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Szanowna Pani Prezes

Edyta Demby-5iwek

Urząd Patentowy

Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Prezes,

Działając w imieniu Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, w związku z rozpoczęciem działań

wojennych i agresji militarnej Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy, zwracam się do Pani Prezes

z uprzejmą prośbą o rozważenie czasowego wstrzymania prowadzenia postępowań,

w których stroną są podmioty pochodzącez terytorium Ukrainy a w szczególności o niewyznaczanie

terminów, niewysyłaniezawiadomień,postanowień,decyzji i wezwań.

W aktualnej sytuacji, prowadzone na terytorium Ukrainy działania wojenne uniemożliwiają kontakt

zarówno z podmiotami będącymi stronami postępowania przed Urzędem Patentowym RP, jak też

z przedstawicielami tamtejszych kancelarii patentowych.

Docierają do nas informacje, że zarówno nasi klienci jak i rzecznicy patentowi, podejmują aktywne

działania w obronie swojego kraju, często uczestnicząc w walkach lub - w przypadku osób nie

podejmujących walki - ukrywając się w schronach przed atakami bombowymi. Z natury rzeczy nie ma

z nimi w tym czasie bezpośredniego kontaktu aby uzyskiwać jakiekolwiek informacje lub

wymagać podejmowania decyzji w sprawach prowadzonych postępowań przed Urzędem Patentowym

RP.

Jakkolwiek polskie prawo nie zawiera legalnej definicji siły wyższej (vis maior), to jest kwestią

oczywistą, że wojna na Ukrainie, angażująca pełnomocników i strony, jest takim stanem. Zawieszenie
postępowania na wniosek (na podstawie art . 98 kpa) nie spełni swojej roli w tym przypadku, bowiem
zarówno strony, jak i współpracujący z nami rzecznicy patentowi walczą teraz o przetrwanie i życie
i nie są nawet świadomi ani nie mają możliwości podejmowania takich działań czy decyzji.

W tym stanie rzeczy uzasadnione byłoby czasowe wstrzymanie podejmowania przez Urząd Patentowy
działań, które wymagałybyaktywności i komunikacji członków naszej Izby z osobami, podmiotami czy
pełnomocnikami z Ukrainy.

Liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.
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