
p r o j e k t 
 

 
Załącznik do uchwały 

 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Rzeczników Patentowych 
z dnia … 

 

 

STATUT 

POLSKIEJ IZBY RZECZNIKÓW PATENTOWYCH 

 

 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

 

 

§ 1. 

Statut określa szczegółową strukturę organizacyjną Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, 

liczbę i granice okręgów oraz szczegółowe zasady działania samorządu i jego organów, tryb 

powoływania i odwoływania członków tych organów oraz uzupełniania ich składu, a także 

ogólne zasady ustalania liczby delegatów na Krajowe Zjazdy Rzeczników Patentowych. 

 

§ 2. 

1. Polska Izba Rzeczników Patentowych jest samorządem zawodowym rzeczników 

patentowych i aplikantów rzecznikowskich. 

2. Polska Izba Rzeczników Patentowych, zwana dalej "samorządem", działa na podstawie 

ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. Nr 49, poz. 509, z 

późn. zm.1), zwanej dalej "ustawą", statutu oraz uchwał organów samorządu. 

3. Siedzibą samorządu jest miasto stołeczne Warszawa, a terenem jego działania jest obszar 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Terenową strukturę organizacyjną samorządu tworzą okręgi. 

§ 3. 
                                                 

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. 

Nr 124, poz. 1152, z 2004 r. Nr 172, poz. 1804, z 2009 r. Nr 26, poz. 156 i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 

47, poz. 278, Nr 197, poz. 1308 i Nr 200, poz. 1326. 

 



- 2 - 

1. Działalność samorządu oparta jest na społecznej pracy jego członków. 

2. Członkom organów samorządu pochodzącym z wyboru, członkom komisji i zespołów 

problemowych oraz zastępcom Rzecznika Dyscyplinarnego przysługują należności na 

pokrycie kosztów związanych z pracą na rzecz samorządu. 

3. Do ustalenia wysokości należności, o których mowa w ust. 2, oraz warunków ich 

wypłacania stosuje się odpowiednio przepisy o należnościach przysługujących 

pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery 

budżetowej z tytułu podróży służbowej.  

 

Rozdział 2 

Organy samorządu – postanowienia wspólne 

 

§ 4. 

1. Samorząd działa przez swoje organy. 

2. Organami samorządu są: 

1) Krajowy Zjazd Rzeczników Patentowych; 

2) Krajowa Rada Rzeczników Patentowych; 

3) Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych; 

4) Komisja Rewizyjna; 

5) Odwoławczy Sąd Dyscyplinarny; 

6) Sąd Dyscyplinarny; 

7) Rzecznik Dyscyplinarny; 

8) okręgowe zgromadzenie rzeczników patentowych; 

9) okręgowe rady rzeczników patentowych. 

 

§ 5. 

1. Kadencja organów samorządu pochodzących z wyboru trwa cztery lata od dnia wyborów. 

2. Kolegialne organy samorządu pochodzące z wyboru są obowiązane działać do czasu 

ukonstytuowania się nowo wybranych organów. 

 

 

 

§ 6. 



- 3 - 

1. Organy samorządu podejmują uchwały większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba 

że statut stanowi inaczej. 

2. Głosowanie może być przeprowadzone przy użyciu aparatury elektronicznej rejestrującej 

oddane głosy. 

3. Jeżeli regulamin organu nie stanowi inaczej, porządek głosowania jest następujący: 

1) głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie projektu uchwały, o ile był zgłoszony; 

2) głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie projektu uchwały bez poprawek, o ile był 

zgłoszony; 

3) głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów, według 

kolejności przepisów projektu uchwały: 

a) w pierwszej kolejności poddaje się pod głosowanie poprawki, których przyjęcie 

lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach; w przypadku przyjęcia poprawki 

wykluczającej inne poprawki, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie, 

b) w przypadku zgłoszenia do tego samego przepisu kilku poprawek jako pierwszą 

poddaje się pod głosowanie poprawkę najdalej idącą; o kolejności głosowania 

rozstrzyga przewodniczący obrad, 

c) poprawki pociągające za sobą zmiany w innych przepisach poddaje się pod 

głosowanie łącznie; 

4) głosowanie za przyjęciem projektu w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych 

poprawek, a w przypadku odrzucenia wszystkich poprawek - głosowanie nad 

wnioskiem o przyjęcie projektu bez poprawek, jeżeli wniosek taki zostanie zgłoszony. 

 

§ 7. 

Uchwały organów samorządu są numerowane i wpisywane do rejestru uchwał organu 

samorządu. 

 

§ 8. 

1. Z przebiegu posiedzenia kolegialnego organu samorządu sporządza się protokół, który 

stanowi urzędowe stwierdzenie przebiegu obrad. 

2. Protokół obejmuje krótki zapis o przebiegu obrad, a także - w załącznikach - pełne teksty 

podjętych uchwał, przedłożonych sprawozdań i wniosków oraz innych materiałów 

dotyczących spraw rozstrzyganych przez organ. 

3. Protokół, wraz z załącznikami, udostępniany jest uczestnikom posiedzenia w terminie 30 

dni po posiedzeniu organu.  
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4. Uczestnik posiedzenia, którego dotyczy protokół może, nie później niż 3 dnia przed 

kolejnym posiedzeniem, zgłosić poprawkę do sporządzonego protokołu. O uwzględnieniu 

poprawki decyduje przewodniczący posiedzenia, którego dotyczy protokół. 

 

§ 9. 

Adresem do doręczeń dla organów samorządu jest adres Biura Polskiej Izby Rzeczników 

Patentowych. 

 

 

Rozdział 3 

Powoływanie i odwoływanie członków organów samorządu 

 

§ 10. 

1. Kandydata na członka organu samorządu może zgłosić członek samorządu, któremu 

przysługuje czynne prawo wyborcze. 

2. Kandydatów zgłasza się na posiedzeniu organu, w trakcie którego przeprowadzane są 

wybory do organu samorządu. 

3. Do czasu przystąpienia do głosowania kandydat musi wyrazić pisemną zgodę na 

kandydowanie w wyborach do organu samorządu. 

4. Do czasu przystąpienia do głosowania kandydat może wycofać zgodę na kandydowanie w 

wyborach do organu samorządu. 

 

§ 11. 

Wybory do organów samorządu odbywają się w głosowaniu tajnym. 

 

§ 12. 

1. W przypadku kolegialnych organów samorządu wybranymi zostają kandydaci w liczbie 

odpowiadającej ilości mandatów do obsadzenia, który otrzymali kolejno największą 

liczbę głosów. 

2. Jeżeli liczbę głosów uprawniającą do uzyskania mandatu otrzymało więcej kandydatów 

niż liczba mandatów do obsadzenia, dla tych kandydatów spośród nich, którzy otrzymali 

równą najmniejszą liczbę głosów przeprowadza się ponowne głosowanie. Przepis ust. 1 

stosuje się odpowiednio. 

§ 13. 
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1. Prezesem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, zwanym dalej "Prezesem", zostaje 

kandydat, który otrzyma więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. 

2. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości głosów przeprowadza się 

niezwłocznie ponowne głosowanie. 

3. W ponownym głosowaniu wyboru dokonuje się spośród dwóch kandydatów, którzy w 

pierwszym głosowaniu otrzymali kolejno największą liczbę głosów. 

4. Prezesem wybrany zostaje kandydat, który w ponownym głosowaniu otrzyma większą 

liczbę głosów. 

5. Jeżeli zgłoszono jednego kandydata i w głosowaniu nie uzyska on więcej niż połowy 

ważnie oddanych głosów nie przeprowadza się ponownego głosowania. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, przeprowadza się ponowną procedurę zgłaszania 

kandydatów, przy czym kandydat niewybrany w pierwszym głosowaniu może 

kandydować tylko w sytuacji zgłoszenia co najmniej jednego innego kandydata. 

 

§ 14. 

Wyboru Rzecznika Dyscyplinarnego dokonuje się w trybie i na zasadach określonych w § 13. 

 

§ 15. 

Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna powołana przez Krajowy Zjazd. W skład komisji 

skrutacyjnej nie mogą wchodzić osoby kandydujące do organów samorządu. 

 

§ 16. 

Członkowie organów samorządu pochodzących z wyboru mogą być odwołani w trybie, w 

jakim zostali wybrani. 

 

§ 17. 

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka kolegialnego organu samorządu przed 

upływem kadencji w skład organu powołuje się osobę, która w ostatnich wyborach do 

danego organu uzyskała kolejną największą liczbę głosów, a nie została wybrana. 

2. W przypadku nieobsadzania mandatu, w trybie o którym mowa w ust. 1, mandat członka 

organu samorządu pozostaje nieobsadzony. 

3. Uzupełnienia składu, o którym mowa w ust. 1, dokonuje osoba kierująca organem. 

 

§ 18. 
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1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezesa lub mandatu Rzecznika Dyscyplinarnego 

przed upływem kadencji, wyboru tych organów dokonuje Krajowa Rada Rzeczników 

Patentowych, zwana dalej "Krajową Radą". 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Krajową Radę zwołuje się na dzień przypadający 

nie później niż dwa tygodnie od dnia wygaśnięcia mandatu. 

 

§ 19. 

Obsadzenia mandatu w trybie, o którym mowa w § 17 albo § 18, dokonuje się na okres 

pozostały do upływu kadencji organów samorządu. 

 

 

Rozdział 4 

Krajowy Zjazd Rzeczników Patentowych 

 

§ 20. 

1. Krajowy Zjazd Rzeczników Patentowych, zwany dalej "Krajowym Zjazdem", jest 

najwyższą władzą samorządu. 

2. Do Krajowego Zjazdu należy: 

1) realizowanie zadań i kompetencji, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy; 

2) określenie szczegółowych zasad prowadzenia reklamy przez rzeczników patentowych; 

3) ustanawianie i nadawanie tytułów honorowych; 

4) nadawanie odznaki honorowej "Zasłużony dla Samorządu Rzeczników Patentowych". 

 

§ 21. 

1. Krajowa Rada podejmuje uchwałę w sprawie zwołania Krajowego Zjazdu nie później niż 

trzy miesiące przed dniem upływu kadencji organów samorządu i zwołuje go na dzień 

przypadający nie później niż na siedem dni przed upływem kadencji organów. 

2. Uczestników Krajowego Zjazdu zawiadamia się o jego terminie i porządku obrad co 

najmniej na cztery tygodnie przed tym terminem. 

3. Porządek obrad Krajowego Zjazdu może być rozszerzony. O rozszerzeniu porządku 

rozstrzyga Zjazd. 

4. Organizację oraz porządek prac Krajowego Zjazdu, w tym sposób zawiadamiania o 

terminie i porządku obrad, oraz tryb przeprowadzania wyborów członków organów 

samorządu określa regulamin Krajowego Zjazdu. 
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§ 22. 

1. Krajowy Zjazd może upoważnić Krajową Radę do zwołania kolejnego Krajowego Zjazdu 

jako zjazdu delegatów. 

2. Uchwałę w sprawie, o której mowa w ust. 1, Krajowy Zjazd podejmuje większością 2/3 

głosów. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Krajowa Rada określa w regulaminie sposób 

przeprowadzenia wyborów delegatów oraz liczbę delegatów z poszczególnych okręgów. 

4. Liczbę delegatów, o których mowa w ust. 3, Krajowa Rada ustala w jednakowym 

stosunku do liczby rzeczników patentowych w okręgu, z tym że liczba delegatów nie 

może być mniejsza niż pięciu z każdego okręgu.  

5. W przypadku zwołania kolejnego Krajowego Zjazdu jako zjazdu delegatów przepisy § 21 

stosuje się odpowiednio. 

 

§ 23. 

1. Krajowa Rada może zwołać Krajowy Zjazd również w innym terminie niż określony w 

§ 21 ust. 1, jako Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Rzeczników Patentowych, zwany dalej 

"Nadzwyczajnym Krajowym Zjazdem". 

2. Krajowa Rada zwołuje Nadzwyczajny Krajowy Zjazd: 

1) z własnej inicjatywy; 

2) na wniosek Prezydium Krajowej Rady; 

3) na wniosek Komisji Rewizyjnej; 

4) na wniosek co najmniej jednej piątej ogólnej liczby członków samorządu. 

3. Częścią wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, jest uzgodniony przez wnioskodawców 

porządek obrad. 

4. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd zwołuje się na dzień przypadający nie później niż dwa 

miesiące od dnia wpływu wniosku o zwołanie Zjazdu. 

5. Uczestników Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu zawiadamia się o jego terminie i 

porządku obrad przynajmniej na dwa tygodnie przed tym terminem. 

6. Porządek obrad Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu może być rozszerzony. 

O rozszerzeniu porządku rozstrzyga Zjazd.  

7. W przypadku Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu stosuje się regulamin, o którym mowa 

w § 21 ust. 4. 
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§ 24. 

Uchwałę w sprawie przyjęcia lub zmiany statutu Krajowy Zjazd podejmuje większością 2/3 

głosów. 

 

Rozdział 5 

Krajowa Rada Rzeczników Patentowych 

 

§ 25. 

1. Krajową Radę stanowią: Prezes, 13 członków wybranych przez Krajowy Zjazd oraz 

dziekani. 

2. Krajowa Rada konstytuuje się najpóźniej w terminie jednego tygodnia po wyborze. 

3. Pracami Krajowej Rady kieruje Prezes. 

4. W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezesa przed upływem kadencji, do czasu wyboru 

nowego Prezesa, Krajową Radą kieruje najstarszy wiekiem wiceprezes Polskiej Izby 

Rzeczników Patentowych. 

 

§ 26. 

1. Krajowa Rada realizuje zadania samorządu, które nie zostały zastrzeżone dla innych 

organów samorządu. 

2. Do Krajowej Rady należy w szczególności: 

1) realizacja zadań i kompetencji wynikających z art. 51 ustawy; 

2) zwoływanie Krajowego Zjazdu oraz Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Rzeczników 

Patentowych; 

3) stwierdzanie wygaśnięcia mandatu członka organu samorządu, z wyjątkiem mandatu 

członka okręgowej rady rzeczników patentowych; 

4) określenie sposobu realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego rzecznika 

patentowego; 

5) przeprowadzanie kontroli spełnienia przez rzecznika obowiązku ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej; 

6) podejmowanie uchwał w sprawie zwalniania kandydata od wymogu odbycia aplikacji 

rzeczniowskiej; 

7) organizowanie i prowadzenie aplikacji rzeczniowskiej, w tym zwalnianie z części 

opłaty rocznej za aplikację, odraczanie jej płatności lub rozkładanie jej na raty; 
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8) podejmowanie przewidzianych ustawą czynności związanych z egzaminem 

konkursowym oraz egzaminem kwalifikacyjnym, w tym powoływanie Komisji 

Egzaminacyjnej i jej przewodniczącego oraz rozpatrywanie odwołań od uchwał tej 

Komisji; 

9) podejmowanie uchwał o zawieszeniu albo o przywróceniu uprawnień do 

wykonywania zawodu rzecznika patentowego; 

10) realizowanie zadań powierzonych przez Krajowy Zjazd; 

11) doskonalenie i krzewienie zasad etyki zawodowej; 

12) współpraca międzynarodowa; 

13) współpraca z uczelniami, środowiskami naukowymi oraz organizacjami, instytucjami 

i innymi jednostkami działającymi na rzecz nauki; 

14) rozpatrywanie spraw dotyczących wykonywania zawodu rzecznika patentowego i 

ochrony interesów członków samorządu; 

15) rozpatrywanie spraw i wniosków zgłoszonych przez członków samorządu; 

16) prowadzenie ewidencji członków samorządu; 

17) zawiadamianie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej o zaistnieniu 

znanych samorządowi przyczyn uzasadniających skreślenie z listy rzeczników 

patentowych; 

18) przedstawianie corocznie Prezesowi Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej 

pisemnej informacji o działalności samorządu, a także, na bieżąco, o funkcjach 

pełnionych przez rzeczników patentowych w organach samorządu; 

19) określanie, w zakresie nieuregulowanym w statucie, zasad przeprowadzania wyborów 

dziekana i członków okręgowej rady rzeczników patentowych; 

20) określenie sposobu udostępniania protokołów z przebiegu posiedzenia kolegialnego 

organu samorządu; 

21) określenie wzoru, kryteriów i trybu przyznawania odznaki honorowej "Zasłużony dla 

Samorządu Rzeczników Patentowych"; 

22) uchwalenie regulaminu działania Biura Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. 

 

 

 

§ 27. 

1. Posiedzenia Krajowej Rady odbywają się w miarę potrzeb, co najmniej cztery razy w 

roku. 
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2. Posiedzenia zwołuje Prezes: 

1) z własnej inicjatywy, 

2) na wniosek co najmniej ½ członków Krajowej Rady; 

3) na wniosek Komisji Rewizyjnej. 

3. Obradom przewodniczy Prezes albo jeden z wiceprezesów Polskiej Izby Rzeczników 

Patentowych, zwany dalej "wiceprezesem". 

4. Posiedzenia Krajowej Rady są jawne dla rzeczników patentowych. W uzasadnionych 

przypadkach na wniosek przewodniczącego obrad albo co najmniej ½ członków Krajowa 

Rada może uchwalić tajność obrad. Uchwałę w tej sprawie Krajowa Rada podejmuje 

bezwzględną większością głosów. 

5. W posiedzeniach Krajowej Rady uczestniczy przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub 

upoważniony przez niego członek Komisji. 

6. W posiedzeniach Krajowej Rady mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby 

zaproszone przez Prezesa. 

7. Krajowa Rada uchwala regulamin swojego działania. 

 

§ 28. 

1. Do ważności uchwał Krajowej Rady wymagana jest obecność co najmniej połowy jej 

członków, w tym przewodniczącego obrad. 

2. Uchwały w sprawach personalnych Krajowa Rada podejmuje w głosowaniu tajnym. 

 

§ 29. 

1. Na pierwszym posiedzeniu Krajowa Rada wybiera ze swego składu wiceprezesów, 

sekretarza, skarbnika i członków Prezydium Krajowej Rady Rzeczników Patentowych, 

zwanego dalej "Prezydium". 

2. Przed przystąpieniem do wyboru wiceprezesów oraz członków Prezydium Krajowa Rada 

określa ilu wiceprezesów i członków Prezydium będzie wybieranych. 

3. Krajowa Rada wybiera nie więcej niż … wiceprezesów oraz nie więcej niż … członków 

Prezydium. 

 

§ 30. 

1. Prezydium stanowią Prezes, wiceprezesi, sekretarz, skarbnik i członkowie Prezydium. 

2. Prezydium jest organem wykonawczym Krajowej Rady. 

3. Pracami Prezydium kieruje Prezes. 
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4. Prezydium wykonuje czynności należące do kompetencji Krajowej Rady w zakresie 

określonym przez Krajową Radę, z wyjątkiem czynności, o których mowa w art. 51 pkt 3, 

4a i 6 ustawy. 

5. Do Prezydium należy w szczególności: 

1) realizacja bieżących zadań Krajowej Rady; 

2) przygotowywanie projektów uchwał dla Krajowej Rady; 

3) realizacja uchwał Krajowej Rady; 

4) wykonywanie budżetu; 

5) przedkładanie Krajowej Radzie rocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań ze 

swej działalności, 

6) realizacja specjalnych zadań i przedsięwzięć przekazanych przez Krajową Radę. 

 

§ 31. 

1. Krajowa Rada może tworzyć stałe lub doraźne komisje lub zespoły problemowe. 

2. W pracach komisji i zespołów, o których mowa w ust. 1, mogą uczestniczyć osoby 

zaproszone przez Prezesa. 

3. Krajowa Rada może powoływać organy prasowe samorządu. 

4. Tryb tworzenia komisji i zespołów problemowych oraz powoływania organów 

prasowych, a także sposób ich działania określa regulamin, o którym mowa w § 27 ust. 7.  

 

 

 

 

 

Rozdział 6 

Prezes i wiceprezesi Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Oświadczenia woli 

 

§ 32. 

1. Do Prezesa należy w szczególności: 

1) realizacja zadań i kompetencji wynikających z art. 51a ust. 1 ustawy; 

2) odbieranie ślubowania składanego przez aplikanta rzecznikowskiego; 

3) podejmowanie przewidzianych ustawą czynności w postępowaniu dyscyplinarnym; 

4) udzielanie upoważnień wiceprezesom. 

2. Wiceprezesi działają w granicach upoważnienia udzielonego przez Prezesa. 
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§ 33. 

1. Oświadczenia woli w imieniu samorządu składa Prezes albo łącznie dwóch -  

upoważnionych przez Prezesa do składania oświadczeń woli - wiceprezesów. 

2. W przypadku, o którym mowa w § 57 ust. 4, oświadczenie woli może złożyć jeden 

upoważniony przez Prezesa wiceprezes. 

3. Szczegółowe zasady współuczestniczenia innych organów lub osób w składaniu 

oświadczeń woli w imieniu samorządu może określić uchwała w sprawie zasad 

gospodarki finansowej. 

4. Dokumentem poświadczającym umocowanie Prezesa do działania w imieniu samorządu 

jest podpisany przez Przewodniczącego Krajowego Zjazdu i sekretarza Krajowego Zjazdu 

wyciąg z "Protokołu wyboru Prezesa Polskiej Izby Rzeczników Patentowych" albo 

podpisany przez członków Prezydium wyciąg z "Protokołu wyboru Prezesa Polskiej Izby 

Rzeczników Patentowych przez Krajową Radę Rzeczników Patentowych". 

5. Dokumentami poświadczającym umocowanie do działania w imieniu samorządu 

wiceprezesa jest podpisany przez Prezesa wyciąg z "Protokołu wyboru Prezydium 

Krajowej Rady Rzeczników Patentowych" albo "Protokołu wyboru Wiceprezesa Polskiej 

Izby Rzeczników Patentowych" wraz z podpisanym przez Prezesa dokumentem 

wyznaczającym granice upoważnienia do składania oświadczeń woli. 

 

§ 34. 

Prezes może rozporządzać prawem oraz nabywać albo zbywać nieruchomości wyłącznie w 

porozumieniu z Krajową Radą. 

 

 

Rozdział 7 

Komisja Rewizyjna 

 

§ 35. 

1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 12 członków. 

2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się najpóźniej w terminie jednego tygodnia po wyborze. 

3. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje jej przewodniczący. 

 

§ 36. 
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1. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę działalności statutowej Krajowej Rady. 

2. Komisja Rewizyjna prowadzi kontrolę z uwzględnieniem kryterium prawidłowości, 

celowości, rzetelności i gospodarności. 

 

§ 37. 

Do Komisji Rewizyjnej należy: 

1) dokonywanie oceny rocznych sprawozdań finansowych oraz przedstawianie opinii w 

sprawie ich zatwierdzenia; 

2) kontrolowanie, co najmniej raz w roku, działalności Krajowej Rady, ze szczególnym 

uwzględnieniem gospodarki finansowej; 

3) kontrolowanie, z inicjatywy własnej albo na wniosek Krajowej Rady, określonych spraw 

lub problemów oraz części lub rodzajów działalności; 

4) przedstawianie Krajowej Radzie uwag i wniosków dotyczących działalności samorządu; 

5) przedkładanie opinii w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Krajowej Rady 

przedstawianego Krajowemu Zjazdowi; 

6) składanie Krajowemu Zjazdowi sprawozdania ze swojej działalności. 

 

§ 38. 

1. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona 

przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza. 

2. Do wyboru i odwołania przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza 

stosuje się odpowiednio przepisy o wyborze Prezesa. 

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, co najmniej dwa razy w 

roku. 

4. Posiedzenia zwołuje przewodniczący Komisji Rewizyjnej: 

1) z własnej inicjatywy; 

2) na wniosek ½ członków Komisji Rewizyjnej; 

3) na wniosek Krajowej Rady. 

5. Obradom Komisji Rewizyjnej przewodniczy przewodniczący albo jego zastępca. 

6. Komisja Rewizyjna uchwala regulamin swojego działania. 

 

§ 39. 

Do ważności uchwał Komisji Rewizyjnej wymagana jest obecność co najmniej połowy jej 

członków, w tym przewodniczącego albo zastępcy przewodniczącego. 
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§ 40. 

1. Kontrole są przeprowadzane przez co najmniej dwóch członków Komisji Rewizyjnej, w 

obecności osób odpowiedzialnych za kontrolowaną działalność. 

2. Komisja Rewizyjna ma prawo: 

1) żądać złożenia stosownych sprawozdań, informacji i wyjaśnień; 

2) żądać okazania dokumentów; 

3) zlecać biegłym dokonanie określonych czynności; 

4) podejmować inne czynności niezbędne do przeprowadzenia kontroli. 

3. Komisja Rewizyjna sporządza protokół z przeprowadzonej kontroli zawierający wnioski i 

zalecenia. 

4. W przypadku stwierdzenia, że działalność Krajowej Rady jest nieprawidłowa w protokole 

wskazuje nieprawidłowości i ustala termin ich usunięcia. 

5. Protokół jest przekazywany Krajowej Radzie. ( w terminie............) 

 

§ 41. 

1. Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpić do Krajowej Rady z wnioskiem o uchylenie 

uchwały Krajowej Rady. 

2. Nieuwzględnienie przez Krajową Radę wniosku Komisji Rewizyjnej wymaga 

uzasadnienia. 

3. Informację o nieuwzględnionych wnioskach Komisja Rewizyjna zamieszcza 

w sprawozdaniu ze swojej działalności. 

 

§ 42. 

Co najmniej raz w roku Komisja Rewizyjna odbywa wspólne posiedzenie z Krajową Radą 

poświęcone sprawom kontroli. 

 

 

 

 

 

Rozdział 8 

Rzecznik Dyscyplinarny, Sąd Dyscyplinarny i Odwoławczy Sąd Dyscyplinarny. 
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§ 43. 

Rzecznik Dyscyplinarny prowadzi postępowanie wyjaśniające oraz składa wnioski o 

wszczęcie postępowania przed Sadem Dyscyplinarnym. 

 

§ 44. 

1. Krajowy Zjazd wybiera 2 zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego. 

2. Kadencja zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego trwa cztery lata i rozpoczyna się wraz z 

kadencją organów samorządu. 

3. Wyboru zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego, w tym wyboru zastępcy w związku z 

wygaśnięciem mandatu zastępcy przed upływem kadencji organów samorządu, dokonuje 

się w trybie przewidzianym dla wyboru Rzecznika Dyscyplinarnego. 

4. Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego mogą być odwołani w trybie w jakim zostali 

wybrani. 

§ 45. 

Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego działają w imieniu Rzecznika Dyscyplinarnego w 

granicach upoważnienia udzielonego im przez Rzecznika. 

 

§ 46. 

1. W skład Sądu Dyscyplinarnego wchodzi 12 członków. 

2. Sąd Dyscyplinarny rozpatruje sprawy dyscyplinarne rzeczników patentowych i 

aplikantów oraz zażalenia na postanowienia Rzecznika Dyscyplinarnego. 

 

 

§ 47. 

1. W skład Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego wchodzi 12 członków. 

2. Odwoławczy Sąd Dyscyplinarny rozpatruje środki odwoławcze od orzeczeń Sądu 

Dyscyplinarnego. 

 

 

 

 

§ 48. 
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Co najmniej raz w roku Rzecznik Dyscyplinarny, Sąd Dyscyplinarny oraz Odwoławczy Sąd 

Dyscyplinarny odbywają wspólne posiedzenie z Krajową Radą poświęcone sprawom 

dyscyplinarnym. 

 

§ 49. 

Zakres i sposób działania Rzecznika Dyscyplinarnego, organizację Sądu Dyscyplinarnego 

oraz Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego, zasady i tryb postępowania dyscyplinarnego, 

właściwość i skład sądów dyscyplinarnych oraz tryb powoływania składów orzekających 

określają przepisy art. 59 - 67b ustawy oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie 

art. 68 ustawy. 

 

 

Rozdział 9 

Okręgi, okręgowe zgromadzenia rzeczników patentowych i okręgowe rady 

rzeczników patentowych 

 

§ 50. 

Poszczególne okręgi obejmują obszar: 

1) okręg mazowiecki - województwa mazowieckiego; 

2) okręg śląski - województwa śląskiego; 

3) okręg dolnośląski – województw: dolnośląskiego i opolskiego; 

4) okręg wielkopolski – województw: wielkopolskiego i lubuskiego; 

5) okręg małopolski – województw: małopolskiego i świętokrzyskiego; 

6) okręg łódzki - województwa łódzkiego; 

7) okręg pomorski - województwa pomorskiego oraz powiatu elbląskiego ziemskiego i 

grodzkiego; 

8) okręg lubelski - województwa lubelskiego; 

9) okręg zachodniopomorski - województwa zachodniopomorskiego; 

10) okręg podkarpacki - województwa podkarpackiego; 

11) okręg podlaski – województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, z wyłączeniem 

powiatu elbląskiego ziemskiego i grodzkiego; 

12) okręg kujawsko-pomorski - województwa kujawsko-pomorskiego. 

 

§ 51. 
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Rzecznicy patentowi i aplikanci zamieszkali w danym okręgu tworzą okręgowe zgromadzenie 

rzeczników patentowych, zwane dalej "okręgowym zgromadzeniem". 

 

§ 52. 

1. Do okręgowego zgromadzenia należy: 

1) realizacja zadań i kompetencji wynikających z art. 54 ust. 3 ustawy; 

2) określenie liczby członków rady okręgowej.  

 

§ 53. 

1. Okręgowe zgromadzenie wybiera dziekana. 

2. Kadencja dziekana trwa cztery lata i rozpoczyna się wraz z kadencją organów samorządu. 

3. Do wyboru dziekana, w tym wyboru dziekana w związku z wygaśnięciem mandatu 

dziekana przed upływem kadencji organów samorządu, stosuje się odpowiednio przepisy 

dotyczące wyboru Prezesa. 

4. W przypadku wygaśnięcia mandatu dziekana przed upływem kadencji wyboru nowego 

dziekana dokonuje w okresie 1 miesiąca  okręgowa rada rzeczników patentowych,  zwana 

dalej "okręgową radą". 

5. Dziekan może być odwołany w trybie, w jakim został wybrany. 

 

§ 54. 

1. Dziekan zwołuje okręgowe zgromadzenie: 

1) z własnej inicjatywy; 

2) na podstawie uchwały Krajowej Rady o zwołaniu Krajowego Zjazdu. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, okręgowe zgromadzenie zwołuje się na 

dzień przypadający nie później niż na dwa miesiące przed upływem kadencji organów 

samorządu. 

3. W przypadku zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu okręgowe zgromadzenie 

zwołuje się co najmniej na tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu. 

4. Uczestników okręgowego zgromadzenia zawiadamia się o jego terminie i porządku obrad 

co najmniej na dwa tygodnie przed tym terminem. 

5. Organizację oraz porządek prac okręgowego zgromadzenia, w tym sposób zawiadamiania 

o terminie i porządku obrad, określa regulamin okręgowego zgromadzenia. 

 

§ 55. 
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1. Okręgową radę stanowią dziekan i członkowie. 

2. Liczbę członków okręgowej rady określa okręgowe zgromadzenie. 

3. Dziekan kieruje pracami okręgowej rady i przewodniczy radzie. 

4. Okręgowa rada może wybrać wicedziekanów i sekretarza. 

5. Do wyboru i odwołania wicedziekanów stosuje się odpowiednio przepisy o wyborze 

okręgowej rady, a do wyboru i odwołania sekretarza stosuje się odpowiednio przepisy o 

wyborze dziekana. 

6. Przed przystąpieniem do wyboru wicedziekanów okręgowa rada określa ilu 

wicedziekanów będzie wybieranych. 

7. Wicedziekani działają w granicach upoważnienia udzielonego przez dziekana. 

 

§ 56. 

1. Do okręgowej rady należy w szczególności: 

1) realizacja zadań i kompetencji wynikających z art. 54 ust. 6 ustawy; 

2) stwierdzanie wygaśnięcia mandatu członka okręgowej rady; 

3) integracja zawodowa rzeczników patentowych i tworzenie więzi koleżeńskich; 

4) pomoc w kształceniu aplikantów; 

5) ułatwianie kontaktów i współpracy z organami samorządu; 

6) realizacja uchwał Krajowego Zjazdu, Krajowej Rady oraz okręgowego zgromadzenia; 

7) sporządzanie preliminarzy kosztów działania okręgu. 

2. Okręgowa rada uchwala regulamin swojego działania. 

 

 

Rozdział 10 

Biuro Polskiej Izby Rzeczników Patentowych 

 

§ 57. 

1. Obsługę biurową i kancelaryjną organów samorządu zapewnia Biuro Polskiej Izby 

Rzeczników Patentowych, zwane dalej "Biurem". 

2. Biuro działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Krajową Radę. 

3. Pracami Biura kieruje dyrektor Biura. 

4. Nadzór nad działalnością Biura oraz zatrudnienie w nim pracowników, w tym dyrektora 

Biura, należy do Prezesa albo wiceprezesa. 
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§ 58. 

1. Biuro numeruje i wpisuje uchwały organów samorządu do rejestru uchwał. 

2. Biuro przekazuje niezwłocznie uchwałę organu samorządu Prezesowi Urzędu 

Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

 

 

 


