POLSKA IZBA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH
KRAJOWA RADA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH

Uchwała

Krajowej Rady Rzeczników Patentowych
nr 1333/VI/2017
z dnia

4 listopada 2017 r.

w sprawie Regulaminu ustanawiania oraz działania tymczasowego zarządcy kancelarii patentowej
oraz tymczasowego zastępcy rzecznika patentowego

Na podstawie art. 51 pkt 13 w zw. z art. 10 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach
patentowych (Dz. U. z 2017 poz. 1314) oraz § 21 ust. 1 pkt 13 Statutu Polskiej Izby Rzeczn ików
Patentowych - Krajowa Rada Rzeczników Patentowych:
-

uchwala "Regulamin ustanawiania oraz działania tymczasowego zarządcy kancelarii

patentowej i tymczasowego
uchwały.

zastępcy

rzecznika patentowego", który stanowi

załącznik

do niniejszej
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Załącznik

do uchwały Krajowej Rady Rzeczników Patentowych nr 1333/V1/2017
z dnia 4 listopada 2017 r. w sprawie
Regulaminu ustanawiania oraz działania tymczasowego zarządcy kancelarii patentowej i
tymczasowego zastępcy rzecznika patentowego

REGULAMIN USTANAWIANIA oraz DZIAŁANIA TYMCZASOWEGO ZARZĄDCY KANCELARII
PATENTOWEJ
I TYMCZASOWEGO ZASTĘPCY RZECZNIKA PATENTOWEGO

Na podstawie art . 51 pkt. 13 w zw. z art. 10 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o
rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1314 - Krajowa Rada Rzeczników Patentowych
ustala

następujące zasady

ustanawiania

działania

oraz

zastępcy rzecznika

tymczasowego

patentowego i tymczasowego zarządcy kancelarii patentowej:

§l
1.

Ilekroć

w Regulaminie jest mowa o:

a) Radzie - rozumie się przez to Krajowa Radę Rzeczników Patentowych;
b) tymczasowym zastępcy - rozumie się przez to tymczasowego zastępcę rzecznika
patentowego

ustanawianego

przez

Krajową

Radę

w

razie

konieczności,

w

przypadku zawieszenia prawa wykonywania zawodu lub skreślenia rzecznika
patentowego z listy rzeczników patentowych lub w przypadku, gdy rzecznik
patentowy nie może czasowo wykonywać zawodu, a sam nie ustanowił zastępcy
(art. 10 ust. 4 ustawy o rzecznikach patentowych);
c) tymczasowym zarządcy - rozumie się przez to tymczasowego zarządcę kancelarii
patentowej,

ustanawianego

przez

Krajową

Radę

w

przypadku

zdarzenia

powodującego trwałą utratę możliwości świadczenia przez kancelarię patentową

pomocy w sprawach własności przemysłowej, (art. 10 ust. 5 ustawy o rzeczn ikach
patentowych), przy czym nie uważa się, iż nastąpiła trwała utrata możliwości
świadczenia

przez

kancelarię

patentową

pomocy

w

sprawach

własności

przemysłowej, jeżeli rzecznik patentowy, który prowadził do tej pory kancelarię
patentową

podjął

niezbędne

działania

umożliwiające

kontynuowanie

jej

działalności;

d) wykonywaniu bieżących, niezbędnych czynności - rozumie się przez to realizację
działań, o których mowa w nin iejszym Regulaminie (art. 10 ust. 5 ustawy o

rzecznikach patentowych).

2. Rada ustanawia tymczasowego zastępcę i tymczasowego zarządcę w porozumieniu z
dziekanem okręgu, na obszarze właściwości którego zamieszkiwał zastępowany rzecznik
patentowy.
3. Na tymczasowego zastępcę i tymczasowego zarządcę może być wyznaczony rzecznik
patentowy lub w uzasadnionych sytuacjach aplikant rzecznikowski, którego patronem jest
patentowy.

zastępowany rzecznik

4. Rzecznik patentowy wykonujący zawód w ramach własnej kancelarii patentowej, względnie
na podstawie umów cywilnoprawnych zobowiązany jest zdeponować w swoich aktach
osobowych

przechowywanych

w

Biurze

PIRP

oświadczenie,

w

którym

wskaże

tymczasowego zastępcę lub tymczasowego zarządcę. Oświadczenie to winno zawierać

pisemną zgodę

proponowanego rzecznika patentowego lub aplikanta rzecznikowskiego.

Oświadczenie może być

w każdym czasie odwołane. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik

1 do niniejszego Regulaminu.
5. Rada ustanawia, w drodze uchwały, tymczasowego zastępcę albo tymczasowego zarządcę
niezwłocznie po powzięciu

informacji o takiej konieczności.

6. Rada ustanawia jako tymczasowego zastępcę albo tymczasowego zarządcę kandydata
wskazanego przez zastępowanego rzecznika patentowego, względnie wskazanego przez
jego spadkobierców lub najbliższą rodzinę. W przypadku braku takiego wskazania Rada
ustanawia tymczasowego zastępcę albo tymczasowego zarządcę spośród kandydatów
zaproponowanych przez dziekana właściwego okręgu.
7. O ustanowieniu tymczasowego zastępcy lub tymczasowego zarządcy powiadamia się kopią
uchwały,

o której mowa w ust.S, zastępowanego rzecznika patentowego lub osoby, które

mogą być

uznane za spadkobierców względnie najbliższą rodzinę zastępowanego rzecznika

patentowego.
§2

1.

Tymczasowy

zastępca

i odpowiednio tymczasowy zarządca obowiązany jest pisemnie

powiadomić o

utracie możliwości prowadzenia spraw przez rzecznika patentowego, którego
zastępuje lub zarząd kancelarią którego mu powierzono:
a) Urząd Patentowy RP,
b) sądy apelacyjne,
c) Sąd Najwyższy,
d) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie,
e) Naczelny Sąd Administracyjny,

2.

3.

f) WIPO [World Intellectual Property Organization],
g) EPO [European Patent Office], EUIPO [European Union Intellectual Property Office],
względnie inne instytucje, przed którymi toczyły się postępowania, w których jako
pełnomocnik stron występował zastępowany rzecznik patentowy.
Tymczasowy zastępca i odpowiednio tymczasowy zarządca obowiązany jest pisemnie
powiadomić osoby, które powierzyły swoje sprawy zastępowanemu rzecznikowi lub
zarządzanej kancelarii, o których powziął wiadomość z związku z pełnioną funkcją .
Tymczasowy zastępca i odpowiednio tymczasowy zarządca powiadamiając o utracie
możliwości prowadzenia spraw przez rzecznika patentowego:
wnioskuje do organów wymienionych w ust. 1 o uwzględnienie w prowadzonym
postępowaniu tej okoliczności i kierowanie dalszej korespondencji bezpośrednio do
strony,
informuje osoby wymienione w ust. 2 o udostępnionej na internetowych stronach
Urzędu Patentowego RP Liście rzeczników patentowych oraz udostępnionej na
stronach internetowych Polskiej Izby Rzeczników Patentowych Liście kancelarii
patentowych.

4.

Wzór powiadomienia o utracie możliwości prowadzenia spraw przez rzecznika patentowego
stanowi Załącznik 2 do niniejszego Regulaminu.
§3

1.

Po zakończeniu czynnoset tymczasowy zastępca i tymczasowy zarządca sporządza
przekazuje Radzie sprawozdanie z wykonanych czynności.

Wzór sprawozdania tymczasowego zastępcy i tymczasowego zarządcy stanowi Załącznik 3 do

2.

niniejszego Regulaminu.
Koszty działań poniesione przez tymczasowego zastępcę lub tymczasowego zarządcę w

3.

związku

z

wykonanymi

czynnościami

refunduje

-

na

podstawie

przedstawionych

dokumentów - Polska Izba Rzeczników Patentowych.

§4
Traci moc Załącznik do uchwały Nr 766/V/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r. Zasady ustanawiania

1.

tymczasowego

zarządcy

kancelarii

patentowej

zastępcy

i tymczasowego

rzecznika

patentowego .
Niniejsze Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Polskiej Izby

2.

Rzeczników Patentowych .
3.

Niniejsze

Regulamin

tymczasowych

stosuje

się

również

zarządców ustanowionych

do
przed

czynności

dniem

zastępców

tymczasowych
wejścia

w

życie

i

niniejszego

Regulaminu, które realizowane są po dniu jego wejścia w życie .
Załącznik

Nr 1

WZÓR OŚWIADCZENIA O WSKAZANIU TYMCZASOWEGO ZASTĘPCY LUB TYMCZASOWEGO
ZARZĄDCY

OŚWIADCZENIE O WSKAZANIU TYMCZASOWEGO ZASTĘPCY LUB TYMCZASOWEGO ZARZĄDCY
KANCELARII PATENTOWEJ
Ja, niżej podpisanv/a, niniejszym wskazuję jako tymczasowego zastępcę lub tymczasowego
zarządcę mojej kancelarii patentowej na wypadek zaistnienia okoliczności przewidzianych wart.
10 ust. 4 lub 5 ustawy o rzecznikach patentowych oraz w trybie uregulowanym w Regulaminie

ustanawiania oraz działania tymczasowego zarzqdcy kancelarii patentowej i tymczasowego
zastępcy rzecznika patentowego.

Dnia:

Imię

..

i NAZWISKO:

..

Zgoda kandydata na tymczasowego zastępcę lub tymczasowego zarządcę

Dnia:

..

Imię

i NAZWISKO:

..

Załącznik

Nr 2

WZÓR POWIADOMIENIA
O UTRACIE MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA SPRAW PRZEZ RZECZNIKA PATENTOWEGO

POWIADOMIENIE
O UTRACIE MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA SPRAW PRZEZ RZECZNIKA PATENTOWEGO
Działając, na podstawie uchwały Krajowej Rady Rzeczników Patentowych nr

z dnia ...
) - uprzejmie wyjaśniam, iż rzecznik patentowy
utracił
możliwość prowadzenia spraw j nastąpiła trwała utrata możliwości świadczenia przez kancelarię
patentową prowadzoną przez
pomocy w sprawach własności przemysłowej.
W związku z tym, realizując obowiązek poinformowania stron za zaistniałej okoliczności 
zwracam się z prośbą o złożenie niniejszego pisma do akt spraw w toczących się z udziałem ww.
rzecznika patentowego j oraz kierowanie dalszej korespondencji bezpośrednio do strony
postępowania reprezentowanej wcześniej przez ww. rzecznika patentowego.
(doręczoną mi w dniu

Równocześnie uprzejmie wyjaśniam, że Lista rzeczników patentowych dostępna jest na stronach
internetowych Urzędu Patentowego RP, natomiast Lista kancelarii patentowych dostępna jest
na stronach internetowych Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

Dnia:

.

Imię

i NAZWISKO:

.

Załącznik Nr 3

WZÓR SPRAWOZDANIA
TYMCZASOWEGO ZASTĘPCA i TYMCZASOWEGO ZARZĄDCY KANCELARII PATENTOWEJ

SPRAWOZDANIE
TYMCZASOWEGO ZASTĘPCY i TYMCZASOWEGO ZARZĄDCY KANCELARII PATENTOWEJ
niżej podpisanyja sprawując funkcję tymczasowego zastępcyjtymczasowego zarządcy
kancelarii patentowej zastępowanego rzecznika patentowego ..., działając zgodnie z uchwałą
Krajowej Rady Rzeczników Patentowych nr ... z dnia ... (doręczoną mi w dniu ...) - uprzejmie
potwierdzam, iż zrealizowałemjamwymienione niżej działania.

Ja,

Lp.

Wskazanie adresata powiadomienia o utracie
możliwości prowadzenia spraw przez
rzecznika patentowego:

Opis potwierdzenia nadania pisma litem
poleconym:

1.
2.

3.
Dnia : ........................................

Imię

i NAZWISKO: ........................................

