ZAt.L\CZNIK do uchwaty Nr 766/V/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r.

ZASADY USTANAWIANIA TYMCZASOWEGO ZARZJ\DCY KANCELARII PATENTOWEJ
I TYMCZASOWEGO ZAST~PCY
RZECZNIKA PATENTOWEGO

Rozdziat I
Postanowienia og61ne

Dziatajqc w trybie okreslonvm ustawq z dnia 11 kwietnia 2001 r. 0 rzecznikach patentowych
(Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 925) - Krajowa Rada Rzecznik6w Patentowych ustala
nastepujace zasady ustanawiania tymczasowego zastepcv rzecznika patentowego oraz
tymczasowego zarzqdcy kancelarii patentowej zgodnie z zapisem art. 10 ust. 4 i 5 ustawy 0
rzecznikach patentowych:

1. llekroc w dalszej czesci niniejszych Zasad jest mowa 0 :
a) Radzie - rozumie sie przez to Krajowq Rade rzecznik6w Patentowych;
b) tymczasowym zastepcv - rozumie sle przez to tymczasowego zastepce rzecznika
patentowego;
c) tymczasowym zarzqdcy - rozumie sle przez to tymczasowego zarzadce kancelarii
patentowej.
2. W przypadku zdarzenia powodujqcego trwala utrate mozllwosci swladczenia przez
kancelarie patentowq pomocy w sprawach wlasnosci przemystowej Rada ustanawia w
porozumieniu z wlasciwvrn dziekanem okregu tymczasowego zarzadce.
3. W
a)
b)
c)

przypadku wystqpienia zdarzenia:
zawieszenia prawa wykonywan ia zawodu;
skreslenia rzecznika patentowego z listy rzecznik6w patentowych;
czasowej niernoznosci wykonywania zawodu, gdy rzecznik patentowy sam nie ustanowit
tymczasowego zastepcv

- Rada w porozumieniu z wlasciwvm dziekanem okregu wyznacza tymczasowego zastepce,
4. Rzecznik patentowy wykonujqcy zaw6d w ramach wtasnej kancelarii, wzglednie na
podstawie um6w cywilno-prawnych zobowiqzany jest zlozvc wlasciwernu dziekanowi okregu
oswiadczenie dotyczqce wyznaczenia na wypadek utraty mozliwosci wykonywania zawodu,
rzecznika patentowego do petnienia funkcji tymczasowego zarzqdcy i/lub tymczasowego
zastepcv . Oswiadczenie winno zawierac pisemnq zgcde proponowanego rzecznika
patentowego.
5. 0 ustanowieniu wzglednie braku ustanowienia tymczasowego zastepcv i tymczasowego
zarzqdcy informacja przekazywana jest dla ubezpieczyciela, celem uwzglednienia przy
okreslaniu stawki obowiqzkowego ubezpieczenia Oc.
6. Prezydium wszczyna postepowanle w kwestii wyznaczenia tymczasowego zarzqdcy
tymczasowego zastepcv w przypadku braku dokonania tego przez rzecznika patentowego :
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a) na wniosek kazdej osoby, kt6ra rna w tym interes prawny;
b) z wtasnej inicjatywy.

Rozdziat II
Ustanowienie tymczasowego zarzqdcy

1. Wtasciwy dziekan okregu, niezwtocznie po uzyskaniu informacji

trwatej, lub przewidywanej
dtugotrwatej nlernoznoscl wykonywania zawodu przez rzecznika patentowego, zobowiqzany
jest do:
a) zawiadomienia osoby wskazanej rnu, jako kandydata do petnienia funkcji tymczasowego
zarzqdcy 0 zaistnieniu faktu wymagajqcego tymczasowego zarzadu, W przypadku braku
wyznaczenia takiego kandydata winien zazadac od rzecznika patentowego zarzadzane]
kancelarii lub osoby bedace] z nim w stosunku wsp61noty majqtkowej niezwtocznego
przedstawienia propozycji osoby, ktora bedzie petnic funkcje tymczasowego zarzqdcy;
b) zawiadomienia osob, kt6re rnoga bye uznane za spadkobierc6w lub najblizsza rodzine 0
osobie przydzielonej do roli tymczasowego zarzqdcy;
c) zawiadomienia Rady 0 zaistniatym fakcie z wnioskiem 0 ustanowienie tymczasowego
zarzqdcy;
d) poinformowania ubezpieczyciela 0 zaistniatym fakcie.
0

2. Tymczasowym zarzadca rnoze bye tylko rzecznik patentowy.
3. Rada w porozumieniu z dziekanem okregu, wyznacza tymczasowego zarzadce niezwtocznie
po powzieciu informacji 0 zdarzeniu powodujqcym trwala utrate mozliwoscl swiadczenia
przez kancelarie patentowq pomocy w sprawach wiasnosci przemystowej.
4. Wyznaczenia tymczasowego zarzqdcy dokonuje sle biorac pod uwage doswiadczenle
zawodowe kandydata, jego uprawnienia do realizacji petnego zakresu ustug swiadczonvch
przez rzecznika Iikwidowanej kancelarii, kt6ry stracit zdolnosc do swiadczenla ustug, oraz
wypetnianie przez niego zobowlazari w stosunku do samorzqdu.
5. Rada wydaje tymczasowemu zarzqdcy zaswiadczenie z podaniem okresu, na jaki zostat
ustanowiony oraz pismo do osoby opiekujqcej sie kancelaria, z prosba 0 udostepnienie akt
kancelarii w zakresie umozllwiajacvm sprawowanie tymczasowego zarzadu .
6. W uzasadnionych przypadkach Rada rnoze przedluzvc okres sprawowania tymczasowego

zarzadu,
7. W przypadku braku mozllwosci sprawowania funkcji tymczasowego zarzqdcy na bazie akt i
zbior6w danych kancelarii, tymczasowy zarzadca rnoze korzvstac z innych zrodet danych 0
sprawach kancelarii, zwtaszcza informacji z Urzedu Patentowego RP dotyczqcych spraw
prowadzonych przez ta kancelarie, w tym zwtaszcza adres6w klient6w kancelarii, wzglednie
z innych dostepnvch zrodel po ich zweryfikowaniu.

Rozdziat III
Sprawowanie tymczasowego zarzqdu

1. Przvstepujac do sprawowania funkcji tymczasowy zarzadca sporzadza raport otwarcia
zarzadu, w kt6rym ujmuje stan spraw kancelarii w startle, kt6ry zostat mu udostepnionv,
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2. Raport przedktada Radzie na pismie w formie informacji niejawnej, ze wzgledu na interesy
klient6w kancelarii.
3. Tymczasowy zarzadca na wstepie petnienia funkcji sktada pisemne wnioski do urzedu
Patentowego RP, wzglednie innych instytucji, majqcych zwiqzek ze sprawami kancelarii, w
kt6rych w swietle zaistniatego faktu wnosi 0 zawieszenie biegu spraw prowadzonych przez
zarzadzana tymczasowo kancelarie do czasu wyznaczenia przez klient6w nowych
petnomocnik6w.
4. Nastepnle tymczasowy zarzadca powiadamia pisemnie klient6w zarzqdzanej tymczasowo
kancelarii 0 zaistniatym fakcie utraty rnozliwosci wykonywania zawodu przez kancelarie i
ztoionych wnioskach 0 zawieszenie postepowania z zaleceniem ustanowienia w terminie do
jednego miesiqca nowego petnomocnika pod rygorem wypowiedzenia dotychczasowego
petnomocnictwa, wzglednie zgtoszenia sie do osobistego dalszego prowadzenia spraw przed
stosownymi organami i instytucjami.
5. Tymczasowy zarzadca po wypowiedzeniu petnomocnictwa i uptywie 2 rnlesiecv od tego faktu
nie ma obowiqzku wykonywania blezacvch, niezbednvch czvnnosci w zakresie prowadzonych
przez kancelarie spraw.
6. Na uzasadniony wniosek tymczasowego zarzqdcy Rada lub wlasclwv miejscowo dziekan
zobowiqzani sa udzielic mu nlezbedne] pomocy w sprawach zwiqzanych ze sprawowaniem
tymczasowego zarzqdu kancelarii.
7. Wykonanie dziatari ujetvch w zapisach pkt. 1 7 4 wyczerpuje zakres zadari tymczasowego
zarzqdcy.
8. Po zakoriczeniu tymczasowego zarzadu tymczasowy zarzadca sporzadza i przekazuje Radzie
sprawozdanie z wykonanych czvnnosci na zasadach informacji niejawnej, ze wzgledu na
ochrone interes6w klient6w kancelarii, z kopia dla Urzedu Patentowego RP .
9. Koszty dzialari zgodnie z pkt. 3 i 4 poniesione przez tymczasowego zarzadce w zwiqzku z
wykonywaniem tymczasowego zarzadu refunduje w zakresie uznanym przez Rade - Polska
Izba Rzecznik6w Patentowych.
10. Tymczasowy zarzadca ponosi petnq odpowiedzlalnosc za starannosc swojego dziatania (Iub
jego zaniechanie) i jest one zatwierdzane przez Rade dziatajaca w porozumieniu z dziekanem
okregu,

Rozdziat IV
Ustanowienie tymczasowego zastepcv

1. Rzecznik patentowy prowadzqcy kancelarie patentowq w sytuacji niernoznosci swiadczenla
ustug proponuje na czas trwania tego okresu swego tymczasowego zastepce, 0 czym
zawiadamia wlasclwego dziekana okregu. W przypadkach zawieszenia prawa do
wykonywania zawodu oraz skreslenia z listy odpowiednie zastosowanie znajdujq przepisy
Rozdziatu II i III niniejszych Zasad.
2. W sytuacji, gdy zainteresowany rzecznik patentowy uzna to za niezbedne, wnosi 0 powotanie
przez Rade tymczasowego zastepcv, co zostaje przekazane do wiadornoscl Rady przez
wtasciwego dziekana okregu,
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3. Rada w porozumieniu z dziekanem okregu rozpatruje propozvcje ustanowienia
tymczasowego zastepcv, Wyznaczony tymczasowy zastepca petni funkcje w oparciu 0
stosowne zaswiadczenie wydane przez Rade, w kt6rym podaje si~ okres ustanowienia i
zakres informacji, kt6rych oczekuje sle od tymczasowego zastepcv,
4. Tymczasowy zastepca rzecznika patentowego, wyznaczony przez Rade, petni funkcje
zastepstwa w oparciu 0 substvtucje petnomocnictwa zastepowanego rzecznika
patentowego, wzglednie 0 uchwale Rady 0 wyznaczeniu tymczasowego zastepcv i zdaje
sprawozdanie ze swoich dzlalari w odpowiednim zakresie zastepowanernu rzecznikowi
patentowemu, oraz Prezydium Rady.
5. Zasady dziatania w sprawach kancelarii oraz wzajemnego rozliczenia obowi qzk6w Gfal. i
spraw finansowych ustanawiajq rnledzv soba rzecznik patentowy i ustanowiony jego
tymczasowy zastepca . Ze wzgledu na interes stron i klient6w szczeg6ty tych zasad stanowi q
inforrnacje niejawnq.
6. Zakoriczenie tymczasowego zastepstwa postanawiane jest na pisrnie porniedzv rzecznikiem
patentowym i jego tymczasowym zastepca, Informacja w tym zakresie zostaje za
posrednictwem wlasciwego dziekana okregu przedstawiona Radzie, kt6re po przvjeciu
sprawozdania tymczasowego zastepcv, zatwierdza jego dziatania.

Rozdziat V
Postanowienia koricowe

1. Rada rnoze z uzasadnionych powod6w zrnienic tymczasowego zarzadce
zastepce.

tymczasowego

2. Niniejsze zasady naleiy interpretowac rnajac na uwadze interesy klient6w i rodziny
lub spadkobierc6w rzecznika patentowego, a takze w przypadku tymczasowego zastepstwa
- zastepowanego rzecznika patentowego.
3. Traci moc uchwata Krajowej Rady Rzecznik6w Patentowych z dnia 14 stycznia 2002 r.,
dotvczaca wyznaczania tymczasowego zarzqdcy kancelarii patentowej .
4. Niniejsze Zasady wchodz q w zvcle z dniem podania do wiadornosci powszechnej cztonk6w na
stronie internetowej Polskiej Izby Rzecznik6w Patentowych.

