
REGULAMIN
 
w sprawie ustalenia wzoru Iegitymacji, ekreslenia kryterldw i trybu pnyznawania
 

honorowej Odznaki
 
" ZasluZony dla Samorzqdu Rzecznikow Patentowych"
 

Na podstawie § 45 ust. 3 Statutu Polskiej Izby Rzecznikow Patentowych, Krajowa Rada 
Rzecznikow Patentowych ustanawia niniejszy regulamin w sprawie ustalenia wzoru, 
okreslenia kryteri6w i trybu przyznawania Odznaki honorowej "ZasluZony dla Samorzadu 
Rzecznik6w Patentowych", zwanej dalej "Odznak~'. 

§ 1 

Odznaka jest honorowym wyroznieniem za zashigi na rzecz srodowiska rzecznik6w 
patentowych i more bye nadana obywatelowi polskiemu lub cudzoziemcowi, kt6ry w 
szczegolnosci w sposob znaczacy: 

a) polozyl zaslugi na rzecz rozwoju samorzadu rzecznikow patentowych, 
b) przyczynil sie do zapewnienia warunk6w nalezytego wykonywania zawodu rzecznika 

patentowego, 
c) przyczynil sie do rozwoju wsp6lpracy samorzadu rzecznik6w patentowych z organami 

wladzy i administracji paflstwowej lub samorzadowej, 
d)	 przyczynil sie do rozwoju wsp6J:pracy samorzadu rzecznik6w patentowych z 

organizacjami miedzyrzadowymi lub krajowymi i zagranicznymi organizacjami 
zaimujacymi sict wlasnoscia przemyslowa lub zrzeszajacymi rzecznik6w patentowych, 

e)	 przyczynil sict do doskonalenia zawodowego rzecznik6w patentowych lub ksztalcenia 
aplikantow, 

f) pracowal spolecznie na rzecz samorzadu lub srodowiska rzecznik6w patentowych, 
g) swa dhigoletnia, nienaganna dzialalnoscia zawodowa przyczynil sie do umocnienia w 

spoleczenstwie rangi rzecznika patentowego jako osoby zaufania publicznego. 

§2 

tac 1,..., ... 1 zk' dni I/~ . bos . mm,1. Odznaka rna pos c oxragrego znac a 0 sre cy mm I gru OSCI If g 
wykonanego ze zlota proby , na kt6rego awersie znajduje sie relief godla Polskiej Izby 
Rzecznik6w Patentowych, ana rewersie umieszczony jest element mocujacy 

2.	 Osoba, kt6rej nadano Odznake otrzymuje legitymacje potwierdzajaca jej nadanie. 
Legitymacja rna postac ozdobnego, zlozonego arkusza formatu A6i zawiera: 

na pierwszej stronie godlo Polskiej Izby Rzecznik6w Patentowych, 
na drugiej stronie rozmieszczone napisy: "Polska Izba Rzecznikow Patentowych", 
L	 itymacjaCJa m ,,, arszawa, dnia"egl "w " , 

na trzeciej stronie odpowiednio rozmieszczone napisy ,,Na podstawie Uchwaly 
Krajowej Rady Rzecznik6w Patentowych z dnia m przyznaje 
Odznake za Zaslugi dla Samorzadu Rzecznikow Patentowych" pod spodem miejsce 
na imie i nazwisko osoby odznaczonej, u dolu napis "Prezes Polskiej Izby Rzecznikow 
Patentowych" i miejsce na podpis. 

§3 

1. Odznake mozna przyznac tej samej osobie tylko raz. 
2. Odznaka moze bye przyznana posmiertnie. 



§4
 

1.	 Odznake nadaje Krajowa RadaRzecznik6w Patentowych w drodze uchwaly. 

2.	 Z wnioskiem 0 przyznanie Odznaki moga wystapic do Krajowej Rady Rzecznik6w 
Patentowych: Prezes Polskiej Izby Rzecznikow Patentowych, dziekani okregow, 
przewodniczacy organizacji spolecznych zrzeszajacej rzecznik6w patentowych. 

3.	 Wniosek 0 nadanie Odznaki powinien zawierac, co najmniej imie i nazwisko 
proponowanej osoby oraz uzasadnienie, a takze numer wpisu na liste rzecznik6w 
patentowych, jezeli wniosek dotyczy rzecznika patentowego. 

§5 

1.	 Odznake wrecza si~ na Krajowym ZjeZdzie Rzecznikow Patentowych w sposob 
zapewniajacy uroczysty charakter aktu wreczenia. 

2.	 Odznake wraz z Iegitymacja stwierdzajaca jej nadanie wrecza Przewodniczacy Krajowej 
Rady Rzecznik6w Patentowych lub jeden z jej wiceprzewodniczacych, 

3.	 Wreczenie Odznaki poprzedza sie odczytaniem tresci uchwaly Krajowej Rady 
Rzecznik6w Patentowych i wypowiedzeniem formuly "wr~czam Odznake Zasluzony dla 
Samorzadu Rzecznik6w Patentowych". 

4.	 Jezeli odznaczonym jest cudzoziemiec nie wladajacy jezykiem polskim, formula 
wreczania moze bye wypowiedziana obok jezyka polskiego, w innym jezyku, 

5.	 Jezeli odznaka zostala przyznana posmiertnie albo osoba, kt6rej nadano Oznake, zmada 
przed jej wreczeniem, Odznake wrecza sie przedstawicielowi rodziny zmarlego, 

6.	 Krajowa Rada Rzecznik6w Patentowych w uzasadnionych okolicznosciach moze okreslic 
inne miejsce i czas wreczenia Odznaki, niz wymieniono w ust 1. W takim wypadku 
podczas najblizszego Krajowego Zjazdu Rzecznik6w Patentowych oglasza si~ uroczyscie 
informacje 0 dokonanym wreczeniu Odznaki i odczytuje uchwale Krajowej Rady 
Rzecznik6w Patentowych 0 jej nadaniu. 

§6 

Osobie odznaczonej nie bedacej czynnym zawodowo rzecznikiem patentowym, jak rowniez 
czlonkowi rodziny osoby odznaczonej posmiertnie lub osobie, kt6ra zmarla przed wreczeniem 
Odznaki, koszty zwiazane z przybyciem na Zjazd w celu odebrania Odznaki pokrywa Polska 
Izba Rzecznik6w Patentowych. 

§7 

Osoba odznaczona, me bedaca czynnym zawodowo rzecznikiem patentowym otrzymuje 
bezplatnie wydawane przez samorzad czasopism: .Rzecznlk Patentowy - Problemy Ochrony 
Wfasnosci Przemyslowej" i "Biuletyn Rzecznik6w Patentowych". 



§ 8
 

W przypadku zgubienia lub zniszczenia Odznaki lub legitymacji, na wniosek osoby 
odznaczonej wydaje sie wt6my egzemplarz. Ponowne wydanie Odznaki lub legitymacji 
nastepuje za zwrotem kosztow jej wytworzenia. 

§9 

Krajowa Rada Rzecznik6w Patentowych podejmuje uchwale 0 pozbawieniu odznaki, w 
przypadku orzeczenia wobec osoby odznaczonej, na mocy prawomocnego wyroku, zakazu 
wykonywania zawodu rzecznika patentowego lub w przypadku prawomocnego orzeczenia 
sadu dyscyplinarnego 0 pozbawieniu osoby odznaczonej praw wykonywania zawodu 
rzecznika patentowego. Uchwale wraz z wezwaniem do zwrotu legitymacji i Odznaki dorecza 
sie osobie, kt6rej odznake przyznano. 

§ 10 

Ewidencje osob odznaczonych prowadzi Biuro Polskiej Izby Rzecznik6w Patentowych. 

§11 

Wnioski 0 nadanie odznaki i dokwnenty z nimi zwiazane podlegaja archiwizacji na zasadach 
ogolnie obowiazujacych w Biurze Polskiej Izby Rzecznik6w Patentowych. 

§12 

Regulamin wchodzi w zycie z dniem uchwalenia przez Krajowa Rade Rzecznik6w 
Patentowych. 

Sekretarz Krajowej Rady Przewodniczacy Krajowej Rady 
Rzecznik6w Patentowych Rzecznik6w Patentowych 

Marek Besler .u:». 




