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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI
z dnia 17 maja 2002 r.
w sprawie szczegó∏owych zasad i trybu post´powania dyscyplinarnego wobec rzeczników patentowych
i aplikantów.

Na podstawie art. 68 ustawy z dnia 11 kwietnia
2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. Nr 49,
poz. 509) zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 2
W∏aÊciwoÊç i sk∏ad sàdu dyscyplinarnego oraz tryb
powo∏ywania cz∏onków sk∏adów orzekajàcych

Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

§ 4. 1. Do orzekania w sprawach dyscyplinarnych
rzeczników patentowych powo∏ane sà:
1) Sàd Dyscyplinarny w pierwszej instancji,

1) szczegó∏owe zasady i tryb post´powania dyscyplinarnego w stosunku do rzeczników patentowych
i aplikantów,

2) Odwo∏awczy Sàd Dyscyplinarny w drugiej instancji,

2) w∏aÊciwoÊç i sk∏ad sàdów dyscyplinarnych,

3) Sàd Najwy˝szy w sprawach, o których mowa
w art. 66 ustawy.

3) tryb powo∏ywania cz∏onków sk∏adów orzekajàcych,
4) sposób wykonywania orzeczeƒ i obliczania kosztów.
§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:
1) sàdzie dyscyplinarnym — nale˝y przez to rozumieç
Sàd Dyscyplinarny oraz Odwo∏awczy Sàd Dyscyplinarny,
2) ustawie — nale˝y przez to rozumieç ustaw´ z dnia
11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych.
§ 3. 1. Sàd dyscyplinarny orzeka na rozprawie lub
na posiedzeniu.
2. Rozstrzygni´cia sàdu dyscyplinarnego zapadajà
w formie orzeczeƒ lub postanowieƒ. Orzeczenie mo˝e
byç wydane jedynie na rozprawie.

2. Siedzibà Sàdu Dyscyplinarnego oraz Odwo∏awczego Sàdu Dyscyplinarnego jest m.st. Warszawa. Sàdy te obejmujà swojà w∏aÊciwoÊcià teren ca∏ego kraju.
§ 5. 1. Cz∏onkowie sàdu dyscyplinarnego wybierajà spoÊród siebie przewodniczàcego sàdu i jego zast´pc´.
2. Przewodniczàcy sàdu dyscyplinarnego kieruje
pracà sàdu, w szczególnoÊci:
1) zaznajamia si´ z ka˝dà sprawà wp∏ywajàcà do sàdu
i wyznacza termin pierwszego posiedzenia,
2) ustala sk∏ady orzekajàce oraz wyznacza przewodniczàcych sk∏adów orzekajàcych,
3) czuwa nad sprawnym przebiegiem post´powaƒ
dyscyplinarnych.
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§ 6. Sàd dyscyplinarny orzeka w sk∏adzie trzyosobowym.

ka Dyscyplinarnego wniosku lub informacji, o których
mowa w § 9.

Rozdzia∏ 3

6. Sàd Dyscyplinarny na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego w uzasadnionych przypadkach mo˝e przed∏u˝yç termin, o którym mowa w ust. 5, o okres nieprzekraczajàcy dalszych 60 dni.

Strony
§ 7. 1. Stronami w post´powaniu dyscyplinarnym
sà Rzecznik Dyscyplinarny i obwiniony.
2. O wy∏àczeniu Rzecznika Dyscyplinarnego i wyznaczeniu na jego miejsce innego, w toku post´powania wyjaÊniajàcego, orzeka Sàd Dyscyplinarny, a w pozosta∏ych przypadkach sàd dyscyplinarny, przed którym sprawa si´ toczy.
§ 8. Obwiniony mo˝e w toku ca∏ego post´powania
przeglàdaç akta sprawy oraz zg∏aszaç wnioski dowodowe.
Rozdzia∏ 4
Post´powanie wyjaÊniajàce
§ 9. Rzecznik Dyscyplinarny wszczyna post´powanie wyjaÊniajàce niezw∏ocznie po:
1) otrzymaniu wniosku Prezesa Polskiej Izby Rzeczników Patentowych albo Prezesa Urz´du Patentowego lub
2) powzi´ciu uzasadnionej informacji o przewinieniu
dyscyplinarnym.
§ 10. Je˝eli przewinienia dyscyplinarnego dopuÊci∏
si´ rzecznik patentowy b´dàcy ˝o∏nierzem w czynnej
s∏u˝bie wojskowej, Rzecznik Dyscyplinarny obowiàzany jest powiadomiç o tym niezw∏ocznie jego prze∏o˝onego.
§ 11. 1. W post´powaniu wyjaÊniajàcym Rzecznik
Dyscyplinarny podejmuje czynnoÊci i uwzgl´dnia
wszelkie okolicznoÊci s∏u˝àce wszechstronnemu wyjaÊnieniu sprawy.
2. Rzecznik Dyscyplinarny umo˝liwia rzecznikowi
patentowemu zg∏oszenie dowodów i wniosków oraz
z∏o˝enie pisemnych wyjaÊnieƒ.
3. Je˝eli nie zachodzi potrzeba dalszego uzupe∏nienia post´powania wyjaÊniajàcego, Rzecznik Dyscyplinarny:
1) wydaje postanowienie o umorzeniu post´powania
wyjaÊniajàcego albo
2) sporzàdza i kieruje do Sàdu Dyscyplinarnego wniosek o wszcz´cie post´powania dyscyplinarnego.
4. Przed przes∏aniem akt do Sàdu Dyscyplinarnego
Rzecznik Dyscyplinarny umo˝liwia rzecznikowi patentowemu, na jego ˝àdanie, zapoznanie si´ z zebranym
w sprawie materia∏em.
5. Post´powanie wyjaÊniajàce powinno byç zakoƒczone w ciàgu 3 miesi´cy od otrzymania przez Rzeczni-

§ 12. 1. Odpis postanowienia o umorzeniu post´powania wyjaÊniajàcego dor´cza si´ rzecznikowi patentowemu, którego dotyczy post´powanie, a tak˝e Prezesowi Polskiej Izby Rzeczników Patentowych i Prezesowi Urz´du Patentowego, je˝eli post´powanie wyjaÊniajàce wszcz´te zosta∏o na wniosek tych organów.
2. O skierowaniu wniosku o wszcz´cie post´powania dyscyplinarnego przed Sàdem Dyscyplinarnym
Rzecznik Dyscyplinarny niezw∏ocznie zawiadamia obwinionego, a tak˝e Prezesa Polskiej Izby Rzeczników
Patentowych lub Prezesa Urz´du Patentowego, je˝eli
wszcz´cie post´powania wyjaÊniajàcego nastàpi∏o na
ich wniosek.
Rozdzia∏ 5
Post´powanie przed Sàdem Dyscyplinarnym
§ 13. Wszcz´cie post´powania nast´puje niezw∏ocznie po otrzymaniu przez Sàd Dyscyplinarny
wniosku Rzecznika Dyscyplinarnego.
§ 14. 1. Je˝eli przewodniczàcy Sàdu Dyscyplinarnego uzna, ˝e nale˝y uzupe∏niç post´powanie wyjaÊniajàce lub ˝e wyst´pujà okolicznoÊci, które wy∏àczajà Êciganie, kieruje spraw´ na posiedzenie niejawne.
2. Posiedzenie niejawne powinno odbyç si´ w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku o wszcz´cie
post´powania dyscyplinarnego.
3. Na posiedzeniu niejawnym Sàd Dyscyplinarny
postanawia:
1) o przekazaniu sprawy Rzecznikowi Dyscyplinarnemu w celu uzupe∏nienia post´powania wyjaÊniajàcego albo
2) o umorzeniu post´powania dyscyplinarnego bàdê
3) o skierowaniu sprawy na rozpraw´.
4. Skierowania sprawy do rozpoznania na rozprawie dokonuje przewodniczàcy Sàdu Dyscyplinarnego,
który wydaje równie˝ zarzàdzenia przygotowujàce rozpraw´.
§ 15. Po uznaniu, ˝e wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego odpowiada warunkom formalnym, przewodniczàcy Sàdu Dyscyplinarnego ustala sk∏ad orzekajàcy,
wyznacza przewodniczàcego sk∏adu orzekajàcego, termin i miejsce rozprawy, zarzàdza dor´czenie obwinionemu wniosku Rzecznika Dyscyplinarnego o wszcz´cie
post´powania dyscyplinarnego oraz wys∏anie wezwaƒ
na rozpraw´ dla osób wymienionych we wniosku.
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§ 16. 1. Na rozpraw´ wzywa si´ obwinionego, jego
obroƒc´, jeÊli zosta∏ ustanowiony lub wyznaczony,
oraz Rzecznika Dyscyplinarnego.
2. Wzywa si´ Êwiadków, bieg∏ych oraz zarzàdza
przedstawienie innych dowodów wskazanych we
wniosku o wszcz´cie post´powania dyscyplinarnego,
a w miar´ potrzeby — tak˝e dowodów zg∏oszonych
przez strony przed rozpocz´ciem rozprawy.
3. Wezwanie na rozpraw´ powinno byç dor´czone
co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem
rozprawy.
4. O terminie i miejscu rozprawy zawiadamia si´
poszkodowanego.
5. Udzia∏ w rozprawie Rzecznika Dyscyplinarnego
jest obowiàzkowy.
6. Nie stanowi przeszkody do rozpoznania sprawy
nieusprawiedliwione niestawiennictwo na rozprawie
obwinionego lub jego obroƒcy, chyba ˝e ich obecnoÊç
Sàd Dyscyplinarny uzna za koniecznà.
§ 17. 1. Po otwarciu rozprawy przewodniczàcy sk∏adu orzekajàcego oddaje g∏os Rzecznikowi Dyscyplinarnemu, który odczytuje wniosek o wszcz´cie post´powania dyscyplinarnego, po czym wys∏uchuje si´ obwinionego, przes∏uchuje si´ Êwiadków i bieg∏ych, bada
dokumenty oraz przeprowadza inne dowody.
2. Sàd Dyscyplinarny mo˝e zleciç przes∏uchanie
Êwiadka jednemu z cz∏onków sk∏adu orzekajàcego, gdy
Êwiadek nie mo˝e stawiç si´ na rozprawie z powodu
przeszkody trudnej do usuni´cia. Strony majà prawo
do udzia∏u w tej czynnoÊci.
3. Z wa˝nych powodów Sàd Dyscyplinarny mo˝e
zarzàdziç przerw´ w rozprawie, która nie mo˝e trwaç
d∏u˝ej ni˝ 60 dni.
4. Rozprawa ulega odroczeniu w razie niestawiennictwa Rzecznika Dyscyplinarnego, niestawiennictwa
obwinionego, któremu wezwanie nie zosta∏o dor´czone lub który usprawiedliwi swojà nieobecnoÊç, a sàd
uzna to usprawiedliwienie za uzasadnione.
5. Sàd mo˝e odroczyç rozpraw´ w razie niestawiennictwa Êwiadka lub bieg∏ego albo z innej wa˝nej przyczyny.
§ 18. Rozpraw´ koƒczà przemówienia stron i obroƒców. Ostatni g∏os przys∏uguje obwinionemu. Po wys∏uchaniu stron przewodniczàcy sk∏adu orzekajàcego zamyka rozpraw´.
§ 19. Z przebiegu rozprawy sporzàdzany jest protokó∏, który podpisujà przewodniczàcy sk∏adu orzekajàcego i protokolant.
§ 20. 1. Po zamkni´ciu rozprawy Sàd Dyscyplinarny niezw∏ocznie przyst´puje do narady.
2. Przebieg narady i g∏osowania jest tajny. Podczas
narady i g∏osowania poza cz∏onkami sk∏adu orzekajàcego mo˝e byç obecny jedynie protokolant.
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§ 21. Sàd Dyscyplinarny orzeka w oparciu o materia∏ dowodowy ujawniony w toku rozprawy, bioràc pod
uwag´ stopieƒ winy, spo∏ecznà szkodliwoÊç czynu i jego skutek oraz zachowanie si´ obwinionego przed i po
pope∏nieniu przewinienia.
§ 22. 1. Gdy nast´puje jednoczesne ukaranie za kilka przewinieƒ, Sàd Dyscyplinarny wymierza kary za
poszczególne przewinienia, a nast´pnie kar´ ∏àcznà.
2. Przy orzekaniu kary ∏àcznej:
1) upomnienia i nagany z ostrze˝eniem wymierza si´
kar´ ∏àcznà nagany z ostrze˝eniem,
2) zawieszenia prawa do wykonywania zawodu rzecznika patentowego nie ∏àczy si´ z karami upomnienia i nagany z ostrze˝eniem,
3) kar rodzajowo ró˝nych i kary pozbawienia prawa
wykonywania zawodu rzecznika patentowego lub
wydalenia z aplikacji wymierza si´ kar´ ∏àcznà pozbawienia prawa wykonywania zawodu rzecznika
patentowego lub wydalenia z aplikacji.
§ 23. 1. Po odbyciu narady i g∏osowaniu przewodniczàcy sk∏adu orzekajàcego og∏asza stronom orzeczenie podpisane przez sk∏ad orzekajàcy, przytaczajàc ustnie jego motywy.
2. Sàd Dyscyplinarny mo˝e odroczyç og∏oszenie
orzeczenia w sprawach szczególnie zawi∏ych najwy˝ej
na 7 dni.
§ 24. 1. Uzasadnienie orzeczenia na piÊmie sporzàdza si´ w ka˝dym przypadku w terminie 14 dni od dnia
og∏oszenia orzeczenia.
2. Odpis orzeczenia wraz z uzasadnieniem dor´cza
si´ stronom oraz obroƒcy obwinionego.
Rozdzia∏ 6
Post´powanie
przed Odwo∏awczym Sàdem Dyscyplinarnym
§ 25. 1. Odwo∏anie od orzeczenia Sàdu Dyscyplinarnego wnosi si´ w dwóch egzemplarzach za poÊrednictwem tego Sàdu w terminie miesiàca od dnia dor´czenia odpisu orzeczenia.
2. W terminie 7 dni od daty wp∏ywu odwo∏ania Sàd
Dyscyplinarny:
1) przekazuje odwo∏anie wraz z aktami sprawy do Odwo∏awczego Sàdu Dyscyplinarnego w przypadku
stwierdzenia, ˝e zosta∏o wniesione w terminie i jest
dopuszczalne, lub
2) wydaje postanowienie o odmowie przyj´cia odwo∏ania.
3. Od postanowienia o odmowie przyj´cia odwo∏ania s∏u˝y za˝alenie do Odwo∏awczego Sàdu Dyscyplinarnego w terminie miesiàca od dnia dor´czenia odpisu postanowienia.
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4. Odwo∏awczy Sàd Dyscyplinarny pozostawia odwo∏anie bez rozpoznania w przypadku stwierdzenia
okolicznoÊci uzasadniajàcych odmow´ przyj´cia lub
w przypadku cofni´cia odwo∏ania.
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2. Wykonanie kary pozbawienia prawa wykonywania zawodu rzecznika patentowego nale˝y do Prezesa
Urz´du Patentowego.
Rozdzia∏ 8

5. Odwo∏anie wniesione na korzyÊç obwinionego
mo˝na cofnàç tylko za jego zgodà.
§ 26. 1. Po stwierdzeniu, ˝e odwo∏anie odpowiada
warunkom formalnym, przewodniczàcy Odwo∏awczego Sàdu Dyscyplinarnego ustala sk∏ad orzekajàcy, wyznacza jego przewodniczàcego i sprawozdawc´, a tak˝e termin i miejsce rozprawy oraz wydaje stosowne zarzàdzenia. Wraz z zawiadomieniem o rozprawie stronie
przeciwnej dor´cza si´ odpis odwo∏ania.
2. Odwo∏awczy Sàd Dyscyplinarny mo˝e postanowiç o uzupe∏nieniu post´powania dowodowego.
§ 27. 1. Odwo∏awczy Sàd Dyscyplinarny rozpoznaje spraw´ w granicach odwo∏ania, chyba ˝e stwierdzi:
1) naruszenie prawa materialnego oraz istotne uchybienia procesowe mogàce mieç wp∏yw na treÊç
orzeczenia, lub
2) oczywistà niesprawiedliwoÊç orzeczenia.
2. Wydanie orzeczenia na niekorzyÊç obwinionego
mo˝e nastàpiç tylko wtedy, gdy wniesiono na jego niekorzyÊç odwo∏anie, i tylko w granicach odwo∏ania.
§ 28. Odwo∏awczy Sàd Dyscyplinarny po rozpoznaniu odwo∏ania utrzymuje w mocy zaskar˝one orzeczenie, uchyla orzeczenie w ca∏oÊci lub cz´Êci i wydaje
orzeczenie co do istoty sprawy albo przekazuje spraw´
Sàdowi Dyscyplinarnemu do ponownego rozpoznania.
§ 29. 1. Orzeczenie Odwo∏awczego Sàdu Dyscyplinarnego jest prawomocne z chwilà og∏oszenia.
2. Uzasadnienie orzeczenia na piÊmie sporzàdza si´
w ka˝dym przypadku w terminie 30 dni od dnia og∏oszenia orzeczenia.
§ 30. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym
rozdziale stosuje si´ odpowiednio przepisy o post´powaniu dyscyplinarnym w pierwszej instancji.
Rozdzia∏ 7
Wykonanie prawomocnych orzeczeƒ
§ 31. Sàd Dyscyplinarny w ciàgu 14 dni od daty
uprawomocnienia si´ orzeczenia skazujàcego na kar´
dyscyplinarnà bàdê Odwo∏awczy Sàd Dyscyplinarny
w ciàgu 14 dni od dnia, w którym orzeczenie sta∏o si´
wykonalne, przysy∏a jego odpis, opatrzony wzmiankà
o wykonalnoÊci, Prezesowi Urz´du Patentowego i Prezesowi Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.
§ 32. 1. Wykonanie kary pieni´˝nej oraz kar dodatkowych, a tak˝e kary wydalenia z aplikacji nale˝y do
Prezesa Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

Wznowienie post´powania
§ 33. 1. O wznowieniu post´powania zakoƒczonego prawomocnym orzeczeniem rozstrzyga postanowieniem, zaÊ o odmowie wznowienia post´powania
rozstrzyga orzeczeniem — sàd dyscyplinarny, który
orzeka∏ w sprawie jako ostatni.
2. Uprawnionym do z∏o˝enia wniosku o wznowienie post´powania jest obwiniony oraz Rzecznik Dyscyplinarny.
3. Wniosek o wznowienie post´powania dyscyplinarnego uprawniony wnosi w terminie trzech miesi´cy od powzi´cia wiadomoÊci o przyczynie uzasadniajàcej wznowienie post´powania.
4. Strona mo˝e z∏o˝yç wniosek o wznowienie post´powania dyscyplinarnego:
1) w razie póêniejszego wykrycia takich okolicznoÊci
faktycznych lub Êrodków dowodowych, które mog∏y mieç wp∏yw na wynik sprawy, a z których nie
mog∏a skorzystaç w poprzednim post´powaniu,
2) gdy w zwiàzku z post´powaniem dopuszczono si´
przest´pstwa, a istnieje uzasadniona podstawa do
przyj´cia, ˝e mog∏o to mieç wp∏yw na treÊç orzeczenia,
3) gdy w sk∏adzie orzekajàcym bra∏a udzia∏ osoba pozostajàca z obwinionym w tego rodzaju stosunku,
˝e móg∏by on wywo∏aç wàtpliwoÊci co do bezstronnoÊci tej osoby.
5. Wznowione post´powanie toczy si´ na zasadach
okreÊlonych w niniejszym rozporzàdzeniu.
Rozdzia∏ 9
Koszty post´powania
§ 34. 1. Koszty post´powania pobiera si´ w formie
op∏aty zrycza∏towanej na rzecz Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, do której nale˝y wykonanie orzeczenia dotyczàcego kosztów.
2. Op∏ata zrycza∏towana w razie ukarania wynosi
500—3000 z∏ we wszystkich sprawach.
3. Op∏at´ zrycza∏towanà pobiera si´ za ka˝dà instancj´.
4. Przy wydawaniu orzeczenia ∏àcznego wymierzone op∏aty sumuje si´.
§ 35. Je˝eli post´powanie dyscyplinarne zakoƒczy∏o si´ orzeczeniem skazujàcym na kar´ dyscyplinarnà,
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kosztami post´powania obcià˝a si´, w ca∏oÊci bàdê
w cz´Êci, obwinionego. W zakresie, w jakim koszty post´powania nie obcià˝ajà obwinionego, ponosi je Polska Izby Rzeczników Patentowych.
§ 36. O kosztach post´powania orzeka sàd dyscyplinarny w orzeczeniu koƒczàcym post´powanie w danej instancji.
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Rozdzia∏ 10
Przepis koƒcowy

§ 37. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister SprawiedliwoÊci: B. Piwnik

