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STATUT 

POLSKIEJ IZBY RZECZNIKÓW PATENTOWYCH 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

Polska Izba Rzeczników Patentowych, zwana dalej również „samorządem”, działa na podstawie ustawy 

o rzecznikach patentowych, zwanej dalej „ustawą”, oraz zgodnie z niniejszym statutem. 

§ 2 

Statut niniejszy określa szczegółową strukturę organizacyjną samorządu, 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.  

§ 3 

1. Polską Izbę Rzeczników Patentowych tworzy ogół rzeczników patentowych i aplikantów 

rzecznikowskich.  

2. Polska Izba Rzeczników Patentowych reprezentuje jej członków i sprawuje pieczę nad należytym 

wykonywaniem zawodu rzecznika patentowego w granicach interesu publicznego oraz dla jego 

ochrony.  

3. Polska Izba Rzeczników Patentowych ma osobowość prawną. Jej samodzielność podlega ochronie 

sądowej.  

§ 4 

1. Do zadań samorządu należy w szczególności: 

1) podejmowanie działań w celu zapewnienia warunków należytego wykonywania zawodu rzecznika 

patentowego, 

2) reprezentowanie rzeczników patentowych i aplikantów oraz ochrona ich interesów zawodowych, 

3) współdziałanie w kształtowaniu i stosowaniu prawa własności przemysłowej, a także w zakresie 

organizowania i wykonywania zawodu rzecznika patentowego, 

4) doskonalenie zawodowe rzeczników patentowych i kształcenie aplikantów, 

5) sprawowanie nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu przez rzeczników patentowych 

i aplikantów, 

6) prowadzenie badań w sprawach własności przemysłowej, 

2. Wykonując zadania, o których mowa w ust. 1, samorząd współdziała z organami władzy 

i administracji rządowej oraz samorządowej, a także z innymi samorządami zawodowymi 

i organizacjami społecznymi, jak również sprawuje orzecznictwo dyscyplinarne oraz prowadzi 

działalność wydawniczą.  

§ 5 

Do zadań samorządu należy ponadto: 

1) podejmowanie działań, przedstawianie postulatów i opinii w sprawach własności przemysłowej oraz 

w sprawach własności intelektualnej innych niż sprawy własności przemysłowej, 

2) współdziałanie w kształtowaniu i stosowaniu prawa własności intelektualnej w zakresie innym niż 

sprawy własności przemysłowej, 

3) promowanie zawodu rzecznika patentowego, podejmowanie działań na rzecz wzrostu jego 

znaczenia i prestiżu, ochrona tytułu zawodowego, 

4) promowanie spraw własności przemysłowej oraz spraw własności intelektualnej innych niż sprawy 

własności przemysłowej, 

5) podejmowanie badań w sprawach własności intelektualnej innych niż sprawy własności 

przemysłowej, prowadzenie szkoleń w tym zakresie, 

6) krzewienie wśród członków samorządu zasad etyki oraz zasad uczciwej konkurencji. 
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§ 6 

Wykonując zadania, o których mowa w § 4 i 5, samorząd współdziała z krajowymi, zagranicznymi 

i międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się sprawami własności przemysłowej oraz 

z krajowymi, zagranicznym i międzynarodowymi organizacjami rzeczników patentowych. 

§ 7 

Siedzibą Polskiej Izby Rzeczników Patentowych jest miasto stołeczne Warszawa, a terenem jej 

działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

II. ZASADY PODSTAWOWE 

 

Rozdział 1 

Wolności samorządowe 

§ 8 

Organy Polskiej Izby Rzeczników Patentowych działają na podstawie przepisów prawa, gwarantując 

swoim członkom ochronę praw i wolności obywatelskich w pracy samorządowej oraz poszanowanie 

wartości, jakie wiążą się z wykonywaniem zawodu rzecznika patentowego. 

§ 9 

1. Każdy członek samorządu ma prawo wyrażania swoich poglądów. 

2. Członkowie samorządu mają prawo do równego traktowania przez organy samorządu.  

3. Żaden członek samorządu nie może być dyskryminowany w życiu samorządu z jakiejkolwiek 

przyczyny. 

4. Członkowie samorządu mają prawo dostępu do działania w samorządzie na jednakowych 

zasadach.  

5. Każdy członek samorządu ma prawo składać do organów samorządu petycje, wnioski i skargi 

w każdej sprawie związanej z działalnością samorządu, w interesie publicznym, własnym lub innej 

osoby, za jej zgodą.  

6. Każdy członek samorządu ma prawo wysłuchania go przez organy samorządu w każdej sprawie 

związanej z działalnością samorządu, a w sprawach dyscyplinarnych – w trybie przewidzianym 

dla tych spraw.  

7. Każdy członek samorządu ma prawo do informacji o działalności samorządu i wszystkich jego 

organów. 

8. Każdy członek samorządu ma prawo do informacji o gospodarce finansowej samorządu 

i wszystkich jego przychodach i wydatkach. 

§ 10 

1. Działalność wszystkich organów Polskiej Izby Rzeczników Patentowych oparta jest na honorowej 

pracy ich członków. 

2. Członkom organów pochodzącym z wyboru oraz członkom komisji, o których mowa w niniejszym 

statucie, przysługuje zwrot wydatków poniesionych w związku z pracą w tych organach i komisjach; 

zasady zwrotu takich wydatków nie mogą wykraczać poza zasady zwrotu wydatków dla 

pracowników. 

§ 11 

Wszystkie dokumenty samorządu, w tym orzeczenia dyscyplinarne, z wyłączeniem akt spraw 

dyscyplinarnych, są jawne dla członków samorządu, z zastrzeżeniem ochrony prywatności osób 

fizycznych, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.  

 

Rozdział 2  

Dostęp do informacji 

§ 12 

1. Rzecznik patentowy ma prawo przeglądać uchwały i sprawozdania samorządu, w tym 

sprawozdania finansowe, oraz otrzymywać odpisy, kopie lub wyciągi z tych dokumentów, 
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dla swojego użytku, wyłącznie w formie pozwalającej na ochronę zawartych w nich danych 

osobowych.  

2. Rzecznikowi patentowemu przysługuje prawo uczestniczenia w jawnych posiedzeniach organów 

samorządu. 

 

§ 13 

1. Udostępnianie informacji, zarówno publicznej, jak i samorządowej, jest obowiązkiem wszystkich 

organów jednoosobowych oraz osób kierujących organami kolegialnymi – w zakresie informacji 

posiadanych przez taki organ jednoosobowy lub kolegialny. 

2. Organy samorządu dokumentują swoje działania i umieszczają informacje samorządowe 

lub dokumenty dotyczące tych działań na stronie internetowej samorządu, dostępnej po 

zalogowaniu, w celu udostępnienia ich członkom samorządu, z zastrzeżeniem ochrony prywatności 

osób fizycznych, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

§ 14 

1. Ustala się obligatoryjne terminy sporządzania i udostępniania protokołów: 

1) protokół Krajowego Zjazdu jest dostępny w ciągu jednego miesiąca od odbycia Zjazdu, 

2) protokoły posiedzeń Krajowej Rady Rzeczników Patentowych, Komisji Rewizyjnej i okręgowych 

zgromadzeń rzeczników patentowych są dostępne w ciągu trzech tygodni od daty posiedzenia, 

3) protokoły prezydium Krajowej Rady Rzeczników Patentowych są dostępne w ciągu dwóch tygodni 

od daty posiedzenia, 

4) protokoły komisji powołanych przez Krajową Radę Rzeczników Patentowych są dostępne w ciągu 

dwóch tygodni od daty posiedzenia. 

2. W przypadku, gdy termin kolejnego posiedzenia organu, prezydium Krajowej Rady Rzeczników 

Patentowych lub komisji jest wcześniejszy niż termin, o którym mowa w ust. 1, protokół powinien 

być dostępny najpóźniej na tydzień przed kolejnym posiedzeniem.  

 

Rozdział 3  

Obowiązki samorządowe 

§ 15 

1. Rzecznik patentowy, któremu powierzono funkcję w samorządzie zobowiązany jest do pełnienia jej 

z najwyższą starannością i rzetelnością.  

2. Rzecznik patentowy pełniący funkcję w samorządzie nie może wykorzystywać powierzonej funkcji 

we własnych sprawach, dla własnej korzyści lub korzyści osób bliskich. 

§ 16 

1. Osoby wybrane w skład organów samorządu lub komisji mają obowiązek wykonywania zadań 

wynikających z pełnionych funkcji, w tym obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach 

i  głosowaniach organu, do którego dana osoba została wybrana.  

2. W razie niewykonywania obowiązków, w tym niezgłoszonej uprzednio nieobecności na co najmniej 

trzech kolejnych posiedzeniach organu lub komisji lub trzykrotnego niewykonania podjętych przez 

daną osobę zadań, przewodniczący organu lub komisji przeprowadza rozmowę wyjaśniającą w celu 

ustalenia powodów niewykonywania podjętych obowiązków. W wyniku rozmowy przewodniczący 

organu lub komisji może wystąpić do danej osoby z propozycją rezygnacji lub może wystąpić do 

właściwego organu lub Krajowa Rada Rzeczników Patentowych może wystąpić do właściwego 

organu z wnioskiem o odwołanie danej osoby. 

3. Członkowie organów ponoszą odpowiedzialność za podejmowane rozstrzygnięcia oraz działania 

lub zaniechania w przypadkach naruszenia przepisów prawa lub zasad etyki rzecznika 

patentowego.  

 

III. ORGANY SAMORZĄDU 

 

Rozdział 1  

Organy samorządu, liczebność organów 

§ 17 
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Organami samorządu są: 

1) Krajowy Zjazd Rzeczników Patentowych, zwany dalej „Krajowym Zjazdem”, 

2) Krajowa Rada Rzeczników Patentowych, zwana dalej „Krajową Radą”, 

3) Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, 

4) Komisja Rewizyjna,  

5) Odwoławczy Sąd Dyscyplinarny, 

6) Sąd Dyscyplinarny, 

7) Rzecznik Dyscyplinarny, 

8) okręgowe zgromadzenia rzeczników patentowych, 

9) okręgowe rady rzeczników patentowych.  

§ 18 

Liczba członków organów samorządu pochodzących z wyboru: 

1) Krajowa Rada składa się z 26 osób, w tym z odrębnie wybieranego Prezesa Polskiej Izby 

Rzeczników Patentowych, zwanego dalej „Prezesem Izby”, 12 dziekanów wybieranych przez 

okręgowe zgromadzenia rzeczników patentowych, zwane dalej „okręgowymi zgromadzeniami” i 13 

członków wybieranych przez Krajowy Zjazd, 

2) Komisja Rewizyjna składa się z 12 osób, 

3) Odwoławczy Sąd Dyscyplinarny składa się z 12 osób, 

4) Sąd Dyscyplinarny składa się z 12 osób. 

§ 19 

Niestanowiący organów samorządu zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego wybierani są przez Krajowy 

Zjazd w liczbie 3 osób. 

 

Rozdział 2 

Ograniczenia funkcji samorządowych 

§ 20 

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych organów samorządu ani pełnić 

funkcji zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego; ograniczenie nie dotyczy udziału w Krajowym 

Zjeździe oraz w okręgowych zgromadzeniach. 

2. Nie można łączyć funkcji Rzecznika Dyscyplinarnego lub jego zastępcy z członkostwem w Sądzie 

Dyscyplinarnym lub Odwoławczym Sądzie Dyscyplinarnym.  

3. Nie można łączyć funkcji członka Krajowej Rady lub okręgowej rady z członkostwem w Sądzie 

Dyscyplinarnym lub Odwoławczym Sądzie Dyscyplinarnym. 

§ 21 

Nie można sprawować tej samej funkcji w organach samorządu dłużej niż przez dwie następujące 

po sobie kadencje. 

§ 22 

Ustawowy zakaz sprawowania funkcji w organach samorządu dłużej niż przez dwie następujące po 

sobie kadencje obejmuje następujące funkcje (traktowane oddzielnie): 

1) Prezesa Izby, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika, 

2) Rzecznika Dyscyplinarnego, zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego, 

3) przewodniczącego Sądu Dyscyplinarnego, zastępcy przewodniczącego Sądu Dyscyplinarnego, 

przewodniczącego Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego, zastępcy przewodniczącego 

Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego, 

4) przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, zastępcy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, sekretarza 

Komisji Rewizyjnej, 

5) dziekana, wicedziekana, sekretarza okręgowej rady. 

§ 23 

W razie nieudzielenia absolutorium organowi jednoosobowemu przez Krajowy Zjazd lub nieudzielenia 

absolutorium dziekanowi przez okręgowe zgromadzenie – osoby, którym nie udzielono absolutorium 

nie mogą kandydować na te same funkcje na kolejną kadencję. 

 

Rozdział 3 
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Kadencja, wygaśnięcie mandatu 

§ 24 

1. Kadencja organów samorządu trwa cztery lata, jednakże organy są obowiązane działać do czasu 

ukonstytuowania się nowo wybranych organów. 

2. Kadencja okręgowych rad, wybieranych przed Krajowym Zjazdem, trwa cztery lata, rozpoczyna się 

i kończy wraz z kadencją organów wybieranych przez Krajowy Zjazd. 

3. Kadencja niestanowiących organów samorządu zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego 

i dziekanów trwa cztery lata, rozpoczyna się i kończy wraz z kadencją organów wybieranych przez 

Krajowy Zjazd. 

§ 25 

2. Mandat członka organu samorządu wygasa wskutek: 

1) zrzeczenia się mandatu, 

2) skreślenia z listy rzeczników patentowych, 

3) prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej wymienionej w art. 58 ust. 1 pkt 2-4 ustawy, 

4) odwołania przez organ, który dokonał wyboru, 

5) wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 23a ust.1 ustawy. 

§ 26 

Wygaśnięcie mandatu następuje z chwilą ziszczenia się przewidzianych ustawą okoliczności 

powodujących jego wygaśnięcie. Krajowa Rada stwierdza uchwałą fakt wygaśnięcia mandatu członka 

organu samorządu. Przepis stosuje się także w przypadku rezygnacji z pełnionej funkcji i zrzeczenia się 

mandatu, co następuje w wyniku oświadczenia członka samorządu. 

 

Rozdział 4 

Tryb powoływania, odwoływania i uzupełniania składu organów 

§ 27 

1. Wybory do organów samorządu odbywają się w głosowaniu tajnym, przy nieograniczonej liczbie 

kandydatów. 

2. Tajne głosowanie przeprowadza się również w przypadku zgłoszenia kandydata albo kandydatów 

w liczbie mniejszej albo równej miejscom mandatowym. 

3. Wybranymi zostają kandydaci, którzy otrzymają kolejno najwięcej głosów. 

4. W przypadku otrzymania przez kandydatów równej liczby głosów, przeprowadza się dla tych 

kandydatów głosowanie ponowne i wybrany zostaje kandydat, który otrzyma więcej głosów. 

§ 28 

1. Prezesem Izby wybrany zostaje kandydat, który otrzyma więcej niż połowę ważnie oddanych 

głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości przeprowadza 

się niezwłocznie ponowne głosowanie. 

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

głosowaniu otrzymali kolejno najwięcej głosów. 

3. Prezesem Izby wybrany zostaje kandydat, który w ponownym głosowaniu otrzyma więcej głosów. 

4. Jeżeli zgłoszony jest jeden kandydat i nie uzyska on wymaganej większości, o której mowa w ust. 1, 

nie przeprowadza się ponownego głosowania. W takim przypadku konieczne jest ponowne 

zgłaszanie kandydatów, przy czym kandydat odrzucony w pierwszym głosowaniu może 

kandydować tylko w przypadku zgłoszenia co najmniej jednego innego kandydata. 

§ 29 

1. Wybór Rzecznika Dyscyplinarnego odbywa się według zasad określonych w § 28. 

2. Wybory niestanowiących organów samorządu zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego i dziekanów 

odbywają się na zasadach i w trybie przewidzianym dla wyborów organów samorządu. 

§ 30 

1. Prawidłowość zwołania posiedzenia wyborczego organu, liczbę obecnych i zdolność do dokonania 

wyborów stwierdza komisja mandatowa powołana przez organ wybierający. 

2. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna powołana przez organ wybierający. W skład komisji 

skrutacyjnej nie mogą wchodzić osoby kandydujące do organów samorządu lub na funkcje 

niestanowiące organów. 
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3. Kandydatów do organów samorządu może przedstawić każdy rzecznik patentowy, któremu 

przysługuje czynne prawo wyborcze w wyborach do danego organu. Warunkiem kandydowania jest 

zgoda kandydata oraz jego oświadczenie, że zna obowiązki związane z objęcia mandatu 

a w przypadku wybrania będzie te obowiązki wykonywał z najwyższą starannością i rzetelnością. 

4. Kandydatów do organów samorządu wybieranych przez Krajowy Zjazd mogą przedstawiać, wraz 

z opinią popierającą, także okręgowe zgromadzenia rzeczników patentowych, nie później niż 

na cztery tygodnie przed terminem zwołania Krajowego Zjazdu.  

5. Wybór może być przeprowadzony za pomocą środków elektronicznych zapewniających tajność 

głosowania. 

§ 31 

Organy samorządu konstytuują się najpóźniej w terminie jednego tygodnia po wyborze. 

§ 32 

Członkowie organów mogą być odwołani przez organ , który ich wybrał. 

§ 33 

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu skład organów Polskiej Izby Rzeczników Patentowych jest 

uzupełniany w czasie przed najbliższym Krajowym Zjazdem o osoby, które w ostatnich wyborach 

otrzymały kolejno największą liczbę głosów, a nie zostały wybrane, z zastrzeżeniem § 51 ust. 1 pkt 

10. 

2. W przypadku, gdy brak jest osób, o które skład organu może być uzupełniony, wygasły mandat 

pozostaje nieobsadzony aż do kolejnego Krajowego Zjazdu. W takim przypadku liczebność organu 

ulega odpowiedniemu zmniejszeniu. 

 

IV. KRAJOWY ZJAZD 

 

Rozdział 1 

Krajowy Zjazd Rzeczników Patentowych 

§ 34 

Krajowy Zjazd Rzeczników Patentowych, zwany dalej „Krajowym Zjazdem”, stanowi najwyższą władzę 

samorządu. 

§ 35 

W Krajowym Zjeździe udział biorą, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 2 ustawy, rzecznicy patentowi, którym 

przysługuje czynne prawo wyborcze, oraz bez prawa głosowania, aplikanci. 

§ 36 

Do Krajowego Zjazdu należy: 

1) uchwalanie statutu Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, 

2) uchwalanie wytycznych działania samorządu i jego organów, 

3) uchwalanie zasad etyki rzecznika patentowego, 

4) określanie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu i liczby członków tych 

organów, 

5) wybór Prezesa Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, 

6) wybór członków Krajowej Rady Rzeczników Patentowych, Komisji Rewizyjnej, Odwoławczego 

Sądu Dyscyplinarnego, Sądu Dyscyplinarnego, Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców, 

7) ustalanie zasad gospodarki finansowej samorządu i wytycznych w sprawie określania wysokości 

składki członkowskiej, 

8) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Krajowej Rady Rzeczników Patentowych, Komisji 

Rewizyjnej, Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego, Sądu Dyscyplinarnego i Rzecznika 

Dyscyplinarnego, 

9) udzielanie absolutorium ustępującym organom samorządu, 

10) podejmowanie innych uchwał. 

§ 37 

1. Krajowy Zjazd zwołuje Krajowa Rada na dzień przypadający nie później niż na siedem dni przed 

upływem kadencji organów samorządu. 
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2. Uczestnicy Krajowego Zjazdu powinni być zawiadomieni o jego terminie i porządku obrad 

nie później niż na cztery tygodnie przed tym terminem. Zawiadomienie następuje pocztą 

elektroniczną, poprzez komunikat na stronie internetowej samorządu oraz za pośrednictwem 

dziekanów w formie zwyczajowo przyjętej w danym okręgu. 

§ 38 

1. Krajowy Zjazd jest ważny bez względu na liczbę uczestników. 

2. Krajowy Zjazd podejmuje uchwały, zajmuje stanowisko, dokonuje wyboru organów. 

3. Stanowisko Krajowego Zjazdu dotyczy wyrażenia opinii lub poglądu. 

4. Krajowy Zjazd podejmuje uchwały i zajmuje stanowisko zwykłą większością głosów, 

z zastrzeżeniem rozstrzygnięć dotyczących zwołania zjazdu delegatów oraz zmiany statutu. 

5. Do dokonywania wyboru organów stosuje się § 27 - § 30. 

§ 39 

1. Obradami Krajowego Zjazdu kieruje przewodniczący Zjazdu. 

2.  Organizację Krajowego Zjazdu, tryb obrad i tryb przeprowadzania wyborów członków organów 

samorządu określa regulamin Krajowego Zjazdu, stanowiący załącznik nr 1 do statutu, który może 

być uchwałą Krajowego Zjazdu zmieniony w trybie przewidzianym dla zmiany statutu.  

 

Rozdział 2 

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Rzeczników Patentowych 

§ 40 

1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Rzeczników Patentowych, zwany dalej „Nadzwyczajnym Krajowym 

Zjazdem”, zwołuje Krajowa Rada: 

1) z własnej inicjatywy, 

2) na wniosek swego Prezydium lub Komisji Rewizyjnej, 

3) na wniosek co najmniej jednej piątej ogólnej liczby członków samorządu, zawierający uzgodniony 

    przez nich porządek obrad. 

2. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd powinien być zwołany, ze wskazaniem porządku obrad, w ciągu 

dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku o zwołanie Zjazdu. 

3. Porządek obrad Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu może być na Zjeździe, drogą głosowania, 

rozszerzony. Nie dotyczy to rozszerzenia porządku obrad o wybór nowych organów samorządu. 

§ 41 

Porządek obrad Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu może być na Zjeździe, drogą głosowania, 

zawężony. 

§ 42 

1. Uczestnicy Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu powinni być zawiadomieni o jego terminie 

i porządku obrad nie później niż na trzy tygodnie przed tym terminem. Zawiadomienie następuje 

pocztą elektroniczną, poprzez komunikat na stronie internetowej samorządu oraz 

za pośrednictwem dziekanów w formie zwyczajowo przyjętej w danym okręgu.  

2. W przypadku zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu, dziekani są obowiązani do zwołania 

przedzjazdowych okręgowych zgromadzeń nie później niż na tydzień przed terminem zwołania 

Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu, w celu omówienia spraw objętych porządkiem obrad 

Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu. 

§ 43 

Do Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Krajowego 

Zjazdu.  

 

Rozdział 3 

Krajowy Zjazd jako zjazd delegatów 

§ 44 

1. Krajowy Zjazd może upoważnić Krajową Radę, uchwałą podjętą większością 2/3 głosów, 

do zwołania kolejnego Zjazdu jako zjazdu delegatów. 
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2. W przypadku zwołania Krajowego Zjazdu jako zjazdu delegatów, Krajowa Rada określa 

w regulaminie sposób przeprowadzenia wyborów delegatów oraz liczbę delegatów 

z poszczególnych okręgów. 

3. Liczbę delegatów, o których mowa w ust. 2, Krajowa Rada ustala w jednakowym stosunku do liczby 

rzeczników patentowych w okręgu, z zastrzeżeniem, że liczba delegatów nie może być mniejsza 

niż dwóch z każdego okręgu. 

4. W Krajowym Zjeździe odbywającym się jako zjazd delegatów, oprócz delegatów udział biorą, 

z głosem doradczym, członkowie ustępującej Krajowej Rady, przewodniczący Odwoławczego Sądu 

Dyscyplinarnego, przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego, przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz 

Rzecznik Dyscyplinarny, jeżeli nie są delegatami. 

5. Do Krajowego Zjazdu odbywającego się jako zjazd delegatów, stosuje się odpowiednio 

postanowienia § 34 oraz § 36 – § 39. 

 

Rozdział 4 

Dokumenty zjazdowe, sprawozdania i absolutorium 

 

 

§ 45 

Nie później niż na dwa tygodnie przed terminem Krajowego Zjazdu na stronie internetowej samorządu, 

dostępnej po zalogowaniu, publikowane są dokumenty zjazdowe obejmujące: 

1) sprawozdanie Krajowej Rady, Rzecznika Dyscyplinarnego, Sądu Dyscyplinarnego, Odwoławczego 

Sądu Dyscyplinarnego oraz sprawozdania okręgowych rad, 

2) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium 

dla Prezesa Izby i dla Krajowej Rady, 

3) projekty dokumentów zjazdowych, w szczególności projekty dotyczące statutu oraz zasad etyki, 

jeżeli przewidziane jest ich uchwalenie albo nowelizacja, 

4) wyniki uprzednio przeprowadzonych wyborów dziekanów, którzy będą wchodzili w skład Krajowej 

Rady, 

5) wskazanie przez Prezesa Izby osób, których dotyczy ograniczenie sprawowania funkcji w organach 

samorządu po upływie dwóch następujących po sobie kadencji. 

§ 46 

1. Sprawozdanie Krajowej Rady obejmuje w szczególności informacje merytoryczne podsumowujące 

działalność samorządu, w tym sprawy doskonalenia zawodowego, aplikacji rzecznikowskiej, 

promocji zawodu oraz ułatwiania jego wykonywania, legislacyjne oraz międzynarodowe, ponadto 

sprawozdanie z prowadzonej gospodarki finansowej na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego 

ogłoszenie o zwołaniu Krajowego Zjazdu zawierające uproszczony bilans i rachunek wyników na 

ten dzień, informacje o majątku trwałym i ruchomym, o stanie finansowym samorządu, stanie kont 

bankowych i kasy, zbiorcze informacje o pracownikach, zleceniobiorcach i wykonawcach dzieł oraz 

stanie płaconych składek członkowskich.  

2. Wniosek w sprawie absolutorium dla Krajowej Rady przedkłada Krajowemu Zjazdowi 

przewodniczący Zjazdu na wniosek Komisji Rewizyjnej. 

§ 47 

1. Podsumowanie kadencji prezentowane przez Prezesa Izby podczas Krajowego Zjazdu obejmuje 

w szczególności informacje dotyczące reprezentowania samorządu a także wnioski dotyczące 

upływającej kadencji, ocenę stanu zawodu rzecznika patentowego oraz postulaty pod adresem 

organów nowej kadencji. 

2. Wniosek w sprawie absolutorium dla Prezesa Izby przedkłada Krajowemu Zjazdowi 

przewodniczący Zjazdu na wniosek Komisji Rewizyjnej. 

§ 48 

1. Wniosek w sprawie absolutorium dla Rzecznika Dyscyplinarnego oraz dla Sądu Dyscyplinarnego 

i Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego przedkłada Krajowemu Zjazdowi przewodniczący Zjazdu.  

2. Wniosek w sprawie absolutorium dla Komisji Rewizyjnej przedkłada Krajowemu Zjazdowi 

przewodniczący Zjazdu.  
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§ 49 

1. Sprawozdania okręgowych rad rzeczników patentowych obejmują w szczególności sprawozdanie 

merytoryczne dotyczące szkoleń i informacje o wywiązywaniu się rzeczników patentowych 

z obowiązku doskonalenia zawodowego. 

2. Sprawozdania organów zawierają ponadto informacje o aktywności poszczególnych członków tych 

organów, ich udziale w poszczególnych pracach tych organów oraz obecności na posiedzeniach.  

§ 50 

1. Projekty dokumentów zjazdowych przyjmowane są wcześniej uchwałami ustępujących organów.  

2. Każdy rzecznik patentowy lub aplikant może zgłosić projekt uchwały zjazdowej; zgłoszenia należy 

dokonać pisemnie, można je przesłać pocztą elektroniczną. Jeżeli zgłoszenie projektu następuje 

nie później niż na dwa tygodnie przed terminem Krajowego Zjazdu, jest ono publikowane w trybie 

przewidzianym dla innych dokumentów zjazdowych. 

3. Kandydaci do organów samorządu lub grupy kandydatów mogą przedstawiać przed odbyciem 

Krajowego Zjazdu swoje programy i swoich kandydatów, również na stronie internetowej 

samorządu. 

 

 

 

 

V. KRAJOWA RADA 

 

Rozdział 1 

Krajowa Rada Rzeczników Patentowych 

§ 51 

1. Krajową Radę Rzeczników Patentowych stanowią Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, 

członkowie wybrani przez Krajowy Zjazd oraz dziekani. 

2. Do Krajowej Rady należy: 

1) opiniowanie projektów aktów prawnych oraz przedstawianie wniosków dotyczących 

unormowań prawnych w sprawach własności przemysłowej i rzeczników patentowych, 

2) uchwalanie budżetu Krajowej Rady i zatwierdzanie sprawozdań z jego wykonania, 

3) prowadzenie gospodarki finansowej samorządu, 

4) zatwierdzanie sprawozdań finansowych, 

5) rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej, 

6) określanie wysokości składki członkowskiej i zasad zwalniania w całości lub części z obowiązku 

opłacania składki, a także przypadków, w jakich osoby przechodzące na emeryturę lub rentę 

nie są obowiązane do jej opłacania, 

7) organizowanie aplikacji, w tym uchwalanie programu oraz regulaminu aplikacji i egzaminu 

kwalifikacyjnego, 

8) organizowanie szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego rzeczników patentowych, 

9) ustanawianie tymczasowego zastępcy rzecznika patentowego i tymczasowego zarządcy 

kancelarii patentowej, w przypadkach określonych ustawą, 

10) wybór Prezesa Polskiej Izby Rzeczników Patentowych oraz Rzecznika Dyscyplinarnego 

–  w razie wygaśnięcia ich mandatów w okresie pomiędzy Krajowymi Zjazdami, 

11) prowadzenie i aktualizacja ogólnie dostępnych ewidencji: 

a) miejsca zatrudnienia rzeczników patentowych, 

b) kancelarii patentowych, 

12) występowanie do organów rejestrowych lub ewidencyjnych z wnioskiem o wszczęcie 

postępowania o wykreślenie z rejestru lub ewidencji jednostki organizacyjnej prowadzącej 

działalność w zakresie świadczenia pomocy w sprawach własności przemysłowej niezgodnie z 

przepisami ustawy, 

13) realizacja innych zadań samorządu, niezastrzeżonych dla pozostałych jego organów. 

§ 52 

Inne zadania, o których mowa w § 51 ust. 2 pkt 13, obejmują w szczególności: 
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1) realizowanie zadań powierzonych przez Krajowy Zjazd, 

2) doskonalenie i krzewienie zasad etyki zawodowej, 

3) współpracę międzynarodową, 

4) współpracę z wyższymi uczelniami, środowiskami naukowymi oraz organizacjami, instytucjami 

i innymi jednostkami działającymi na rzecz nauki, 

5) rozpatrywanie spraw dotyczących wykonywania zawodu rzecznika patentowego 

i ochrony interesów członków samorządu, 

6) rozpatrywanie spraw i wniosków zgłoszonych przez członków samorządu, 

7) prowadzenie ewidencji członków samorządu, 

8) zawiadamianie Prezesa Urzędu Patentowego RP o zaistnieniu znanych samorządowi przyczyn 

uzasadniających skreślenie z listy rzeczników patentowych. 

§ 53 

1. Krajowa Rada stanowi najwyższą władzę samorządu w okresie pomiędzy Krajowymi Zjazdami. 

2. Stanowisko samorządu w sprawach opiniowania aktów prawnych oraz wniosków dotyczących 

unormowań prawnych przedstawiane jest na podstawie uchwały Krajowej Rady. 

 

Rozdział 2 

Posiedzenia 

§ 54 

1. Posiedzenia Krajowej Rady odbywają się w miarę potrzeb, przynajmniej cztery razy w roku.  

2. Krajowa Rada ustala corocznie harmonogram swoich posiedzeń, informując o tym członków 

samorządu poprzez publikację na stronie internetowej samorządu, w terminie do 31 stycznia roku, 

którego dotyczy plan działania. 

§ 55 

1. Posiedzenia Krajowej Rady są jawne dla rzeczników patentowych. Jeżeli z uwagi na konieczność 

ochrony danych osobowych lub innych informacji prawnie chronionych niezbędne jest zachowanie 

poufności, Krajowa Rada może podjąć uchwałę o wyłączeniu jawności posiedzenia albo jego 

części.  

2. Posiedzenia zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Krajowej Rady. 

3. Z wnioskiem o odbycie posiedzenia Krajowej Rady może wystąpić także Komisja Rewizyjna. 

4. Obradom Krajowej Rady przewodniczy Prezes lub wiceprezes.  

5. W posiedzeniach Krajowej Rady mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez 

Prezesa. 

§ 56 

1. Do ważności posiedzenia Krajowej Rady wymagana jest obecność co najmniej połowy jej członków, 

w tym Prezesa Izby lub wiceprezesa. 

2. Krajowa Rada podejmuje uchwały, zajmuje stanowisko, dokonuje wyboru. 

3. Stanowisko Krajowej Rady dotyczy wyrażenia opinii lub poglądu. 

4. Krajowa Rada podejmuje uchwały i zajmuje stanowisko zwykłą większością głosów w głosowaniu 

jawnym, zaś uchwały w sprawach personalnych - w głosowaniu tajnym. 

5. W przypadku równej liczby głosów w głosowaniu jawnym rozstrzyga głos Prezesa Izby, w przypadku 

jego nieobecności głos przewodniczącego obradom wiceprezesa. 

6. Krajowa Rada dokonuje wyboru Prezesa Polskiej Izby Rzeczników Patentowych oraz Rzecznika 

Dyscyplinarnego - w razie wygaśnięcia ich mandatów w okresie pomiędzy Krajowymi Zjazdami. 

7. Krajowa Rada dokonuje wyboru członków Komisji Egzaminacyjnej i członków komisji Krajowej 

Rady. 

8. Do dokonywania wyboru stosuje się odpowiednio § 27 - § 30. 

§ 57 

1. Z posiedzeń Krajowej Rady sporządza się protokół. Protokół podpisuje sekretarz i Prezes Izby. 

2. Do protokołu załącza się listę obecności. 

§ 58 

Krajowa Rada uchwala Regulamin Krajowej Rady, który – nie powtarzając postanowień niniejszego 

statutu – określa w szczególności: 
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− tryb obrad podczas posiedzenia, 

− tryb przygotowywania uchwał, 

− podział obowiązków pomiędzy członków prezydium, 

− zakresy działania komisji, 

− zasady pracy komisji, 

− zasady oceny aktywności członków oraz oceny wykonywania przez nich zadań, w tym obowiązku 

uczestniczenia w posiedzeniach i głosowaniach. 

 

Rozdział 3 

Uchwały 

§ 59 

1. Uchwałom Krajowej Rady nadaje się formę odrębnych dokumentów. W przypadku zajęcia 

stanowiska i innych rozstrzygnięć dotyczących spraw bieżących, w szczególności formalnych, 

proceduralnych, organizacyjnych lub finansowych, podejmowanych w drodze głosowań, wyniki 

głosowań odnotowuje się w protokole posiedzenia.  

2. Do uchwał dotyczących rozstrzygnięć w sprawach indywidualnych, podlegających zaskarżeniu, 

stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące decyzji administracyjnych. 

§ 60 

1. Projekty uchwał, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, przygotowuje prezydium lub odpowiednia komisja. 

2. Każdy członek samorządu może wnieść sprawę związaną z działalnością samorządu pod obrady 

Krajowej Rady i zgłosić projekt uchwały. 

3. Projekty uchwał, wraz z uzasadnieniem, powinny być złożone pisemnie, można je przesłać pocztą 

elektroniczną. 

4. Projekty uchwał doręczane są członkom Krajowej Rady z wyprzedzeniem umożliwiającym 

przygotowanie się do dyskusji. 

5. Uchwały poddawane są pod głosowanie w pełnej ich proponowanej treści. 

6. Uchwały Krajowej Rady są numerowane i wpisywane do rejestru uchwał. Uchwała winna być 

wpisana do rejestru w ciągu 7 dni i niezwłocznie przesłana przez Biuro Polskiej Izby Rzeczników 

Patentowych Prezesowi Urzędu Patentowego. 

 

Rozdział 4 

Komisje 

§ 61 

1. Krajowa Rada może tworzyć stałe lub doraźne komisje, określać zakresy ich działania oraz 

wyznaczać zadania do wykonania.  

2. Komisje przedkładają Krajowej Radzie okresowe informacje o swojej pracy. 

3. Krajowa Rada może powołać jednocześnie przewodniczącego danej komisji albo pozostawić 

ten wybór danej komisji.  

4. W pracach komisji mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Prezesa Izby w charakterze 

ekspertów lub doradców.  

5. Posiedzenia komisji są jawne dla rzeczników patentowych. 

6. Jeżeli z uwagi na konieczność ochrony danych osobowych lub innych informacji prawnie 

chronionych niezbędne jest zachowanie poufności, komisja decyduje o wyłączeniu jawności 

posiedzenia albo jego części.  

7. Z posiedzeń komisji sporządza się protokół podjętych ustaleń. 

8. Protokół ustaleń podpisuje przewodniczący komisji. Do protokołu załącza się listę obecności.  

 

VI. PREZES IZBY. PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY 

 

Rozdział 1 

Prezes Izby 

§ 62 

1. Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych: 
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1) reprezentuje samorząd, 

2) przewodniczy Krajowej Radzie Rzeczników Patentowych, 

3) prowadzi listę aplikantów, 

4) podpisuje uchwały Krajowej Rady Rzeczników Patentowych, 

5) wykonuje inne czynności określone w przepisach prawa i statucie. 

2. Wiceprezesi Polskiej Izby Rzeczników Patentowych działają w granicach upoważnienie udzielonego 

     przez Prezesa Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. 

§ 63 

1. Dokumentem poświadczającym umocowanie do działania w imieniu Polskiej Izby Rzeczników 

Patentowych jest „Protokół wyboru Prezesa Polskiej Izby Rzeczników Patentowych” stanowiący 

wyciąg z protokołu Krajowego Zjazdu podpisany przez przewodniczącego Zjazdu i sekretarza 

Zjazdu. 

§ 64 

1. Prezes Izby lub upoważniony przez niego wiceprezes wypowiada się w imieniu samorządu, 

przedstawia jego stanowisko, opinie, wnioski i postulaty.  

2. Prezes Izby może uczestniczyć w posiedzeniach wszystkich organów samorządu, w szczególności 

w okręgowych zgromadzeniach rzeczników patentowych oraz w posiedzeniach wszystkich komisji, 

z wyjątkiem narady i głosowania składu orzekającego w postępowaniu dyscyplinarnym.  

3. Prezes Izby jest kierownikiem jednostki w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości.  

4. Prezes Izby zapewnia sporządzenie sprawozdania finansowego i przedkłada go Krajowej Radzie 

do zatwierdzenia.  

5. Przy występowaniu Izby jako jednostki organizacyjnej będącej pracodawcą, Prezes Izby lub 

upoważniony przez niego wiceprezes jest osobą zarządzającą tą jednostką w imieniu pracodawcy. 

 

 

Rozdział 2 

Prezydium Krajowej Rady 

§ 65 

1. Prezydium Krajowej Rady Rzeczników Patentowych stanowią Prezes Polskiej Izby Rzeczników 

Patentowych oraz wybrani przez Krajową Radę Rzeczników Patentowych ze swego grona 

wiceprezesi Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, sekretarz, skarbnik i członkowie. 

2. Prezydium Krajowej Rady Rzeczników Patentowych jest organem wykonawczym tej Rady i składa 

jej sprawozdanie ze swojej działalności. 

§ 66 

Prezydium wykonuje czynności należące do kompetencji Krajowej Rady Rzeczników Patentowych 

w zakresie określonym przez Krajową Radę Rzeczników Patentowych, z wyjątkiem czynności, 

o których mowa w art. 51 pkt 3, 4a i 6 ustawy. 

§ 67 

1. Do zadań prezydium należy w szczególności: 

1) realizacja bieżących zadań Krajowej Rady, 

2) przygotowywanie materiałów i projektów uchwał na posiedzenia Krajowej Rady, 

3) przygotowywanie dokumentów i projektów uchwał na Krajowy Zjazd, 

4) wykonywanie uchwał Krajowej Rady, 

5) nadzór nad stałymi i doraźnymi komisjami, 

6) ustalanie struktury organizacyjnej biura PIRP, zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników 

biura, 

7) sporządzanie projektu planu rzeczowego oraz projektu budżetu na kolejny rok, 

8) realizacja planu rzeczowego i budżetu, 

9) omawianie rocznych sprawozdań finansowych. 

2. Z posiedzeń prezydium sporządza się protokół. Protokół podpisuje sekretarz i Prezes Izby. Do 

protokołu załącza się listę obecności. 

 

VII. KOMISJA REWIZYJNA 
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Rozdział 1 

Komisja Rewizyjna 

§ 68 

Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę działalności statutowej Krajowej Rady. 

§ 69 

1. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego, 

zastępcę przewodniczącego i sekretarza. 

2. Przewodniczący kieruje pracami Komisji Rewizyjnej, reprezentuje ją, podpisuje uchwały i protokoły 

kontroli. 

3. W przypadku, gdy przewodniczący Komisji Rewizyjnej nie może wykonywać swojej funkcji, pracami 

Komisji kieruje, reprezentuje ją, podpisuje uchwały i protokoły kontroli zastępca przewodniczącego.  

§ 70 

Do Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrolowanie, przynajmniej raz w roku, działalności Krajowej Rady, ze szczególnym 

uwzględnieniem realizacji uchwał Krajowego Zjazdu, uchwał Krajowej Rady oraz kontrolowanie 

gospodarki finansowej, 

2) kontrolowanie, z inicjatywy własnej lub na wniosek Krajowej Rady, określonych spraw 

lub problemów oraz części lub rodzajów działalności, 

3) przedstawianie Krajowej Radzie uwag i wniosków dotyczących działalności samorządu, 

4) przedkładanie opinii w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Krajowej Rady przedstawianego 

Krajowemu Zjazdowi, 

5) przedkładanie Krajowemu Zjazdowi wniosku w sprawie absolutorium dla Prezesa Izby i Krajowej 

Rady, 

6) składanie Krajowemu Zjazdowi sprawozdania ze swojej działalności. 

 

 

§ 71 

1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę z uwzględnieniem kryterium zgodności z prawem, 

celowości, rzetelności i gospodarności. 

2. Kryterium zgodności z prawem dotyczy zarówno zgodności z przepisami prawa jak i z przepisami 

samorządowymi, w szczególności ze statutem i uchwałami Krajowego Zjazdu. 

3. Kryterium celowości dotyczy uzyskania oczekiwanych skutków zadań podjętych przez Krajową 

Radę i osiągnięcia zaplanowanych celów.  

4. Kryterium rzetelności dotyczy należytej staranności oraz dochowywania istniejących 

lub powszechnie uznawanych standardów i reguł. 

5. Kryterium gospodarności dotyczy oceny prawidłowości gospodarowania składnikami majątkowymi 

samorządu i celowości wydatków.  

6. Komisja Rewizyjna opiniuje sprawozdania finansowe i sprawozdania z wykonania budżetu przed 

ich zatwierdzeniem. 

§ 72 

1. Roczne sprawozdanie finansowe przed zatwierdzeniem w terminie ustawowym przez Krajową 

Radę, podlega ocenie Komisji Rewizyjnej, która sporządza w tej sprawie swoją pisemną opinię 

nie później niż na miesiąc przed upływem ustawowego terminu zatwierdzenia.  

2. W celu przygotowania opinii, prezes Izby przekazuje przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, nie 

później niż na dwa miesiące przed upływem ustawowego terminu zatwierdzenia, wersję 

elektroniczną oraz wersję pisemną sprawozdania finansowego, sporządzone w terminie 

ustawowym i opatrzone podpisem osoby sporządzającej i Prezesa Izby.  

3. Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu podlega ocenie i zatwierdzeniu na zasadach i w trybie 

przewidzianym dla rocznego sprawozdania finansowego. 

§ 73 

1. Komisja Rewizyjna podejmuje i prowadzi kontrolę działalności statutowej Krajowej Rady z inicjatywy 

własnej, na podstawie uchwały Krajowej Rady lub wniosku Prezesa Izby. 
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2. Komisja Rewizyjna może podjąć i prowadzić kontrolę działalności statutowej Krajowej Rady także 

na uzasadniony wniosek członka samorządu.  

 

Rozdział 2 

Posiedzenia 

§ 74 

1. Komisja Rewizyjna obraduje oraz podsumowuje i analizuje wyniki przeprowadzonych kontroli 

na posiedzeniach. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeb, przynajmniej dwa razy w roku.  

2. Komisja Rewizyjna ustala corocznie harmonogram swoich posiedzeń, informując o tym członków 

samorządu poprzez publikację na stronie internetowej samorządu, w terminie do 31 stycznia roku, 

którego dotyczy plan działania. 

§ 75 

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są jawne dla rzeczników patentowych. Jeżeli z uwagi 

na konieczność ochrony danych osobowych lub innych informacji prawnie chronionych, a także 

z uwagi na konieczność zachowania wymogów przeprowadzanej kontroli, niezbędne jest 

zachowanie poufności, Komisja może podjąć uchwałę o wyłączeniu jawności posiedzenia albo jego 

części.  

2. Posiedzenia zwołuje przewodniczący Komisji Rewizyjnej z własnej inicjatywy lub na wniosek 
członków Komisji Rewizyjnej.  

3. Z wnioskiem o odbycie posiedzenia Komisji Rewizyjnej może wystąpić także Krajowa Rada 
lub Prezes Izby.  

4. Obradom przewodniczy przewodniczący lub zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

§ 76 

1. Do ważności posiedzenia Komisji Rewizyjnej wymagana jest obecność co najmniej połowy jej 

członków, w tym przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego. 

2. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały, zajmuje stanowisko, dokonuje wyboru. 

3. Stanowisko Komisji Rewizyjnej dotyczy wyrażenia opinii lub poglądu. 

4. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały i zajmuje stanowisko zwykłą większością głosów. 

5. W przypadku równej liczby głosów w głosowaniu jawnym rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej, w przypadku jego nieobecności głos prowadzącego obrady zastępcy 

przewodniczącego. 

6. Do dokonywania wyboru przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza stosuje się 

odpowiednio § 27 i 30. 

7. Uchwały Komisji Rewizyjnej są numerowane i wpisywane do rejestru uchwał. 

§ 77 

1. Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół. Protokół podpisuje sekretarz 

i przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 

2. Do protokołu załącza się listę obecności. 

§ 78 

Komisja Rewizyjna uchwala Regulamin Komisji Rewizyjnej, który – nie powtarzając postanowień 

niniejszego statutu – określa w szczególności: 

− tryb obrad podczas posiedzenia, 

− tryb przygotowywania uchwał, 

− podział obowiązków pomiędzy członków,  

− zakresy działania zespołów problemowych, 

− zasady przeprowadzania kontroli, 

− zasady oceny aktywności członków, oceny wykonywania przez nich zadań, w tym  

obowiązku uczestniczenia w posiedzeniach, głosowaniach i przeprowadzaniu kontroli. 

 

Rozdział 3 

Zespoły kontrolne, przeprowadzanie kontroli 

§ 79 
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1. Komisja Rewizyjna powołuje uchwałą stałe lub doraźne zespoły kontrolne. Zespół kontrolny tworzy 

co najmniej dwóch członków Komisji Rewizyjnej, przy czym jedna osoba może brać udział 

w pracach więcej niż jednego zespołu.  

2. Propozycje ilości i składu stałych lub doraźnych zespołów kontrolnych przedstawia przewodniczący 

Komisji.  

3. Zespoły kontrolne konstytuują się najpóźniej w ciągu 7 dni od powołania oraz ustalają kierującego 

pracami, określają sposób pracy, zasady przekazywania dokumentów lub materiałów, terminy 

spotkań oraz termin zakończenia prac.  

4. Członek Komisji Rewizyjnej podlega wyłączeniu z udziału w czynnościach kontrolnych, jeżeli 

przedmiot kontroli może dotyczyć jego praw i obowiązków lub gdy zachodzą okoliczności mogące 

wywołać wątpliwości co do jego bezstronności. 

5. Materiały i dokumenty utworzone w trakcie prac zespołu przesyłane są przewodniczącemu Komisji 

Rewizyjnej.  

§ 80 

1. Komisja Rewizyjna ma prawo żądać złożenia stosownych sprawozdań i wyjaśnień, okazania 

dokumentów, podejmować inne czynności kontrolne oraz zlecać biegłym dokonanie określonych 

czynności. 

2. Zespół kontrolny, który odbiera informacje, oświadczenia i wyjaśnienia od osoby odpowiedzialnej 

za kontrolowaną działalność, sporządza na tę okoliczność protokół.  

3. Na żądanie osoby odpowiedzialnej za kontrolowaną działalność określony fragment jej wypowiedzi 

zapisywany jest do protokołu w pełnym brzmieniu.  

4. Osoba odpowiedzialna za kontrolowaną działalność ma prawo przedstawiać pisemne stanowisko 

stanowiące załącznik do protokołu kontroli. 

 

Rozdział 4 

Wyniki kontroli 

§ 81 

1. Komisja Rewizyjna sporządza protokół z przeprowadzonej kontroli zawierający wnioski i zalecenia. 

Protokół jest przekazywany Prezesowi Izby przez przewodniczącego Komisji. 

2. W razie stwierdzenia, że działalność w badanym zakresie jest nieprawidłowa, Komisja Rewizyjna 

wskazuje Prezesowi Izby powstałe nieprawidłowości i ustala termin ich usunięcia. 

3. Prezes Izby przedstawia protokół z przeprowadzonej kontroli oraz stwierdzone nieprawidłowości, 

w przypadku ich wystąpienia, na najbliższym posiedzeniu Krajowej Rady. 

4. Krajowa Rada zobowiązana jest do rozpatrzenia na najbliższym lub kolejnym posiedzeniu 

otrzymanych od Komisji Rewizyjnej wniosków i zaleceń oraz do podjęcia stosownych środków 

zaradczych w przypadku wystąpienia nieprawidłowości. 

5. W przypadku nieuwzględnienia przez Krajową Radę zaleceń Komisji Rewizyjnej i niepodjęcia 

środków zaradczych, Prezes Izby zwołuje wspólne posiedzenie Krajowej Rady i Komisji Rewizyjnej 

celem rozwiązania sprawy. 

6. W przypadku nierozwiązania sprawy podczas wspólnego posiedzenia – Komisja Rewizyjna może 

skorzystać z prawa złożenia do Krajowej Rady wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu. 

§ 82 

1. Komisja Rewizyjna ma prawo, w szczególnych przypadkach, wnioskowania do Krajowej Rady 

o uchylenie albo zawieszenie wykonalności uchwały Krajowej Rady. Krajowa Rada zobowiązana 

jest do bezzwłocznego rozpatrzenia wniosku i ponownego rozpatrzenia sprawy.  

2. W przypadku podtrzymania przez Krajową Radę kwestionowanej uchwały, Prezes Izby zwołuje 

wspólne posiedzenie Krajowej Rady i Komisji Rewizyjnej celem rozwiązania sprawy. 

3. W przypadku nierozwiązania sprawy podczas wspólnego posiedzenia – Komisja Rewizyjna może 

skorzystać z prawa złożenia do Krajowej Rady wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu. 

§ 83 

1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji uczestniczy 

w posiedzeniach Krajowej Rady. 
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2. Przynajmniej raz w roku Komisja Rewizyjna odbywa wspólne posiedzenie z Krajową Radą 

poświęcone sprawom kontroli. 

 

VIII. SĄDY DYSCYPLINARNE. RZECZNIK DYSCYPLINARNY 

 

Rozdział 1 

Sąd Dyscyplinarny. Odwoławczy Sąd Dyscyplinarny 

§ 84 

1. Sąd Dyscyplinarny rozpatruje sprawy dyscyplinarne rzeczników patentowych i aplikantów, 

wniesione przez Rzecznika Dyscyplinarnego, oraz zażalenia na postanowienia Rzecznika 

Dyscyplinarnego. 

2. Odwoławczy Sąd Dyscyplinarny rozpatruje środki odwoławcze od orzeczeń Sądu Dyscyplinarnego. 

3. Rzecznik Dyscyplinarny prowadzi postępowanie wyjaśniające oraz składa wnioski o wszczęcie 

postępowania przed Sądem Dyscyplinarnym. 

4. Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego działają w granicach upoważnienia udzielonego przez 

Rzecznika Dyscyplinarnego. 

 

Rozdział 2 

Niezawisłość sądów dyscyplinarnych 

§ 85 

1. Członkowie Sądu Dyscyplinarnego oraz Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego są w zakresie 

orzekania niezawiśli i podlegają wyłącznie przepisom prawa. 

2. Członkowie Sądu Dyscyplinarnego i Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego orzekają na podstawie 

swego przekonania opartego na swobodnej ocenie całokształtu dowodów z uwzględnieniem 

okoliczności przemawiających zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść obwinionego. 

 

Rozdział 3 

Organizacja sądów 

§ 86 

1. Sąd Dyscyplinarny i Odwoławczy Sąd Dyscyplinarny na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego 

grona przewodniczącego sądu i dwóch zastępców przewodniczącego sądu.  

2. Przewodniczący sądu kieruje jego pracami oraz wyznacza składy orzekające.  

3. W przypadku, gdy przewodniczący sądu nie może wykonywać swojej funkcji, jeden z zastępców 

przewodniczącego sądu kieruje pracami sądu oraz wyznacza składy orzekające.  

4. Sądy dyscyplinarne orzekają w składach trzyosobowych. 

§ 87 

Rzecznik Dyscyplinarny, Sąd Dyscyplinarny i Odwoławczy Sąd Dyscyplinarny uchwalają wspólny 

regulamin organów dyscyplinarnych. 

§ 88 

Przynajmniej raz w roku Rzecznik Dyscyplinarny, Sąd Dyscyplinarny oraz Odwoławczy Sąd 

Dyscyplinarny odbywają wspólne posiedzenie z Krajową Radą Rzeczników Patentowych poświęcone 

sprawom dyscyplinarnym 

 

IX. OKRĘGI 

 

Rozdział 1 

Okręgi. 

§ 89 

Terenową strukturę organizacyjną Polskiej Izby Rzeczników Patentowych tworzą okręgi. 

§ 90 

Poszczególne okręgi obejmują obszar: 

1) okręg mazowiecki - województwa mazowieckiego, 

2) okręg śląski - województwa śląskiego, 
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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 i miasta Elbląg, 

8) okręg lubelski - województwa lubelskiego, 

9) okręg zachodniopomorski - województwa zachodniopomorskiego, 

10) okręg podkarpacki - województwa podkarpackiego, 

11) okręg podlaski - województwa: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, z wyłączeniem powiatu 

elbląskiego, 

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

§ 91 

Rzecznicy patentowi i aplikanci zamieszkali w danym okręgu tworzą okręgowe zgromadzenie 

rzeczników patentowych, zwane dalej „okręgowym zgromadzeniem”. 

 

Rozdział 2 

Okręgowe zgromadzenia rzeczników patentowych 

§ 92 

1. Do okręgowego zgromadzenia rzeczników patentowych należy: 

1) wybór dziekana, 

2) wybór członków okręgowej rady rzeczników patentowych, 

3) udzielanie absolutorium okręgowej radzie rzeczników patentowych, 

4) uchwalanie wniosków do przedłożenia Krajowemu Zjazdowi, 

5) wybór delegatów na Krajowy Zjazd w przypadku, o którym mowa w art. 47 ust.2 i 3 ustawy, 

6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań okręgowej rady rzeczników patentowych, 

7) wykonywanie innych zadań przewidzianych w statucie. 

2. Inne zadania, o których mowa w ust. 1 pkt. 7 obejmują w szczególności: 

1) zajmowanie stanowiska i przedkładanie wniosków w sprawach wykonywania zawodu, 

2) opiniowanie przekazanych przez Krajową Radę projektów zmian przepisów samorządowych,  

3) zajmowanie stanowiska w sprawach samorządowych i przedkładanie w tych sprawach postulatów. 

§ 93 

1. Okręgowe zgromadzenie zwołuje dziekan z własnej inicjatywy, na podstawie uchwały okręgowej 

rady a także na podstawie wniosku co najmniej jednej piątej ogólnej liczby członków okręgu. 

2. Przed upływem kadencji samorządu dziekan na podstawie uchwały Krajowej Rady zwołuje 

wyborcze okręgowe zgromadzenie, w celu przeprowadzenia wyborów w okręgu, nie później niż 

na miesiąc przed terminem zwołania Krajowego Zjazdu. 

3. Wraz z uchwałą Krajowej Rady o przeprowadzeniu wyborów Prezes Izby wskazuje osoby, których 

dotyczy ograniczenie sprawowania funkcji w organach samorządu po upływie dwóch następujących 

po sobie kadencji. 

4. Uczestnicy okręgowego zgromadzenia powinni być zawiadomieni o jego terminie i porządku obrad 

nie później niż na dwa tygodnie przed tym terminem. Zawiadomienie następuje pocztą 

elektroniczną, poprzez komunikat na stronie internetowej samorządu oraz w formie zwyczajowo 

przyjętej w danym okręgu. 

5. Wraz z zawiadomieniem o terminie okręgowego zgromadzenia udostępnia się sporządzane 

na zakończenie kadencji sprawozdanie okręgowej rady.  

§ 94 

1. Obradami okręgowego zgromadzenia przewodniczy dziekan lub wyznaczona przez niego osoba.  

2. Obradami okręgowego zgromadzenia dokonującego wyboru dziekana i okręgowej rady kieruje 

przewodniczący wybrany przez okręgowe zgromadzenie.  

3. Wybór dziekana przeprowadzany jest odrębnie. 

4. Okręgowe zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę uczestników. 

5. Okręgowe zgromadzenie podejmuje uchwały, zajmuje stanowisko, dokonuje wyboru organu. 

6. Stanowisko okręgowego zgromadzenia dotyczy wyrażenia opinii lub poglądu. 
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7. Okręgowe zgromadzenie podejmuje uchwały i zajmuje stanowisko zwykłą większością głosów. 

8. Do dokonywania wyboru organu stosuje się § 27, 29 ust. 2 i § 30. 

§ 95 

1. Okręgową radę stanowią dziekan, który przewodniczy radzie i członkowie, spośród których 

Okręgowa Rada może wybrać wicedziekanów i sekretarza. [art.54 ust. 5 ustawy] 

2. Liczbę członków okręgowej rady ustala okręgowe zgromadzenie. 

3. Do okręgowej rady należy:  

1) reprezentowanie samorządu na terenie okręgu i kierowanie jego działalnością, 

2) promowanie ochrony własności przemysłowej i działalność edukacyjna w tym zakresie, 

3) doskonalenie umiejętności i kształcenie zawodowe rzeczników patentowych, 

4) wykonywanie zadań zleconych przez Krajową Radę, 

5) wykonywanie innych zadań przewidzianych w statucie. 

§ 96 

Inne zadania, o których mowa w § 95 ust. 3 pkt 5 obejmują w szczególności: 

1) integrację zawodową rzeczników patentowych i tworzenie więzi koleżeńskich, 

2) pomoc w kształceniu aplikantów, 

3) sprawdzanie wywiązywania się rzeczników patentowych okręgu z obowiązku doskonalenia 

zawodowego, 

4) inicjowanie i opiniowanie nadawania nagród, wyróżnień i odznaczeń dla rzeczników patentowych 

okręgu, 

5) sporządzanie preliminarzy kosztów działania okręgu, 

6) sporządzanie sprawozdania okręgowej rady na zakończenie kadencji, 

7) ułatwianie kontaktów i współpracy z organami samorządu, 

8) przedstawianie i opiniowanie kandydatów do organów samorządu i komisji Krajowej Rady, 

9) realizację uchwał Krajowego Zjazdu, Krajowej Rady oraz okręgowego zgromadzenia. 

 

Rozdział 3 

Budżety okręgów, postulaty, opinie 

§ 97 

1. W budżecie uchwalanym przez Krajową Radę na dany rok kalendarzowy przeznacza się 

na potrzeby okręgów 40 % kwoty odpowiadającej faktycznie uzyskanym wpływom ze składek 

członkowskich wszystkich rzeczników patentowych w roku poprzednim.  

2. Środki te przysługują okręgowym radom rzeczników patentowych na cele doskonalenia 

umiejętności i kształcenia zawodowego rzeczników patentowych oraz na inne potrzeby okręgów, 

na podstawie zatwierdzonych przez Krajową Radę preliminarzy kosztów, o których mowa w § 96 

pkt. 5. 

3. Okręgi mogą wspólnie wykorzystywać środki, o których mowa w ust. 1 i 2. Uchwały w tej sprawie 

podejmują odpowiednie okręgowe rady rzeczników patentowych. 

§ 98 

1. Okręgowe zgromadzenia mogą wnosić sprawy pod obrady Krajowej Rady i proponować treść 

uchwały Krajowej Rady. 

2. Krajowa Rada rozpatruje stanowiska, wnioski i postulaty okręgów, wyrażone w uchwałach 

okręgowego zgromadzenia, na najbliższym posiedzeniu, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od 

dnia doręczenia uchwały. 

3. Krajowa Rada ustosunkowuje się do uchwały okręgowego zgromadzenia podejmując uchwałę albo 

udzielając odpowiedzi w innej formie. 

§ 99 

1. Okręgowe rady rzeczników patentowych opiniują, przed podjęciem odpowiedniej uchwały przez 

Krajową Radę, następujące sprawy dotyczące okręgu:  

1) kandydatury pełnomocników z urzędu, 

2) sprawy patronów dla aplikantów, którzy zdali egzamin konkursowy ale nie mają patrona,  

3) kandydatury zastępców tymczasowych i zarządców tymczasowych, 

4) kandydatury biegłych sądowych, 
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5) inne sprawy, o zaopiniowanie których zwróci się Krajowa Rada lub prezydium Krajowej Rady. 

2. Okręgowe rady rzeczników patentowych w uzasadnionych przypadkach opiniują sprawy 

likwidowania kancelarii na swoim terenie. 

 
X. GŁOSOWANIA. ŚRODKI KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ  

 

Rozdział 1 

Głosowania 

§ 100 

1. Porządek głosowania organów kolegialnych jest następujący:  

1) głosowanie wniosku o odrzucenie projektu w całości, jeżeli wniosek taki został postawiony, 

2) głosowanie poprawek do poszczególnych zapisów, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się 

poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach, 

3) głosowanie całego projektu ze zmianami wynikającymi z przegłosowanych poprawek. 

2. Głosowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3 odbywa się nad pisemnym projektem uchwały 

zawierającej poprawki.  

§ 101 

1. W przypadku równej liczby głosów w głosowaniach jawnych decyduje głos Prezesa Izby, 

przewodniczącego innego organu lub przewodniczącego obrad, a w głosowaniach tajnych 

głosowanie uznaje się za nierozstrzygnięte.  

2. Zmiana głosu po jego oddaniu nie jest możliwa; ponownie oddany głos jest nieważny. 

§ 102 

1. Głosowanie imienne, ustne albo pisemne, przeprowadza się w przypadku zgłoszenia takiego 

wniosku przez członka danego organu lub przewodniczącego obrad danego organu.  

2. W razie głosowania imiennego ustnego członkowie organu głosują w kolejności alfabetycznej 

nazwisk, przy czym przewodniczący obrad głosuje jako ostatni. 

3. Wyniki głosowania imiennego wpisuje się do protokołu obrad, wskazując jaki głos oddały 

poszczególne osoby.  

 

Rozdział 2 

Środki komunikacji elektronicznej 

§ 103 

1. Posiedzenia Krajowej Rady i jej prezydium, Komisji Rewizyjnej oraz okręgowych rad rzeczników 

patentowych mogą odbywać się a uchwały mogą być podejmowane z wykorzystaniem środków 

komunikacji elektronicznej, bez konieczności jednoczesnej obecności, z zachowaniem dwustronnej 

komunikacji w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących. 

2. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd oraz okręgowe zgromadzenia mogą odbywać się a uchwały mogą 

być podejmowane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności 

jednoczesnej obecności, z zachowaniem dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym 

wszystkich osób uczestniczących. 

3. W okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 

epidemii, Krajowy Zjazd, Nadzwyczajny Krajowy Zjazd i okręgowe zgromadzenia mogą odbywać 

się a wybory organów mogą być dokonywane z wykorzystaniem środków komunikacji 

elektronicznej, bez konieczności jednoczesnej obecności, z zachowaniem dwustronnej komunikacji 

w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących. 

4. W przypadku, gdy wymagane jest podjęcie uchwały albo dokonanie wyboru w głosowaniu tajnym, 

uchwała albo wybór jest ważny pod warunkiem zastosowania środków technicznych 

zapewniających tajność głosowania.  

5. Uchwała podjęta w trybie, o którym mowa w ust. 1 - 4 jest ważna, jeżeli wszyscy uprawnieni do 

głosowania zostali powiadomieni o treści projektu uchwały poprzez jej wysłanie na adres poczty 

elektronicznej wskazany w formularzu ewidencyjnym samorządu a w przypadku dokonywania 

wyboru - o nazwiskach i imionach kandydatów oraz o liczbie mandatów w danych wyborach, 

ponadto wymogiem ważności jest powiadomienie o terminie oddawania głosów. 
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6. Uchwałę podjętą albo ogłoszenie wyniku wyboru dokonanego w trybie, o którym mowa w ust. 1 - 3, 

podpisuje przewodniczący organu podejmującego uchwałę albo dokonującego wyboru.  

§ 104 

1. W uzasadnionych przypadkach uchwały Krajowej Rady i Komisji Rewizyjnej mogą być 

podejmowane bez odbycia posiedzenia w przewidzianym w § 103 trybie, poprzez oddanie głosu za 

pośrednictwem formularza do głosowania na kodowanej stronie internetowej samorządu.  

2. Głos oddany telefonicznie do protokołu lub poprzez SMS jest nieważny. 

3. W trakcie głosowania za pośrednictwem formularza bez odbycia posiedzenia głosującym nie są 

udostępniane głosy innych uczestników głosowania. 

4. W trybie głosowania za pośrednictwem formularza bez odbycia posiedzenia nie mogą być 

podejmowane uchwały dotyczące: 

1) uchwalania budżetu i zatwierdzania sprawozdań z jego wykonania, 

2) zatwierdzania sprawozdań finansowych, 

3) rozpatrywania wniosków Komisji Rewizyjnej, 

4) określania wysokości składki członkowskiej i zasad zwalniania w całości albo w części z obowiązku 

opłacania składki, a także przypadków, w jakich osoby przechodzące na emeryturę lub rentę nie są 

obowiązane do jej opłacania, 

5) wybory Prezesa Izby oraz Rzecznika Dyscyplinarnego – w razie wygaśnięcia ich mandatów 

w okresie pomiędzy Krajowymi Zjazdami,  

6) w sprawach personalnych. 

5. Uchwały, o których mowa w ust. 4 mogą być jednakże podejmowane, jeżeli wcześniej były 

przedmiotem obrad podczas posiedzenia i podjęto uchwałę o głosowaniu za pośrednictwem 

formularza. 

6. W trybie głosowania za pośrednictwem formularza bez odbycia posiedzenia i bez przeprowadzenia 

obrad można podejmować uchwały dotyczące aplikantów, w tym powołania i zmiany patrona, 

zwolnienia z opłat albo rozłożenia opłat na raty. 

§ 105 

1. Uchwała podjęta poprzez wypełnienie formularza do głosowania jest ważna pod warunkiem, 

że wszyscy uprawnieni do głosowania zostali zawiadomieni o treści uchwały na adres poczty 

elektronicznej wskazany w formularzu ewidencyjnym samorządu, nie później niż na trzy dni robocze 

przed zakończeniem głosowania.  

2. Głosowanie może zostać zakończone wcześniej niż przed upływem trzech dni od dnia 

zawiadomienia, nie wcześniej jednak niż po upływie jednego dnia roboczego od dnia 

zawiadomienia, pod warunkiem, że głosujący zostaną dodatkowo zawiadomieni o rozpoczęciu 

głosowania za pomocą wiadomości SMS. 

3. Z głosowania za pomocą wypełnienia formularza sporządza się protokół, w którym Prezes Izby, 

przewodniczący innego organu lub przewodniczący obrad, po zapoznaniu się z wynikami 

głosowania, stwierdza czy uchwała została podjęta. Dniem podjęcia uchwały jest dzień zakończenia 

głosowania. 

 

XI. ZAWIADOMIENIA O POSIEDZENIACH. PROTOKOŁY 

 

Rozdział 1 

Zawiadomienia o posiedzeniach organów 

§ 106 

Zwołanie posiedzenia organu następuje poprzez zawiadomienie pocztą elektroniczną z wyprzedzeniem 

co najmniej dwutygodniowym członków organu oraz poinformowanie o posiedzeniu członków 

samorządu poprzez publikację na stronie internetowej samorządu. 

§ 107 

Członek Krajowej Rady i Komisji Rewizyjnej, który nie może uczestniczyć w posiedzeniu, zawiadamia 

pocztą elektroniczną o swojej nieobecności sekretarza, nie później niż na tydzień przed posiedzeniem 

a w przypadkach nagłych lub losowych bezzwłocznie.  
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Rozdział 2 

Protokoły 

§ 108 

1. Posiedzenia Krajowej Rady i Komisji Rewizyjnej i okręgowych zgromadzeń są protokołowane. 

2. Protokół zawiera: 

− datę posiedzenia, 

− wskazanie liczby obecnych i spełnienia wymogów quorum, 

− wzmiankę o zgłoszonych nieobecnościach, 

− listę innych osób uczestniczących w posiedzeniu, 

− przyjęty porządek obrad, 

− zwięzłe omówienie przebiegu obrad, 

− omówienie treści uchwał i ilości głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami, 

− wyniki głosowań rozstrzygających w sprawach nie wymagających uchwał, 

− zdania odrębne zgłoszone w trakcie obrad do protokołu na piśmie, 

− załączniki stanowiące integralną część protokołu. 

3. Do protokołu załącza się podjęte uchwały oraz listę obecności lub listę logowań w przypadku 

posiedzeń z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. 

§ 109 

1. Na żądanie każdego z obecnych określony fragment jego wypowiedzi zapisywany jest do protokołu 

w pełnym brzmieniu.  

2. Nadzór nad sporządzaniem protokołu sprawuje sekretarz. Protokół podpisuje sekretarz 

i przewodniczący obrad. Dodatkowo protokół posiedzenia Krajowej Rady podpisuje Prezes Izby zaś 

protokół posiedzenia Komisji Rewizyjnej – jej przewodniczący, jeżeli nie przewodniczą obradom.  

3. Protokół sporządzany jest w terminie trzech tygodni od dnia posiedzenia i rozsyłany pocztą 

elektroniczną członkom danego organu oraz publikowany na stronie internetowej samorządu. 

4. Członek danego organu, który brał udział w jego posiedzeniu, może wnieść, najpóźniej w terminie 

7 dni od dnia opublikowania protokołu, pisemne uwagi do protokołu, które są bezzwłocznie 

publikowane wraz z protokołem, którego dotyczą. 

 

XII. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ 

 

Rozdział 1 

Finansowanie działalności 

§ 110 

Działalność samorządu jest finansowana: 

1) ze składek rzeczników patentowych i aplikantów oraz kar pieniężnych, o których mowa w art. 58 

ust. 1 pkt 3 ustawy, 

2) z prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem spraw, o których mowa w art. 4 ust. 1 

ustawy, 

3) z dochodów z innych źródeł, w tym spadków i darowizn. 

§ 111 

Dochody z innych źródeł, o których mowa w § 110 pkt. 3 obejmują:  

1) dywidendy, 

2) przychody finansowe, 

3) dotacje, subwencje, 

4) wpłaty na określone zadania. 

 

Rozdział 2 

Gospodarka finansowa 

§ 112 

1. Krajowa Rada uchwala budżet i przyjmuje na wniosek Komisji Rewizyjnej sprawozdanie z jego 

wykonania przez prezydium Krajowej Rady. 
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2. Budżet jest planem gromadzenia i wykorzystania środków finansowych, które zapewniają 

wykonywanie zadań statutowych. 

3. Budżet określa wpływy i wydatki organów samorządu. 

4. Krajowa Rada uchwala budżet na następny rok najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem roku, 

a przyjmuje sprawozdanie z jego wykonania wraz z zatwierdzeniem rocznego sprawozdania 

finansowego. 

5. Krajowa Rada zatwierdza, w terminie ustawowym, na wniosek Komisji Rewizyjnej, roczne 

sprawozdanie finansowe, przewidziane w przepisach o rachunkowości. 

6. Budżet, sprawozdanie z wykonania budżetu oraz roczne sprawozdanie finansowe są publikowane 

w wewnętrznych wydawnictwach samorządu oraz na stronie internetowej samorządu dostępnej 

po zalogowaniu. 

§ 113 

1. Aplikacja jest prowadzona jako odpłatna działalność samorządu rzeczników patentowych 

na zasadach samofinansowania. 

2. Koszty aplikacji pokrywane są z opłat wnoszonych przez aplikantów. Wysokość opłaty rocznej 

za aplikację nie może być wyższa niż dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia w roku 

poprzedzającym rok rozpoczęcia kolejnego roku aplikacji. 

§ 114 

Opłatę za egzamin konkursowy i egzamin kwalifikacyjny przeznacza się na pokrycie kosztów 

odpowiednio egzaminu konkursowego albo egzaminu kwalifikacyjnego, w tym na wynagrodzenia 

dla członków Komisji Egzaminacyjnej. Wysokość tego wynagrodzenia jest ustalana w drodze uchwały 

Krajowej Rady Rzeczników Patentowych. 

§ 115 

Krajowa Rada jest upoważniona do tworzenia funduszów celowych.  

§ 116 

Z części składek oraz z innych wpływów Krajowa Rada może tworzyć fundusz pomocy koleżeńskiej. 

Zasady korzystania z tego funduszu uchwala Krajowa Rada. 

§ 117 

Transakcje związane z wydatkami o łącznej kwocie przekraczającej 50 000 złotych wymagają 

porównania co najmniej trzech ofert.  

§ 118 

Rozporządzanie prawem i zaciąganie zobowiązań dotyczących nabycia albo zbycia nieruchomości 

wymaga uchwały Krajowej Rady i uchwały Komisji Rewizyjnej, po uprzednim uzyskaniu dwóch wycen 

rzeczoznawców. 

§ 119 

Podjęcie działalności gospodarczej wymaga uchwały Krajowej Rady i opinii Komisji Rewizyjnej, po 

uprzednim uzyskaniu dwóch zewnętrznych opinii prawnych dotyczących skutków podatkowych. 

§ 120 

Zasady prowadzenia dokumentacji finansowo - księgowej określa instrukcja finansowo-księgowa 

uchwalana przez Krajową Radę. 

 

Rozdział 3 

Wytyczne w sprawie określania wysokości składki członkowskiej 

§ 121 

Rzecznik patentowy obowiązany jest do opłacania, na warunkach określonych w ustawie składki na 

potrzeby samorządu, której wysokość ustala corocznie Krajowa Rada. 

§ 122 

Krajowa Rada ustala corocznie wysokość składki zgodnie z niniejszymi wytycznymi. 

§ 123 

1. Krajowa Rada ustala wysokość składki członkowskiej na dany rok kalendarzowy w uchwale 

podejmowanej najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem roku. 
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2. Krajowa Rada ustala wysokość składki członkowskiej z uwzględnieniem potrzeb samorządu 

wynikających z jego zadań i planowanego kosztu ich realizacji, jak również możliwości finansowych 

członków samorządu. 

3. Wysokość składki nie może przekraczać 130% wysokości składki w roku poprzedzającym, 

w zaokrągleniu do pełnych złotych. 

§ 124 

1. Obowiązek opłacania składki członkowskiej powstaje od miesiąca następującego po dniu uzyskania 

wpisu na listę rzeczników patentowych albo na listę aplikantów, a jeżeli wpis nastąpił pierwszego 

dnia miesiąca - od tego miesiąca. 

2. Obowiązek opłacania składki członkowskiej wygasa z końcem miesiąca, w którym ustaje 

przynależność do samorządu. 

3. Zawieszenie w prawie wykonywania zawodu rzecznika patentowego nie zwalnia z obowiązku 

opłacania składki członkowskiej i nie wpływa na jej wysokość. 

§ 125 

1. Rzecznik patentowy może być zwolniony z obowiązku opłacania składki w całości albo w części, 

jeżeli z uzasadnionych powodów nie jest w stanie jej opłacać. 

2. Zaległa składka może być rozłożona na raty albo umorzona w całości albo w części, jeżeli 

z uzasadnionych powodów rzecznik patentowy nie jest w stanie jej opłacić. 

3. Rzecznik patentowy, który ukończył 75 lat nie jest obowiązany do opłacania składki. 

§ 126 

Krajowa Rada określa w uchwale zasady i tryb zwalniania w całości albo w części z obowiązku 

opłacania składki, a także przypadki, w jakich osoby przechodzące na emeryturę lub rentę nie są 

obowiązane do jej opłacania. 

§ 127 

Krajowa Rada prowadzi ewidencję opłacania składek członkowskich. 

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

Rozdział 1 

Biuro, adresy dla doręczeń i akta 

§ 128 

1. Dla obsługi biurowej i kancelaryjnej organów samorządu powołuje się biuro Polskiej Izby 

Rzeczników Patentowych. 

2. Nadzór nad działalnością biura oraz podejmowanie decyzji o zatrudnieniu w nim pracowników, 

w tym dyrektora biura, należy do Prezesa Izby lub do upoważnionego przez niego wiceprezesa. 

3. Krajowa Rada uchwala regulamin biura, zawierający także instrukcję kancelaryjną. 

§ 129 

1. Adresem dla doręczeń dla wszystkich organów samorządu, z wyjątkiem okręgowych zgromadzeń 

rzeczników patentowych, jest adres Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. 

2. Adresem dla doręczeń okręgowej rady rzeczników patentowych jest adres wskazany przez 

dziekana. 

§ 130 

Wszystkie organy samorządu, w tym organy dyscyplinarne, po zakończeniu kadencji przekazują 

dokumenty do archiwum Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. 

 

§ 131 

Krajowa Rada uchwala instrukcję archiwalną. 

 

Rozdział 2 

Postanowienia końcowe 

§ 132 

1. Krajowy Zjazd może ustanowić i nadawać tytuły honorowe. 

2. Ustanawia się odznakę honorową „Zasłużony dla Samorządu Rzeczników Patentowych”. 
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3. Krajowa Rada uchwala regulamin odznaki honorowej, w którym ustala wzór, określa kryteria i tryb 

przyznawania odznaki. 

§ 133 

Krajowa Rada może powoływać wydawnictwa prasowe samorządu. 

§ 134 

1. Krajowa Rada może powoływać jednostki organizacyjne działające na zasadach 

samofinansowania, określając zasady i tryb ich działania oraz zasady gospodarki finansowej 

w uchwalanym przez Krajowa Radę regulaminie. 

2. Jednostki, o których mowa w ust. 1 nie mogą prowadzić działalności konkurencyjnej w stosunku do 

rzeczników patentowych i kancelarii patentowych. 

§ 135 

Krajowa Rada uchwala instrukcję w sprawie przekazywania Izby przez Prezesa Izby i poszczególne 

organy, wskazującą przekazywane sprawy, przekazywane składniki majątkowe oraz termin i sposób 

protokolarnego przekazania.  

§ 136 

Uchwały w sprawie przyjęcia albo zmiany statutu, w tym załączników do statutu, podejmowane są przez 

Krajowy Zjazd większością 2/3 głosów. 
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Załącznik 

Regulamin Krajowego Zjazdu Rzeczników Patentowych 

 

Rozdział I  

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Krajowy Zjazd Rzeczników Patentowych, zwany dalej "Krajowym Zjazdem", stanowiący najwyższą 

władzę samorządu, podejmuje uchwały na sesji plenarnej. 

§ 2 

1. W celu usprawnienia obrad, Krajowy Zjazd może zadecydować o rozpatrywaniu określonych 

zagadnień w zespołach problemowych. 

2. Wyniki pracy zespołów są przedstawiane, w formie propozycji uchwał, na sesji plenarnej. 

 

Rozdział II  

Organizacja Krajowego Zjazdu 

§ 3 

Biuro Polskiej Izby Rzeczników Patentowych pod nadzorem Prezydium Krajowej Rady Rzeczników 

Patentowych przed rozpoczęciem Krajowego Zjazdu sporządza listy osób uprawnionych 

do uczestnictwa w Krajowym Zjeździe i wykłada je do podpisu przed rozpoczęciem obrad. 

§ 4 

1. Obrady Krajowego Zjazdu otwiera Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.  

2. Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych przewodniczy obradom do czasu wyboru 

przewodniczącego Zjazdu. 

§ 5 

Porządek obrad Krajowego Zjazdu obejmuje w szczególności: 

1) otwarcie Krajowego Zjazdu, 

2) przedstawienie Regulaminu Krajowego Zjazdu 

3) wybór przewodniczącego i prezydium Krajowego Zjazdu, 

4) przyjęcie porządku obrad Krajowego Zjazdu, 

5) wybór komisji Krajowego Zjazdu: 

a) komisji mandatowej 

b) komisji skrutacyjnej 

c) komisji wnioskowej 

d) w przypadku przeprowadzania wyborów – komisji wyborczej 

6) A. w przypadku przeprowadzania wyborów 

a) sprawozdania ustępujących organów, 

b) wnioski w sprawie udzielenia absolutorium, 

c) wybory nowych organów, 

7) B. w przypadku uchwalania zmian statutu lub zasad etyki 

a) przedstawienie projektów zmian 

b) dyskusje nad projektami 

c) głosowania nad zmianami 

8) dyskusję i rozpatrzenie wniosków i projektów skierowanych do Krajowego Zjazdu, 

9) podjęcie uchwał Krajowego Zjazdu, 

10) zamknięcie obrad. 

§ 6 

Prezydium Krajowego Zjazdu składa się z przewodniczącego Zjazdu i czterech członków. Prezydium 

wyłania ze swojego składu dwóch zastępców przewodniczącego i dwóch sekretarzy. 

§ 7 

Obradami Krajowego Zjazdu kieruje przewodniczący Zjazdu. 

§ 8 

Do zadań przewodniczącego Zjazdu lub zastępców przewodniczącego, prowadzących obrady 

Krajowego Zjazdu, należy w szczególności: 
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1) kierowanie obradami, w szczególności zachowanie przyjętego ich porządku, 

2) zarządzanie głosowań i ogłaszanie wyników głosowań innych niż wybory organów samorządu, 

przeprowadzanych z wykorzystaniem urządzeń do głosowania, 

3) udzielanie głosu uczestnikom obrad i czuwanie nad rzeczowym przebiegiem wypowiedzi, 

wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych, 

4) rozstrzyganie, wraz z prezydium Zjazdu, wątpliwości regulaminowych, 

5) dopilnowanie wyczerpania porządku obrad. 

§ 9 

Od ustaleń podejmowanych przez przewodniczącego lub prezydium Zjazdu, uczestnik może odwołać 

się do Zjazdu. 

§ 10 

Po wyborze przewodniczącego i prezydium Zjazd wybiera spośród kandydatów zgłoszonych przez 

uczestników Zjazdu: 

1) komisję mandatową w składzie trzech osób, która stwierdza prawidłowość zwołania Krajowego 

Zjazdu oraz liczbę obecnych uczestników na Zjeździe, 

2) w przypadku przeprowadzania wyborów – komisję wyborczą w składzie pięciu osób, która przyjmuje 

zgłoszenia kandydatów, sprawdza czy nie zachodzą w stosunku do nich przeszkody kandydowania, 

w tym ograniczenie kadencji i brak zgody oraz sporządza w kolejności alfabetycznej listy 

kandydatów, 

3) komisję skrutacyjną w składzie trzech osób, która przeprowadza wybory organów, nadzoruje 

wybory przeprowadzane przy pomocy urządzeń do głosowania i ogłasza wyniki wyborów, 

4) komisję wnioskową w składzie pięciu - siedmiu osób, która analizuje, rozpatruje i przygotowuje pod 

obrady wnioski o charakterze ogólnym zgłoszone do Krajowego Zjazdu,,  

5) inne komisje w miarę potrzeb. 

§ 11 

Do zadań sekretarzy Krajowego Zjazdu należy w szczególności przyjmowanie wniosków dotyczących 

obrad oraz projektów uchwał, zgłoszeń do dyskusji oraz sporządzenie protokołu obrad. 

§ 12 

Każda komisja wybiera ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza, który sporządza protokół 

z czynności dokonanych przez komisję. Sprawozdanie z prac komisji składa jej przewodniczący. 

 

Rozdział III  

Wnioski, dyskusja i uchwały 

§ 13 

1. Wnioski dotyczące obrad zgłaszane do prezydium Zjazdu mogą być składane ustnie albo na piśmie. 

2. Wnioski formalne dotyczące zwłaszcza ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji, sposobu 

prowadzenia obrad, zmiany porządku obrad - mogą być zgłaszane ustnie. 

3. Projekty uchwał są zgłaszane na piśmie i podpisane. 

4. Wnioski do komisji wnioskowej są zgłaszane na piśmie i podpisane. 

§ 14 

1. Prowadzący obrady otwiera dyskusję i kieruje nią, zachowując kolejność zgłoszeń w udzielaniu 

głosu. 

2. Czas poszczególnych wystąpień nie może przekraczać 5 minut. 

§ 15 

Dyskusja nad wnioskami formalnymi i nagłymi przeprowadzana jest bezpośrednio po ich zgłoszeniu, 

a bezpośrednio po dyskusji poddaje się je pod głosowanie, przy czym wniosek do głosowania winien 

być jednoznacznie sformułowany. 

§ 16 

Uczestnik Zjazdu może również złożyć swoją wypowiedź na piśmie do protokołu obrad. Wypowiedź ta 

załączana jest do protokołu w całości bez zmian. 

§ 17 

Prowadzący obrady zamyka dyskusję po wyczerpaniu listy osób zapisanych do głosu albo po podjęciu 

uchwały o zamknięciu dyskusji. 
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§ 18 

1. Wnioski i projekty uchwał będące przedmiotem obrad, kierujący obradami poddaje pod głosowanie. 

2. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki i zliczanie głosów albo za pośrednictwem 

urządzeń do głosowania.  

3. Głosowanie tajne odbywa się za pośrednictwem urządzeń do głosowania. 

 

Rozdział IV  

Zamknięcie Krajowego Zjazdu  

§ 19 

Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący Zjazdu ogłasza zamknięcie Krajowego Zjazdu 

Rzeczników Patentowych. 

§ 20 

Protokół Zjazdu sporządzają sekretarze w ciągu jednego miesiąca od daty jego zakończenia, 

a podpisują przewodniczący i sekretarze. Protokół jest publikowany bezzwłocznie po podpisaniu. 

Odmowa podpisu wymaga uzasadnienia, które jest publikowane wraz z protokołem. 

§ 21 

W ciągu jednego miesiąca od daty publikacji protokołu, uczestnicy Zjazdu mają prawo zgłoszenia uwag 

do protokołu. Uwagi powinny być dołączone do protokołu i bezzwłocznie opublikowane. 

§ 22 

1. Protokół Zjazdu przechowuje się w aktach Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.  

2. Obrady Zjazdu są nagrywane. 

3. W ciągu dwóch tygodni od daty zakończenia Krajowego Zjazdu nagranie Zjazdu jest udostępniane 

na kodowanych stronach Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. 

 

Rozdział V 

Stosowanie przepisów regulaminu 

§ 23 

Regulamin niniejszy dotyczy Krajowego Zjazdu Rzeczników Patentowych i Nadzwyczajnego Krajowego 

Zjazdu Rzeczników Patentowych. 

§ 24 

Regulamin niniejszy dotyczy także Krajowego Zjazdu Rzeczników Patentowych, który odbywa się 

z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej i Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu 

Rzeczników Patentowych, który odbywa się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. 

§ 25 

1. Miejscem prowadzenia obrad Krajowego Zjazdu, który odbywa się z wykorzystaniem środków 

komunikacji elektronicznej, jest lokal Polskiej Izby Rzeczników Patentowych w Warszawie, w którym 

znajduje się centrum obsługi systemu komunikacji elektronicznej.  

2. W miejscu prowadzenia obrad z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej przebywa 

przewodniczący Zjazdu, prezydium Zjazdu oraz członkowie komisji zjazdowych. 

3. W przypadku odbywania obrad z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej kandydatury 

na funkcje przewodniczącego Zjazdu, członków prezydium Zjazdu oraz członków komisji 

zjazdowych zgłaszane są nie później niż na dwa tygodnie przed terminem Krajowego Zjazdu za 

pośrednictwem kodowanej strony internetowej Polskiej Izby Rzeczników Patentowych; kandydaci 

wyrażają zgodę i zobowiązują się do obecności w miejscu prowadzenia obrad. 

4. Członkowie samorządu, o których mowa w ust. 3, przebywający w miejscu prowadzenia obrad, 

uczestniczą w nich i biorą udział w głosowaniach i wyborach na takich samych zasadach i w takim 

samym trybie, jak członkowie samorządu uczestniczący w Krajowym Zjeździe z wykorzystaniem 

środków komunikacji elektronicznej.  

5. Wnioski dotyczące obrad, wnioski dotyczące rozpatrywanych projektów oraz inne wnioski do komisji 

wnioskowej są zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany uczestnikom 

Zjazdu. 
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6. Szczegółowy tryb postępowania w czasie obrad Krajowego Zjazdu z wykorzystaniem środków 

komunikacji elektronicznej określa instrukcja techniczna obsługi systemu komunikowania się na 

odległość i głosowania, dostarczana przed podmiot obsługujący ten system. 


