 
gfosowaniu tajnym, naiwleksza liczba gfos6w. ·
 

2. W przypadku niernoznoscl pefnienia funkcji przez osoby wymienione w pkt. 1 funk
cj~ te pelnl do najblizszegc;> zjazdu osoba wybrana sposrod czlonkow danego organu
 
sarnorzadu.
 
3. Sklad organ6w Polskiej Izby Rzecznik6w Patentowych maze bye uzupefniony w
 
czasie przed najblizszym Krajowym Zjazdem Rzecznik6w Patentowych przez dokoop

towanie nowych czfonk6w, kolejno sposrod os6b, kt6re w ostatnich wyborach otrzy

maly nalwieksza liczb~ gfos6w, a nie zostaly wybrane.
 

§ 21 
Krajowy Zjazd Rzecznik6w Patentowych mozew trybie § 20 wybrac dw6ch zastepcow 
Bzecznika Dyscyplinarnego, kt6rzy nie stanowiac organ6w sarnorzadu spelniala czyn
nosci zlecone przez Rzecznika Dyscyplinarnego w zakresie jego dzlalan. 

§ 22 
W przypadku niernoznosci pefnienia funkcji przez Rzecznika Dyscyplinarnego, funkcj~ 
te pefni do najbllzszeqo Zjazdu ten z zastepcow Rzecznika Dyscyplinarnego, kt6ry w 
ostatnich wyborach otrzyrnal najwieksza Iiczb~ gfos6w. 

§ 23 
Krajowa Rada Rzecznik6w Patentowych i Komisja Rewizyjna ukonstytuowujq sie naj- . 
poznle] w terminie jednego tygodnia po wyborze. 
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§ 24 
Wybory organ6w sarnorzadu przeprowadza Komisja Skrutacyjna, powolana przez Kra
jowy Zjazd Rzecznik6w Patentowych, przy czym w sklad tej komisji nie mogq wcho
dzi6 osoby kandydujqce do organ6w sarnorzadu. 

§ 25 
Kandydat6w do poszczeg61nych organ6w sarnorzadu rnoze Krajowemu Zjazdowi 
Rzecznik6w Patentowych przedstawi6 kazdy uprawniony uczestnik zjazdu. 

§ 26 
Przedstawieni kandydaci rnusza wyrazi6 zgod~ na kandydowanie. 

§ 27 
W przypadku uzyskania przez kandydat6w r6wnej Iiczby glos6w przeprowadza si~ dla 
tych kandydat6w gfosowanie ponowne i w takim przypadku wybrany zostaje kandy
dat, kt6ry uzyska wieksza llczbe gtos6w. . 
W przypadku Prezesa Polskiej Izby Rzecznik6w Patentowych i Przewodniczqcego 
Komisji Rewizyjnej za wybranego uwaza si~ kandydata, kt6ry uzyskal co najmniej 25% 
oddanych gfos6w. . 

§ 28 
Zwyczajny Krajowy Zjazd Rzecznik6w Patentowych zwoluje Prezes Polskiej Izby Rze
cznik6w Patentowych raz na cztery lata. · ~ ·~ .w· 

§ 29 
Nadzwyczajny Krajowy Zjatd Rzecznik6w Patentowych zwoluje Prezes Polskiej Izby 
Rzecznik6w Patentowych w terminie trzech rnlesiecy na zadanle: 
1) Krajowej Rady, 
2) Komisji Rewizyjnej, 
3) co najmniej 100 czlonkow sarnorzadu. 

§ 30 
Uczestnicy Zjazdu powinni by6 zawiadomieni 0 jego terminie i porzadku obrad, przy
najmniej na cztery tygodnie przed terminem Zjazdu . 

§ 31 
Do wlasciwosci Krajowego Zjazdu Rzecznik6w Patentowych nalezy: 
1) uchwalanie statutu oraz jego zmian, 
2) uchwalanie wytycznychdzlelaola sarnorzadu, zasad etyki zawodowej, oraz podej
mowanie innych uchwal, ktdre Zjazd uzna za celowe, 
3) ustalanie sposobu przeprowadzania wybor6w do organ6w sarnorzadu, Iiczby czlo
nk6w tych organ6w oraz trybu ich odwolywania i uzupe+niania skladu, a takza podej
mowania uchwal przez organy sarnorzadu, . 
4) uchwalanie regulamin6w dziatania organ6w sarnorzadu, 
5) ustalanie zasad gospodarki finansowej samorzadu i okreslanie wysokosci skfadki 
czfonkowskie], 



6) WY,b6r prezesa Polsklejlzby Rzecznik6w Patentowych oraz przewodniczqcych Ko

misji Rewizyjnej, Odwolawcze] Komisji Dyscyplinarnej i Rzecznika Dyscypllnarneqo,
 
7) wyb6r czlonkow 'KraJowej Rady Rzecznik6w Patentowych, Komisji Rewizyjnej; Od

wolawcze] Kornis] Dyscyplinarnej i Komisji DyscypHnarnej,
 
8) rozpatrywanie i zatwrerdzanie sprawozdan Krajowej Rady Rzecznik6w Patento

wych, Komisji Rewizyjnej, Odwo!awczej Komisji Dyscyplinarnej, Komisji Dyscyplinarnej i
 
Rzecznika Dyscyplinarnego oraz udzielanie absolutorium organom samorzadu,
 
9) rozpatrywanie spraw i wniosk6w zqloszonvch przez cztonkow oraz odwolari od
 
uchwal Krajowej Rady,
 
10) podejmowanie uchwal w istotnych sprawach dotyczqcych wykonywania zawodu
 
rzecznika pantentoweqo i ochrony interes6w czfonk6w samorzqdu.
 

§ 32 
Uchwaty Krajowego Zjazdu Rzecznik6w Patentowych zapadala zwykfq wlekszoscia 
gfos6w. 

§ 33 
Organizacj~ Krajowego Zjazdu Rzecznik6w Patentowych i szczeg6Jowy tryb przepro
wadzania wybor6w okresli ~~dr~bny regulamin. 

\ 

§ 34 
Do zakresu dziataniaKrajowej Rady Rzecznik6w Patentowych nalezy: 
1) reprezentowanie sarnorzadu, . 
2) opiniowanie projekt6w akt6w prawnych, oraz przedstawianie wnloskow dotycza
cych unormowari prawnych w zakresie ochrony wlasnoscl przemysfowej i rzeczrnkow 
patentowych, 
3) uchwalanie budzetu Krajowej Rady, zatwierdzanie sprawozdan z jego wykonania 
oraz rozpatrywanie wniosk6w Komisji Rewizyjnej, 
4) organizowanie szkolenia kandydat6w i doskonalenia zawodowego rzecznik6w pa
tentowych, 
5) prowadzenie gospodarki finansowej samorzadu, 
6) uchwalanie wytycznych w sprawie wysokosci oplat za czynnosci rzecznikow paten
towych, 
7) realizacja innych zadan sarnorzadu nie zastrzezonych dla pozostalych organ6w 
samorzadu, 

§ 35 
Do zakresu dzialania Krajowej Rady Rzecznik6w Patentowych .nalezy ponadto: 
1) realizowanie zadan powierzonych przez Krajowe Zjazdy Rzecznik6w Patentowych, 
2) rozpatrywanie spraw, dotyczacych wykonywania zawodu rzecznika patentowego i 
ochrony interes6w czlonkow sarnorzadu, 
3) rozpatrywanie spraw i wniosk6w zgfoszonych przez czfonk6w samorzadu, 
4) prowadzenie ewidencji czlonkow samorzadu oraz czynnosci biurowych i kancelary
jnych Polskiej Izby Rze.cznik6w Patentowych. 



§ 36 
W posiedzeniach KrajoweJ Rady Rzecznik6w Patentowych mogq - poza czlonkami 
Rady - brae udzial zaproszeni przez Hade inni cztonkowie sarnorzadu, wzqlednie inne 

osoby - z gtosem doradczym. 

§ 37 
Uchwaly Krajowej Rady Rzecznik6w Patentowych zapadaia zwyktq wi~kszosciq gfo
sow w gfosowaniu jawnym, zas uchwaly w sprawach personalnych - w gfosowaniu ta
jnym, przy obecnoscl co najmniej 50% jej cztonk6w. 
W razie r6wnej liczby gfos6w w gtosowaniu jawnym decyduje gtos Prezesa. 

§ 38 
Krajowa Rada tworzy stale zespoly problemowe, ktoryrni kieruje odpowiedni wice
przewodniczqcy Rady. 

§ 39 
Krajowa Rada moze tworzyc dorazne zespoly problemowe. 

§ 40 
W pracach zespolow, 0 kt6rych mowa w § § 38 i 39 rnoqa uczestnlczyc rzecznicy pa
tentowi nie bedacy czlonkarni Rady, a takze inne osoby z gfosem doradciym. 

§ 41 
Do zakresu dzialania Komisji Rewizyjnej nalezy sprawowanie kontroli nad caloksztal
tem dzlalalnosci Krajowej Rady Rzecznik6w Patentowych, w szczeqolnosci zas nad 
dzlalalnoscla organizacyjnq i finansowq Rady. 

§ 42 
Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole caloksztaltu dzlalalnoscl Krajowej Rady 
Rzecznik6w Patentowych przynajmniej raz w roku, a wyniki tych kontroli przedstawia 
naiblizszemu Krajowemu Zjazdowi, stawiajqc wniosek 0 udzielenie lub odm6wienie ab
solutorium Krajowej Radzie .

J 

§ 43 
W razie stwierdzenia, ze dzialalnosc Krajowej Rady jest nieprawidtowa, Komisja Rewi
zyjna zwroca prezesowi Polskiej Izby Rzecznik6w Patentowych uwag~ na powstale 
nleprawidlowosci a w przypadku ich nie usuniecia w wyznaczonym terminie zwotuje
Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Rzecznik6w Patentowych.Uchwaty Komisji Rewizyjnej 
zapadaja wlekszoscia gfos6w, przy obecnoscl conajmniej 
50% jej cztonk6w. 

§ 44 
Orqanlzacje i zakres dzialania Odwotawczej Komisji Dyscyplinarnej, Komisji Dyscypli
narnej i Rzecznika Dyscyplinarnego okreslala szczeg6fowo art. 27 do 34 Ustawy oraz 
odrebne regulaminy. 



4. Krajowa Rada moze na wniosek zainteresowanego czlonka sarnorzadu obnizyc wy
sokosc skladki. 
5. 40% kwoty skladek czlonkow z danego okrequ pozostaje w dyspozycji Rady· Okre
guo 

Rozdzial VII
 
Postanowienia koricowe
 

§ 51 
Krajowa Rada Rzecznik6w Patentowych okresli rodzaje zobowlazari, kt6re maze pode
jmowa6 jednoosobowo Prezes Polskiej Izby Rzecznik6w Patentowych, a kt6re rnoqa 
bye podejmowane wsp61nie z innym czlonkiem Krajowej Rady. 

§ 52 
Krajowy Zjazd moze w drodze uchwaly ustanowi6 i nadawa6 tytuly honorowe. 

§ 53 
Krajowa Rada Rzecznik6w Patentowychmoze powolac sw6j organ prasowy. \Ii 


