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U S TAWA

z dnia 11 kwietnia 2001 r.

o rzecznikach patentowych.

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa okreÊla zasady i warunki wykony-
wania zawodu rzecznika patentowego oraz organizacj´
i zakres dzia∏ania samorzàdu rzeczników patentowych.

2. Zawód rzecznika patentowego jest zawodem za-
ufania publicznego.

3. Tytu∏ zawodowy „rzecznik patentowy” podlega
ochronie prawnej.

Art. 2. Ilekroç w niniejszej ustawie jest mowa
o sprawach w∏asnoÊci przemys∏owej — rozumie si´
przez to: 
1) uzyskiwanie, zachowywanie, wykonywanie oraz

dochodzenie praw odnoszàcych si´ do przedmio-
tów w∏asnoÊci przemys∏owej, a w szczególnoÊci do
wynalazków, wzorów u˝ytkowych, wzorów prze-
mys∏owych oraz topografii uk∏adów scalonych,
a tak˝e do znaków towarowych, nazw handlowych
i oznaczeƒ geograficznych,

2) zwalczanie nieuczciwej konkurencji w zakresie
przedmiotów, o których mowa w pkt 1. 

Art. 3. 1. Zawód rzecznika patentowego mo˝e wy-
konywaç osoba, która spe∏nia wymagania okreÊlone
niniejszà ustawà.

2. Rzecznik patentowy w wykonywaniu zawodu
podlega tylko ustawom.

3. Rzecznik patentowy ma obowiàzek wykonywaç
zawód zgodnie z zasadami etyki zawodowej i z nale˝y-
tà starannoÊcià.

4. Wykonywania zawodu rzecznika patentowego
nie mo˝na ∏àczyç z zatrudnieniem w Urz´dzie Patento-
wym Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej „Urz´-
dem Patentowym”, lub Naczelnym Sàdzie Administra-
cyjnym.

Art. 4. 1. Zawód rzecznika patentowego polega na
Êwiadczeniu pomocy w sprawach w∏asnoÊci przemy-
s∏owej osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jed-
nostkom organizacyjnym nieposiadajàcym osobowo-
Êci prawnej.



2. Rzecznik patentowy wykonuje zawód, na warun-
kach okreÊlonych w ustawie, w kancelarii patentowej
lub na rzecz pracodawcy.

3. Rzecznik patentowy mo˝e wykonywaç zawód, na
warunkach okreÊlonych w ustawie, tak˝e na podstawie
umów cywilnoprawnych. 

Art. 5. 1. Kancelaria patentowa mo˝e byç utworzo-
na i prowadzona wy∏àcznie w celu wykonywania zawo-
du rzecznika patentowego.

2. Kancelaria patentowa mo˝e byç prowadzona
przez rzecznika patentowego jednoosobowo, jako
spó∏ka cywilna lub jawna, w której przynajmniej po∏o-
wa wspólników to rzecznicy patentowi, spó∏ka partner-
ska, spó∏ka komandytowa, w której komplementariu-
szami sà wy∏àcznie rzecznicy patentowi, albo spó∏ka
z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià, w której wi´kszoÊç
udzia∏ów majà rzecznicy patentowi.

3. Przedmiotem dzia∏alnoÊci spó∏ki, o której mowa
w ust. 2, mo˝e byç wy∏àcznie prowadzenie kancelarii
patentowej.

4. Przepisy ust. 1—3 nie ograniczajà zatrudniania
w kancelariach patentowych: rzeczników patentowych,
aplikantów rzecznikowskich, zwanych dalej „aplikanta-
mi”, oraz innych pracowników.

Art. 6. Przepisy niniejszej ustawy, dotyczàce orga-
nizacji i form wykonywania zawodu rzecznika patento-
wego, stosuje si´ do wykonywania tego zawodu na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 7. 1. Ogó∏ rzeczników patentowych i aplikan-
tów rzecznikowskich tworzy Polskà Izb´ Rzeczników
Patentowych.

2. Polska Izba Rzeczników Patentowych reprezentu-
je jej cz∏onków i sprawuje piecz´ nad nale˝ytym wyko-
nywaniem zawodu rzecznika patentowego w grani-
cach interesu publicznego oraz dla jego ochrony.

3. Polska Izba Rzeczników Patentowych ma osobo-
woÊç prawnà. Jej samodzielnoÊç podlega ochronie sà-
dowej.

4. Ilekroç w niniejszej ustawie jest mowa o samo-
rzàdzie — rozumie si´ przez to Polskà Izb´ Rzeczników
Patentowych.

Rozdzia∏ 2

Wykonywanie zawodu rzecznika patentowego

Art. 8. 1. Rzecznik patentowy obowiàzany jest,
z wy∏àczeniem przypadków okreÊlonych w ust. 4, wy-
konywaç nieprzerwanie zawód rzecznika patentowego. 

2. Okres niewykonywania zawodu, trwajàcy krócej
ni˝ dwa lata, nie przerywa ciàg∏oÊci wykonywania za-
wodu, w rozumieniu ust. 1.

3. Na wniosek rzecznika patentowego, z∏o˝ony
przed up∏ywem dwóch lat, okres, o którym mowa
w ust. 2, mo˝e byç przed∏u˝ony, jednak˝e o okres nie
d∏u˝szy ni˝ 2 lata, przez Krajowà Rad´ Rzeczników Pa-
tentowych.

4. Obowiàzek wykonywania zawodu, o którym mo-
wa w ust. 1, nie dotyczy rzeczników patentowych:

1) zatrudnionych w Urz´dzie Patentowym lub w Na-
czelnym Sàdzie Administracyjnym — przez czas za-
trudnienia,

2) wykonujàcych przewidziane w ustawach funkcje pu-
bliczne z wyboru z wy∏àczeniem funkcji wykonywa-
nych w samorzàdzie zawodowym lub organizacjach
spo∏ecznych — przez czas wykonywania funkcji,

3) wobec których orzeczono kar´ zawieszenia prawa
wykonywania zawodu rzecznika patentowego —
przez okres zawieszenia,

4) korzystajàcych z urlopu wychowawczego,

5) którym przyznane zosta∏o Êwiadczenie emerytalne
lub rentowe.

5. Do okresów przypadajàcych po ustaniu okolicz-
noÊci zwalniajàcych z obowiàzku wykonywania zawo-
du rzecznika patentowego, zgodnie z ust. 4, przepis
ust. 2 i 3 stosuje si´ odpowiednio.

6. W razie wszcz´cia post´powania dyscyplinarne-
go z powodu naruszenia przez rzecznika patentowego
obowiàzku, o którym mowa w ust. 1, od dnia uprawo-
mocnienia si´ orzeczenia dyscyplinarnego biegnie na
nowo okres, o którym mowa w ust. 2, bez mo˝liwoÊci
jego przed∏u˝enia. Przepisu niniejszego nie stosuje si´
w przypadku orzeczenia kary pozbawienia prawa wy-
konywania zawodu rzecznika patentowego.

Art. 9. 1. Rzecznik patentowy wyst´puje w charak-
terze pe∏nomocnika w post´powaniu przed Urz´dem
Patentowym, Naczelnym Sàdem Administracyjnym
oraz przed innymi sàdami i organami orzekajàcymi
w sprawach w∏asnoÊci przemys∏owej.

2. Rzecznik patentowy mo˝e udzieliç dalszego pe∏-
nomocnictwa (substytucji) innemu rzecznikowi paten-
towemu, a tak˝e w zakresie okreÊlonym w art. 36 ust. 1
— aplikantowi.

Art. 10. 1. Rzecznik patentowy mo˝e odmówiç udzie-
lenia pomocy w sprawach w∏asnoÊci przemys∏owej lub
wypowiedzieç pe∏nomocnictwo tylko z wa˝nych powo-
dów, o których informuje zainteresowanego.

2. Rzecznik patentowy, wypowiadajàc pe∏nomoc-
nictwo lub umow´ o prac´, obowiàzany jest wykonaç
wszystkie niezb´dne czynnoÊci, aby okolicznoÊç ta nie
mia∏a negatywnego wp∏ywu na dalszy tok prowadzo-
nych przez niego spraw. W przypadku wypowiedzenia
pe∏nomocnictwa powinien on wykonywaç wszystkie
niezb´dne czynnoÊci jeszcze przez dwa miesiàce, je˝e-
li nie nastàpi∏o wczeÊniejsze obj´cie sprawy przez inne-
go rzecznika patentowego lub odwo∏anie przez osob´,
która udzieli∏a pe∏nomocnictwa.

3. Rzecznik patentowy jest obowiàzany niezw∏ocz-
nie zawiadomiç Urzàd Patentowy oraz Krajowà Rad´
Rzeczników Patentowych o podj´ciu wykonywania za-
wodu i miejscu oraz formie jego wykonywania, o przej-
Êciu na emerytur´ lub rent´, a tak˝e o ka˝dej zmianie
tych informacji.

4. W przypadku zawieszenia prawa wykonywania
zawodu lub skreÊlenia rzecznika patentowego z listy
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rzeczników patentowych, Krajowa Rada Rzeczników
Patentowych ustanawia, w razie koniecznoÊci, tymcza-
sowego zast´pc´. Krajowa Rada Rzeczników Patento-
wych mo˝e równie˝ ustanowiç tymczasowego zast´p-
c´ rzecznika patentowego, który czasowo nie mo˝e wy-
konywaç zawodu, a sam nie ustanowi∏ zast´pcy.

5. W przypadku zdarzenia powodujàcego trwa∏à
utrat´ mo˝liwoÊci Êwiadczenia przez kancelari´ paten-
towà pomocy w sprawach w∏asnoÊci przemys∏owej,
Krajowa Rada Rzeczników Patentowych ustanawia
tymczasowego zarzàdc´ kancelarii. Do czasu ustano-
wienia przez osoby majàce sprawy w tej kancelarii no-
wych pe∏nomocników, tymczasowy zarzàdca obowià-
zany jest zapewniç wykonywanie bie˝àcych, niezb´d-
nych czynnoÊci.

Art. 11. 1. Rzecznik patentowy przy wykonywaniu
czynnoÊci zawodowych korzysta z wolnoÊci s∏owa i pi-
sma w granicach okreÊlonych przepisami prawa i rze-
czowà potrzebà.

2. Nadu˝ycie wolnoÊci, o której mowa w ust. 1, sta-
nowiàce Êciganà z oskar˝enia prywatnego zniewag´
lub znies∏awienie strony lub jej pe∏nomocnika, Êwiad-
ka, bieg∏ego albo t∏umacza, podlega wy∏àcznie odpo-
wiedzialnoÊci dyscyplinarnej.

3. Rzecznik patentowy podczas i w zwiàzku z wyko-
nywaniem czynnoÊci zawodowych korzysta z ochrony
prawnej przys∏ugujàcej adwokatowi.

4. Rzecznik patentowy nie mo˝e byç zwiàzany pole-
ceniem s∏u˝bowym co do treÊci wydawanej opinii lub
porady.

Art. 12. Rzecznik patentowy nie mo˝e przyjàç za-
st´pstwa lub udzieliç pomocy, je˝eli zast´powa∏ stron´
przeciwnà lub udzieli∏ jej pomocy w tej samej bàdê
zwiàzanej z nià sprawie; nie mo˝e równie˝ przyjàç za-
st´pstwa lub udzieliç pomocy w sprawie, w której bra∏
lub bierze udzia∏ z upowa˝nienia organów administra-
cji rzàdowej lub samorzàdowej.

Art. 13. 1. Op∏aty za czynnoÊci rzeczników patento-
wych, wykonujàcych zawód w kancelariach patento-
wych oraz zatrudnionych na podstawie umowy cywil-
noprawnej, ustala umowa z klientem.

2. Minister SprawiedliwoÊci, po zasi´gni´ciu opinii
Prezesa Urz´du Patentowego oraz Krajowej Rady
Rzeczników Patentowych, okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, wysokoÊç op∏at za czynnoÊci rzeczników paten-
towych przed organami wymiaru sprawiedliwoÊci oraz
przed Urz´dem Patentowym dzia∏ajàcym w trybie po-
st´powania spornego, stanowiàce podstaw´ do usta-
lenia kosztów zast´pstwa, które mogà byç zasàdzone
przez sàd lub orzeczone przez Urzàd Patentowy.

3. Minister SprawiedliwoÊci, po zasi´gni´ciu opinii
Prezesa Urz´du Patentowego oraz Krajowej Rady
Rzeczników Patentowych, okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, stawki minimalne za czynnoÊci rzeczników pa-
tentowych, o których mowa w ust. 1. 

Art. 14. Rzecznik patentowy jest obowiàzany zacho-
waç w tajemnicy wszelkie informacje, które uzyska∏
w zwiàzku z wykonywaniem czynnoÊci zawodowych.

Art. 15. 1. Rzecznik patentowy obowiàzany jest do
op∏acania, na warunkach okreÊlonych w ustawie,
sk∏adki na potrzeby samorzàdu, której wysokoÊç usta-
la corocznie Krajowa Rada Rzeczników Patentowych.

2. Rzecznicy patentowi wymienieni w art. 8 ust. 4
pkt 1 op∏acajà sk∏adk´ na potrzeby samorzàdu w wyso-
koÊci 30 % sk∏adki, o której mowa w ust. 1.

Art. 16. 1. Rzecznik patentowy wykonujàcy zawód
w kancelarii patentowej lub na podstawie umowy cy-
wilnoprawnej podlega obowiàzkowemu ubezpiecze-
niu od odpowiedzialnoÊci cywilnej za szkody wyrzà-
dzone przy Êwiadczeniu pomocy w sprawach w∏asno-
Êci przemys∏owej.

2. Obowiàzek okreÊlony w ust. 1 nie dotyczy rzecz-
ników patentowych niewykonujàcych zawodu.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych, po zasi´gni´ciu opinii Krajowej Rady Rzeczników
Patentowych i Polskiej Izby Ubezpieczeƒ, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, ogólne warunki ubezpiecze-
nia, o którym mowa w ust. 1:

1) dat´ powstania obowiàzku zawarcia umowy ubez-
pieczenia,

2) podstawowy zakres odpowiedzialnoÊci zak∏adu
ubezpieczeƒ,

3) minimalnà sum´ gwarancyjnà ubezpieczenia okre-
Êlonà kwotowo,

4) zakres praw i obowiàzków ubezpieczonego i zak∏a-
du ubezpieczeƒ wynikajàcych z umowy ubezpie-
czenia.

Art. 17. 1. Przepisy art. 11—15 stosuje si´ odpo-
wiednio do aplikantów, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Sk∏adka op∏acana przez aplikanta na potrzeby sa-
morzàdu wynosi 50% sk∏adki, o której mowa w art. 15
ust. 1.

Rozdzia∏ 3

Uprawnienia do wykonywania zawodu 
rzecznika patentowego

Art. 18. 1. Prawo wykonywania zawodu rzecznika
patentowego powstaje po z∏o˝eniu Êlubowania,
z dniem dokonania wpisu na list´ rzeczników patento-
wych.

2. List´ rzeczników patentowych prowadzi Urzàd
Patentowy.

3. Lista rzeczników patentowych jest jawna.

4. Wpisu na list´ rzeczników patentowych dokonu-
je si´ na wniosek zainteresowanego.

Art. 19. 1. Na list´ rzeczników patentowych mo˝e
byç wpisany, kto:

1) posiada, z zastrze˝eniem ust. 2, obywatelstwo pol-
skie,

2) ma pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych i korzy-
sta z pe∏ni praw publicznych,
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3) jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychcza-
sowym zachowaniem daje r´kojmi´ prawid∏owego
wykonywania zawodu rzecznika patentowego,

4) ukoƒczy∏ magisterskie studia wy˝sze o kierunku
przydatnym do wykonywania zawodu rzecznika
patentowego, w szczególnoÊci techniczne lub
prawnicze,

5) odby∏ aplikacj´ rzecznikowskà na warunkach okre-
Êlonych w ustawie i z∏o˝y∏ egzamin kwalifikacyjny
przed Komisjà Egzaminacyjnà, o której mowa
w art. 33.

2. Przepis ust. 1 pkt 1 nie narusza postanowieƒ
umów mi´dzynarodowych, których stronà jest Rzecz-
pospolita Polska.

3. O ile postanowienia umów mi´dzynarodowych,
których stronà jest Rzeczpospolita Polska, przewidujà
mo˝liwoÊç ubiegania si´ o wpis na list´ rzeczników pa-
tentowych osób posiadajàcych inne ni˝ polskie obywa-
telstwo, osoba taka, spe∏niajàca warunki okreÊlone
w ust. 1 pkt 2—5, mo˝e byç wpisana na t´ list´, je˝eli
wyka˝e, ˝e w∏ada j´zykiem polskim w mowie i piÊmie,
w stopniu niezb´dnym do prawid∏owego wykonywa-
nia zawodu rzecznika patentowego.

Art. 20. 1. Wniosek o wpis na list´ rzeczników pa-
tentowych, o którym mowa w art. 18 ust. 4, powinien
byç z∏o˝ony w ciàgu szeÊciu miesi´cy od dnia z∏o˝enia
egzaminu kwalifikacyjnego. 

2. Z∏o˝enie wniosku po up∏ywie terminu, o którym
mowa w ust. 1, stanowi podstaw´ do wydania decyzji
o odmowie wpisu.

Art. 21. 1. Od wymogu odbycia aplikacji rzecznikow-
skiej mo˝na zwolniç, w ca∏oÊci lub odpowiedniej cz´Êci,
osob´, która wyka˝e, ˝e posiada okreÊlonà wiedz´ lub
praktyk´ w sprawach w∏asnoÊci przemys∏owej, przydat-
nà do wykonywania zawodu rzecznika patentowego.

2. Zwolnienie od odbycia aplikacji rzecznikowskiej,
zgodnie z ust. 1, nast´puje, na wniosek kandydata,
w drodze uchwa∏y Krajowej Rady Rzeczników Patento-
wych. Krajowa Rada Rzeczników Patentowych przesy-
∏a kopi´ uchwa∏y, wraz z uzasadnieniem, Prezesowi
Urz´du Patentowego. 

3. Na uchwa∏´ w sprawie zwolnienia od odbycia
aplikacji rzecznikowskiej kandydatowi s∏u˝y skarga do
Naczelnego Sàdu Administracyjnego.

Art. 22. 1. Rota Êlubowania sk∏adanego przez rzecz-
nika patentowego ma nast´pujàce brzmienie: „Âlubu-
j´ uroczyÊcie wykonywaç zawód rzecznika patentowe-
go sumiennie i zgodnie z prawem Rzeczypospolitej
Polskiej, zachowywaç tajemnic´ zawodowà, post´po-
waç godnie i uczciwie, kierujàc si´ zasadami etyki
rzecznika patentowego.”

2. Do roty Êlubowania, o której mowa w ust. 1,
rzecznik patentowy mo˝e dodaç s∏owa „Tak mi dopo-
mó˝ Bóg”.

3. Âlubowanie odbiera Prezes Urz´du Patentowego
w obecnoÊci przedstawiciela samorzàdu.

Art. 23. Urzàd Patentowy wydaje rzecznikowi pa-
tentowemu, wpisanemu na list´ rzeczników patento-

wych, legitymacj´, która potwierdza prawo wykony-
wania zawodu oraz u˝ywania tytu∏u zawodowego
„rzecznik patentowy”.

Art. 24. 1. Rzecznik patentowy traci prawo do wy-
konywania zawodu z dniem skreÊlenia z listy rzeczni-
ków patentowych. 

2. SkreÊlenie z listy rzeczników patentowych nast´-
puje w przypadku:

1) wniosku rzecznika patentowego o skreÊlenie go z li-
sty rzeczników patentowych,

2) ograniczenia lub utraty zdolnoÊci do czynnoÊci
prawnych,

3) pozbawienia rzecznika patentowego, z mocy pra-
womocnego wyroku sàdowego, praw publicznych
lub orzeczenia zakazu wykonywania zawodu rzecz-
nika patentowego,

4) prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego o po-
zbawieniu rzecznika patentowego prawa wykony-
wania zawodu,

5) gdy rzecznik patentowy przesta∏ spe∏niaç warunek
dotyczàcy obywatelstwa, wymagany do wpisu na
list´ rzeczników patentowych,

6) Êmierci rzecznika patentowego.

3. W przypadku gdy przeciwko rzecznikowi paten-
towemu toczy si´ post´powanie dyscyplinarne lub sà-
dowe o przest´pstwo zagro˝one Êrodkiem karnym po-
zbawienia praw publicznych lub zakazu wykonywania
zawodu rzecznika patentowego, do czasu ich zakoƒcze-
nia, mo˝na odmówiç skreÊlenia z listy rzeczników pa-
tentowych pomimo wniosku, o którym mowa w ust. 2
pkt 1.

4. W przypadku skreÊlenia z listy rzeczników paten-
towych, ponowny wpis na list´ mo˝e nastàpiç, z za-
strze˝eniem ust. 5 i 7, po ustaniu przyczyny skreÊlenia,
na wniosek zainteresowanego, po zasi´gni´ciu opinii
samorzàdu. 

5. Je˝eli skreÊlenie nastàpi∏o w wyniku zarzutów do-
tyczàcych wykonywania zawodu, a tak˝e w razie znacz-
nej przerwy, jaka nastàpi∏a po skreÊleniu z listy, ponow-
ny wpis na list´ rzeczników patentowych mo˝e byç uza-
le˝niony od z∏o˝enia egzaminu uzupe∏niajàcego,
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach — równie˝
od odbycia uzupe∏niajàcej aplikacji rzecznikowskiej.

6. W decyzji uzale˝niajàcej ponowny wpis na list´
rzeczników patentowych od z∏o˝enia egzaminu uzupe∏-
niajàcego lub tak˝e odbycia uzupe∏niajàcej aplikacji
okreÊla si´ zakres egzaminu, okres aplikacji i jej zakres,
a tak˝e — je˝eli jest to niezb´dne — okresy aplikacji
uzupe∏niajàcej, po których aplikant mo˝e zast´powaç
rzecznika patentowego w okreÊlonym zakresie.

7. SkreÊlenie z listy rzeczników patentowych z przy-
czyny okreÊlonej w ust. 2 pkt 4 nie daje prawa ubiega-
nia si´ o ponowny wpis na list´ rzeczników patento-
wych.

Art. 25. 1. Decyzj´ o wpisie lub odmowie wpisu na
list´ rzeczników patentowych i o skreÊleniu lub odmo-
wie skreÊlenia z tej listy, a tak˝e decyzj´ uzale˝niajàcà
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dokonanie wpisu od odbycia uzupe∏niajàcej aplikacji
rzecznikowskiej lub z∏o˝enia egzaminu uzupe∏niajàce-
go, wydaje Prezes Urz´du Patentowego.

2. Na decyzje, o których mowa w ust. 1, s∏u˝y skar-
ga do Naczelnego Sàdu Administracyjnego.

3. O wpisie na list´ rzeczników patentowych
i o skreÊleniu z tej listy og∏asza si´ w organie urz´do-
wym „WiadomoÊci Urz´du Patentowego”.

4. Urzàd Patentowy przesy∏a kopi´ decyzji o skre-
Êleniu rzecznika patentowego z listy rzeczników paten-
towych pracodawcy tego rzecznika.

Art. 26. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, wzór i sposób prowadzenia listy
rzeczników patentowych oraz wzór legitymacji rzecz-
nika patentowego, a tak˝e wysokoÊç op∏at pobiera-
nych przez Urzàd Patentowy od wniosku o wpis bàdê
zmian´ wpisu na liÊcie rzeczników patentowych. Lista
rzeczników patentowych powinna zawieraç w szcze-
gólnoÊci dane dotyczàce rzecznika patentowego, jego
wykszta∏cenia, z∏o˝enia egzaminu kwalifikacyjnego
oraz wpisu na list´, aktualnego miejsca i formy wyko-
nywania zawodu oraz przerw w jego wykonywaniu,
bàdê skreÊlenia z listy rzeczników patentowych, a tak-
˝e adnotacje wskazujàce na znajdujàce si´ w aktach
osobowych rzecznika patentowego dokumenty lub
odpisy orzeczeƒ dyscyplinarnych, a tak˝e informacje
o funkcjach pe∏nionych przez rzecznika patentowego
w organach samorzàdu.

Rozdzia∏ 4

Aplikacja rzecznikowska

Art. 27. 1. Celem aplikacji rzecznikowskiej, zwanej
dalej „aplikacjà”, jest przygotowanie aplikanta do sa-
modzielnego i nale˝ytego wykonywania zawodu rzecz-
nika patentowego.

2. Aplikacja trwa trzy lata i koƒczy si´ egzaminem
kwalifikacyjnym.

3. Aplikacj´ organizuje i prowadzi Krajowa Rada
Rzeczników Patentowych.

Art. 28. 1. Aplikacja odbywa si´ pod kierunkiem pa-
trona. 

2. Patronem, o którym mowa w ust. 1, mo˝e byç tyl-
ko rzecznik patentowy.

3. Aplikant otrzymuje zlecane mu systematycznie
przez patrona prace i zadania praktyczne, które mogà
byç równie˝ wykonywane poza miejscem odbywania
aplikacji.

Art. 29. 1. Na list´ aplikantów mo˝e byç wpisana oso-
ba, która spe∏nia warunki okreÊlone w art. 19 ust. 1
pkt 1—4 i z∏o˝y oÊwiadczenie o pokryciu kosztów aplika-
cji.

2. Wpis na list´ aplikantów nast´puje po przepro-
wadzeniu konkursu kandydatów.

3. Przed przeprowadzeniem konkursu, o którym
mowa w ust. 2, Krajowa Rada Rzeczników Patento-
wych og∏asza o mo˝liwoÊci sk∏adania przez zaintereso-
wane osoby wniosków o wpis na list´ aplikantów.

4. Og∏oszenie, o którym mowa w ust. 3, na wniosek
Krajowej Rady Rzeczników Patentowych, Prezes Urz´-
du Patentowego zamieszcza w organie urz´dowym
Urz´du Patentowego „WiadomoÊci Urz´du Patento-
wego”.

5. Termin sk∏adania wniosków, o których mowa
w ust. 3, nie mo˝e byç krótszy ni˝ dwa miesiàce od dnia
og∏oszenia.

6. Podstawà wpisu kandydata na list´ aplikantów
jest uchwa∏a Krajowej Rady Rzeczników Patentowych,
stwierdzajàca pozytywny wynik konkursu.

7. Aplikantowi wpisanemu na list´ aplikantów Kra-
jowa Rada Rzeczników Patentowych wydaje legityma-
cj´, wa˝nà na czas okreÊlony.

8. Po podj´ciu uchwa∏y, o której mowa w ust. 6,
Krajowa Rada Rzeczników Patentowych przekazuje
Prezesowi Urz´du Patentowego wykaz osób wpisa-
nych na list´, obejmujàcy nast´pujàce dane tych osób: 

1) imi´ i nazwisko,

2) dat´ urodzenia,

3) adres miejsca zamieszkania,

4) adres miejsca pracy.

Art. 30. 1. Do obowiàzków aplikanta nale˝y:

1) uczestniczenie w przewidzianych programem zaj´-
ciach teoretycznych i praktycznych,

2) samodzielne pog∏´bianie wiedzy niezb´dnej do
prawid∏owego wykonywania zawodu rzecznika pa-
tentowego oraz praktycznych umiej´tnoÊci zawo-
dowych,

3) przestrzeganie dyscypliny szkolenia i pracy,

4) przystàpienie do egzaminu kwalifikacyjnego w wy-
znaczonym terminie.

2. Obowiàzek przystàpienia do egzaminu kwalifika-
cyjnego dotyczy równie˝ osób zwolnionych w ca∏oÊci
od odbycia aplikacji rzecznikowskiej.

Art. 31. Aplikacja polega w szczególnoÊci na syste-
matycznym szkoleniu obejmujàcym, w niezb´dnym
wymiarze, wyk∏ady i çwiczenia z ca∏okszta∏tu wiedzy
teoretycznej oraz samodzielnym wykonywaniu prac
i zadaƒ praktycznych.

Art. 32. 1. Do egzaminu kwalifikacyjnego dopusz-
cza si´ aplikanta, który zaliczy∏ wszystkie przedmioty
szkolenia. 

2. Egzamin mo˝e byç powtórzony — w razie niepo-
myÊlnego wyniku — jeden raz, w terminie ustalonym
przez Krajowà Rad´ Rzeczników Patentowych, nie
wczeÊniej jednak ni˝ szeÊç miesi´cy i nie póêniej ni˝ rok
od poprzedniego egzaminu.

Art. 33. 1. Egzamin kwalifikacyjny, o którym mowa
w art. 32, przeprowadza Komisja Egzaminacyjna po-
wo∏ana przez Krajowà Rad´ Rzeczników Patentowych.

2. W sk∏ad Komisji Egzaminacyjnej wchodzà:

1) przedstawiciel Krajowej Rady Rzeczników Patento-
wych jako przewodniczàcy,
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2) trzej przedstawiciele Urz´du Patentowego z listy
ekspertów wskazani przez Prezesa Urz´du Patento-
wego,

3) trzej rzecznicy patentowi wybrani przez Krajowà
Rad´ Rzeczników Patentowych.

Art. 34. 1. Za przeprowadzenie egzaminu pobiera-
na jest od aplikantów op∏ata.

2. Op∏aty przeznacza si´ na pokrycie kosztów egza-
minu, w tym wynagrodzenia dla cz∏onków Komisji Eg-
zaminacyjnej.

3. WysokoÊç op∏aty okreÊla Krajowa Rada Rzeczni-
ków Patentowych.

Art. 35. Po pomyÊlnym z∏o˝eniu egzaminu kwalifi-
kacyjnego aplikant otrzymuje Êwiadectwo.

Art. 36. 1. Po up∏ywie osiemnastu miesi´cy od roz-
pocz´cia aplikacji rzecznik patentowy kierujàcy aplika-
cjà (patron) mo˝e upowa˝niç swojego aplikanta do za-
st´powania go we wszystkich czynnoÊciach, z wyjàt-
kiem wyst´powania w charakterze pe∏nomocnika
przed Sàdem Najwy˝szym.

2. Za czynnoÊci, o których mowa w ust. 1, wykony-
wane przez aplikanta odpowiedzialnoÊç ponosi rzecz-
nik patentowy kierujàcy aplikacjà (patron).

Art. 37. Aplikanta skreÊla si´ z listy aplikantów
w drodze uchwa∏y Krajowej Rady Rzeczników Patento-
wych:
1) na jego wniosek zawierajàcy zawiadomienie o wpi-

saniu go na list´ rzeczników patentowych albo
z urz´du, po up∏ywie terminu na z∏o˝enie wniosku
o wpis na list´ rzeczników patentowych,

2) odpowiednio w przypadkach, o których mowa
w art. 24 ust. 2 pkt 1—3, 5 i 6,

3) w razie prawomocnego orzeczenia dyscyplinarne-
go o ukaraniu aplikanta karà wydalenia z aplikacji,

4) w razie niezaliczenia w ustalonym terminie szkole-
nia, o którym mowa w art. 31, 

5) w razie nieprzystàpienia, bez usprawiedliwionej
przyczyny, do egzaminu kwalifikacyjnego, w termi-
nie ustalonym przez Krajowà Rad´ Rzeczników Pa-
tentowych, 

6) w razie niepomyÊlnego wyniku egzaminu kwalifika-
cyjnego.

Art. 38. Na uchwa∏´ o odmowie wpisu na list´ apli-
kantów oraz o skreÊleniu z listy s∏u˝y skarga do Naczel-
nego Sàdu Administracyjnego.

Art. 39. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, sposób przeprowadzenia konkursu
o wpis na list´ aplikantów, wzór i sposób prowadzenia
tej listy oraz wzór legitymacji aplikanta, a tak˝e przed-
miot i wymiar szkolenia oraz przedmiot egzaminu kwa-
lifikacyjnego, jak równie˝ wysokoÊç wynagrodzenia
dla cz∏onków Komisji Egzaminacyjnej. Lista aplikantów
powinna zawieraç w szczególnoÊci dane dotyczàce
aplikanta, jego wykszta∏cenia, miejsca zamieszkania
i miejsca pracy, daty ukoƒczenia szkolenia oraz daty
i wyniku egzaminu kwalifikacyjnego, jak te˝ skreÊlenia
z listy aplikantów, a tak˝e adnotacje wskazujàce na

znajdujàce si´ w aktach osobowych aplikanta doku-
menty lub odpisy orzeczeƒ dyscyplinarnych.

Art. 40. Krajowa Rada Rzeczników Patentowych
okreÊla, w drodze uchwa∏y, program, regulamin
i szczegó∏owe zasady odbywania aplikacji z uwzgl´d-
nieniem organizacji i formy szkolenia, a tak˝e tryb prze-
prowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego i wzór Êwia-
dectwa z∏o˝enia egzaminu. Program aplikacji oraz or-
ganizacja szkolenia powinny uwzgl´dniaç zakres czyn-
noÊci praktycznych, jakie mo˝e podejmowaç aplikant
w toku aplikacji.

Art. 41. 1. Do aplikanta stosuje si´ odpowiednio,
z zastrze˝eniem ust. 2 i 3, przepisy art.18 ust. 1 i art. 24
ust. 1 oraz ust. 3 i 4.

2. Rota Êlubowania sk∏adanego przez aplikanta ma
nast´pujàce brzmienie: „Âlubuj´ uroczyÊcie wykony-
waç obowiàzki aplikanta rzecznikowskiego sumiennie
i zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej, zacho-
wywaç tajemnic´ zawodowà, post´powaç godnie
i uczciwie, kierujàc si´ zasadami etyki rzecznika paten-
towego.”

3. Do roty Êlubowania, o której mowa w ust. 2, apli-
kant mo˝e dodaç s∏owa „Tak mi dopomó˝ Bóg”.

4. Âlubowanie sk∏adane przez aplikanta odbiera
Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych w obec-
noÊci przedstawiciela Urz´du Patentowego wyznaczo-
nego przez Prezesa Urz´du Patentowego. 

Rozdzia∏ 5

Samorzàd rzeczników patentowych

Art. 42. Przynale˝noÊç rzeczników patentowych
i aplikantów do Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
jest obowiàzkowa.

Art. 43. 1. Do zadaƒ samorzàdu nale˝y w szczegól-
noÊci:
1) podejmowanie dzia∏aƒ w celu zapewnienia warun-

ków nale˝ytego wykonywania zawodu rzecznika
patentowego,

2) reprezentowanie rzeczników patentowych i apli-
kantów oraz ochrona ich interesów zawodowych,

3) wspó∏dzia∏anie w kszta∏towaniu i stosowaniu pra-
wa w∏asnoÊci przemys∏owej, a tak˝e w zakresie or-
ganizowania i wykonywania zawodu rzecznika pa-
tentowego,

4) doskonalenie zawodowe rzeczników patentowych
i kszta∏cenie aplikantów,

5) sprawowanie nadzoru nad nale˝ytym wykonywa-
niem zawodu przez rzeczników patentowych i apli-
kantów,

6) prowadzenie badaƒ w sprawach w∏asnoÊci prze-
mys∏owej.

2. Wykonujàc zadania, o których mowa w ust. 1, sa-
morzàd wspó∏dzia∏a z organami w∏adzy i administracji
rzàdowej oraz samorzàdowej, a tak˝e z innymi samo-
rzàdami zawodowymi i organizacjami spo∏ecznymi, jak
równie˝ sprawuje orzecznictwo dyscyplinarne oraz
prowadzi dzia∏alnoÊç wydawniczà. 
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Art. 44. 1. Organami samorzàdu sà: Krajowy Zjazd
Rzeczników Patentowych, Krajowa Rada Rzeczników Pa-
tentowych, Komisja Rewizyjna, Odwo∏awczy Sàd Dyscy-
plinarny, Sàd Dyscyplinarny i Rzecznik Dyscyplinarny
oraz okr´gowe zgromadzenia rzeczników patentowych.

2. Cz∏onkami organów samorzàdu, z zastrze˝eniem
ust. 3, mogà byç tylko rzecznicy patentowi majàcy
miejsce zamieszkania i wykonujàcy zawód na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Rzecznicy patentowi, niespe∏niajàcy warunku
okreÊlonego w ust. 2, mogà uczestniczyç w Krajowym
Zjeêdzie Rzeczników Patentowych.

4. Kadencja organów samorzàdu trwa cztery lata,
jednak˝e organy sà obowiàzane dzia∏aç do czasu ukon-
stytuowania si´ nowo wybranych organów.

5. Cz∏onkowie organów mogà byç odwo∏ani przez
organ, który ich wybra∏.

6. Wybory do organów samorzàdu odbywajà si´
w g∏osowaniu tajnym, przy nieograniczonej liczbie
kandydatów.

Art. 45. Szczegó∏owà struktur´ organizacyjnà, licz-
b´ i granice okr´gów oraz szczegó∏owe zasady dzia∏a-
nia samorzàdu i jego organów, tryb powo∏ywania i od-
wo∏ywania cz∏onków tych organów oraz uzupe∏niania
ich sk∏adu, a tak˝e ogólne zasady ustalania liczby dele-
gatów na Krajowe Zjazdy Rzeczników Patentowych,
okreÊla statut Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. 

Art. 46. 1. Organy samorzàdu podejmujà uchwa∏y
zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów, o ile statut nie stanowi ina-
czej.

2. Uchwa∏y dor´cza si´ niezw∏ocznie Prezesowi
Urz´du Patentowego.

Art. 47. 1. W Krajowym Zjeêdzie Rzeczników Paten-
towych udzia∏ biorà, z zastrze˝eniem ust. 2, rzecznicy
patentowi, którym przys∏uguje czynne prawo wybor-
cze, oraz, bez prawa g∏osowania, aplikanci.

2. Z upowa˝nienia Krajowego Zjazdu Rzeczników
Patentowych, Krajowa Rada Rzeczników Patentowych
zwo∏uje kolejny Zjazd jako zjazd delegatów, okreÊlajàc
w regulaminie sposób przeprowadzenia wyborów dele-
gatów oraz liczb´ delegatów z poszczególnych okr´gów.

3. W Krajowym Zjeêdzie Rzeczników Patentowych,
odbywajàcym si´ jako zjazd delegatów, udzia∏ biorà
delegaci wybrani w okr´gach spoÊród ogó∏u rzeczni-
ków patentowych oraz, z g∏osem doradczym, nieb´dà-
cy delegatami cz∏onkowie ust´pujàcej Krajowej Rady
Rzeczników Patentowych, Przewodniczàcy Odwo∏aw-
czego Sàdu Dyscyplinarnego, Przewodniczàcy Sàdu
Dyscyplinarnego, Przewodniczàcy Komisji Rewizyjnej
oraz Rzecznik Dyscyplinarny.

4. Krajowy Zjazd Rzeczników Patentowych zwo∏uje
Krajowa Rada Rzeczników Patentowych nie póêniej ni˝
na 7 dni przed up∏ywem kadencji organów samorzàdu.

Art. 48. 1. Krajowy Zjazd Rzeczników Patentowych,
zwany dalej „Krajowym Zjazdem”, stanowi najwy˝szà
w∏adz´ samorzàdu.

2. Do Krajowego Zjazdu nale˝y:

1) uchwalanie statutu Polskiej Izby Rzeczników Paten-
towych,

2) uchwalanie wytycznych dzia∏ania samorzàdu i jego
organów,

3) uchwalanie zasad etyki rzecznika patentowego,

4) okreÊlanie zasad przeprowadzania wyborów do or-
ganów samorzàdu i liczby cz∏onków tych organów, 

5) wybór Prezesa Polskiej Izby Rzeczników Patento-
wych, b´dàcego jednoczeÊnie przewodniczàcym
Krajowej Rady Rzeczników Patentowych,

6) wybór cz∏onków Krajowej Rady Rzeczników Paten-
towych, Komisji Rewizyjnej, Odwo∏awczego Sàdu
Dyscyplinarnego, Sàdu Dyscyplinarnego, Rzeczni-
ka Dyscyplinarnego i jego zast´pców,

7) ustalanie zasad gospodarki finansowej samorzàdu
i wytycznych w sprawie okreÊlania wysokoÊci
sk∏adki cz∏onkowskiej,

8) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdaƒ Krajo-
wej Rady Rzeczników Patentowych, Komisji Rewi-
zyjnej, Odwo∏awczego Sàdu Dyscyplinarnego, Sà-
du Dyscyplinarnego i Rzecznika Dyscyplinarnego,

9) podejmowanie innych uchwa∏.

Art. 49. 1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Rzeczników
Patentowych, zwany dalej „Nadzwyczajnym Krajo-
wym Zjazdem”, zwo∏uje Krajowa Rada Rzeczników Pa-
tentowych:

1) z w∏asnej inicjatywy,

2) na wniosek swego prezydium lub Komisji Rewizyj-
nej,

3) na wniosek co najmniej jednej piàtej ogólnej liczby
cz∏onków samorzàdu, zawierajàcy uzgodniony
przez nich porzàdek obrad.

2. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd powinien byç zwo-
∏any, ze wskazaniem porzàdku obrad, w ciàgu dwóch
miesi´cy od dnia wp∏ywu wniosku o zwo∏anie Zjazdu.

3. Porzàdek obrad Nadzwyczajnego Krajowego
Zjazdu mo˝e byç na Zjeêdzie, drogà g∏osowania, roz-
szerzony. Nie dotyczy to rozszerzenia porzàdku obrad
o wybór nowych organów samorzàdu.

Art. 50. 1. Krajowà Rad´ Rzeczników Patentowych
stanowià przewodniczàcy i cz∏onkowie wybrani przez
Krajowy Zjazd oraz dziekani.

2. Prezydium Krajowej Rady Rzeczników Patento-
wych stanowià przewodniczàcy oraz wybrani przez
Krajowà Rad´ ze swojego grona zast´pcy przewodni-
czàcego, sekretarz, skarbnik i cz∏onkowie.

3. Prezydium Krajowej Rady Rzeczników Patento-
wych jest organem wykonawczym tej Rady i zdaje jej
spraw´ ze swej dzia∏alnoÊci.

Art. 51. Do Krajowej Rady Rzeczników Patento-
wych nale˝y:

1) reprezentowanie samorzàdu,

2) opiniowanie projektów aktów prawnych oraz
przedstawianie wniosków dotyczàcych unormo-
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waƒ prawnych w sprawach w∏asnoÊci przemys∏o-
wej i rzeczników patentowych,

3) uchwalanie bud˝etu Krajowej Rady i zatwierdzanie
sprawozdaƒ z jego wykonania, 

4) prowadzenie gospodarki finansowej samorzàdu,

5) rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej,

6) okreÊlanie wysokoÊci sk∏adki cz∏onkowskiej i zasad
zwalniania w ca∏oÊci lub cz´Êci z obowiàzku op∏a-
cania sk∏adki, a tak˝e przypadków, w jakich osoby
przechodzàce na emerytur´ lub rent´ nie sà obo-
wiàzane do jej op∏acania, 

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

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

9) ustanawianie tymczasowego zast´pcy rzecznika
patentowego i tymczasowego zarzàdcy kancelarii
patentowej, w przypadkach okreÊlonych ustawà,

10) wybór przewodniczàcego Krajowej Rady oraz
Rzecznika Dyscyplinarnego — w razie wygaÊni´cia
ich mandatów w okresie pomi´dzy Krajowymi
Zjazdami,

11) prowadzenie i aktualizacja ogólnie dost´pnych
ewidencji:
a) miejsc zatrudnienia rzeczników patentowych,
b) kancelarii patentowych,

12) wyst´powanie do organów rejestrowych lub ewi-
dencyjnych z wnioskiem o wszcz´cie post´powa-
nia o wykreÊlenie z rejestru lub ewidencji jednost-
ki organizacyjnej prowadzàcej dzia∏alnoÊç w zakre-
sie Êwiadczenia pomocy w sprawach w∏asnoÊci
przemys∏owej niezgodnie z przepisami ustawy,

13) realizacja innych zadaƒ samorzàdu, niezastrze˝o-
nych dla pozosta∏ych jego organów.

Art. 52. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrol´ dzia-
∏alnoÊci statutowej Krajowej Rady Rzeczników Paten-
towych.

Art. 53. 1. Sàd Dyscyplinarny rozpatruje sprawy
dyscyplinarne rzeczników patentowych i aplikantów,
wniesione przez Rzecznika Dyscyplinarnego, oraz za˝a-
lenia na postanowienia Rzecznika Dyscyplinarnego.

2. Odwo∏awczy Sàd Dyscyplinarny rozpatruje Êrod-
ki odwo∏awcze od orzeczeƒ Sàdu Dyscyplinarnego.

3. Rzecznik Dyscyplinarny prowadzi post´powanie
wyjaÊniajàce oraz sk∏ada wnioski o wszcz´cie post´po-
wania dyscyplinarnego.

Art. 54. 1. Rzecznicy patentowi i aplikanci zamiesz-
kali w danym okr´gu tworzà Okr´gowe Zgromadzenie
Rzeczników Patentowych.

2. Rzecznicy patentowi i aplikanci zamieszkali poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przynale˝à do
okr´gu obejmujàcego m. st. Warszaw´.

3. Do Okr´gowego Zgromadzenia Rzeczników Pa-
tentowych nale˝y:

1) wybór delegatów na Krajowy Zjazd,
2) wybór dziekana, 
3) uchwalanie wniosków do przed∏o˝enia Krajowemu

Zjazdowi,
4) wykonywanie innych zadaƒ, przewidzianych w sta-

tucie.

4. Okr´gowe Zgromadzenie Rzeczników Patento-
wych zwo∏uje dziekan.

Art. 55. Dzia∏alnoÊç samorzàdu jest finansowana:
1) ze sk∏adek rzeczników patentowych i aplikantów

oraz kar pieni´˝nych, o których mowa w art. 58
ust. 1 pkt 3,

2) z prowadzonej dzia∏alnoÊci gospodarczej, z wy∏à-
czeniem spraw, o których mowa w art. 4 ust. 1,

3) z dochodów z innych êróde∏, w tym spadków i da-
rowizn.

Art. 56. 1. Prezes Urz´du Patentowego mo˝e zaskar-
˝yç do Sàdu Najwy˝szego sprzecznà z prawem uchwa-
∏´ organu samorzàdu, w terminie trzech miesi´cy od
dnia jej dor´czenia. Sàd Najwy˝szy utrzymuje zaskar˝o-
nà uchwa∏´ w mocy bàdê uchyla jà i przekazuje spraw´
do ponownego rozpoznania w∏aÊciwemu organowi sa-
morzàdu, ustalajàc wytyczne co do sposobu jej za∏a-
twienia. Wytyczne te sà wià˝àce dla organu samorzàdu.

2. Prezes Urz´du Patentowego mo˝e zwróciç si´ do
Krajowego Zjazdu lub Krajowej Rady Rzeczników Pa-
tentowych o podj´cie uchwa∏y w okreÊlonej sprawie
nale˝àcej do w∏aÊciwoÊci samorzàdu. Uchwa∏a Krajo-
wej Rady Rzeczników Patentowych powinna byç pod-
j´ta w terminie dwóch miesi´cy, a uchwa∏a Krajowego
Zjazdu — na najbli˝szym Zjeêdzie.

3. Krajowa Rada Rzeczników Patentowych przed-
stawia corocznie Prezesowi Urz´du Patentowego pi-
semnà informacj´ o dzia∏alnoÊci samorzàdu, a tak˝e,
na bie˝àco, o funkcjach pe∏nionych przez rzeczników
patentowych w organach samorzàdu.

Rozdzia∏ 6

OdpowiedzialnoÊç dyscyplinarna

Art. 57. 1. Rzecznik patentowy i aplikant podlegajà
odpowiedzialnoÊci dyscyplinarnej za zawinione, niena-
le˝yte wykonywanie zawodu rzecznika patentowego
i innych obowiàzków okreÊlonych w ustawie, a zw∏asz-
cza za czyny sprzeczne ze Êlubowaniem.

2. Od odpowiedzialnoÊci dyscyplinarnej wy∏àczone
sà czyny, do których majà zastosowanie przepisy Ko-
deksu pracy dotyczàce porzàdku i dyscypliny pracy.

Art. 58. 1. Karami dyscyplinarnymi sà:
1) upomnienie,
2) nagana z ostrze˝eniem,
3) kara pieni´˝na nie ni˝sza od 10-krotnoÊci i nie wy˝-

sza od 50-krotnoÊci miesi´cznej sk∏adki cz∏onkow-
skiej obowiàzujàcej w dacie orzeczenia dyscypli-
narnego,

4) zawieszenie prawa wykonywania zawodu rzecznika
patentowego na czas od trzech miesi´cy do pi´ciu lat,
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5) pozbawienie prawa wykonywania zawodu rzeczni-
ka patentowego, a w stosunku do aplikantów —
wydalenie z aplikacji.

2. W razie wszcz´cia post´powania dyscyplinarne-
go z powodu pope∏nienia kilku przewinieƒ dyscyplinar-
nych, Sàd Dyscyplinarny ocenia je i wymierza jednà ka-
r´, bioràc pod uwag´ wszystkie okolicznoÊci pope∏nie-
nia tych przewinieƒ.

3. Kara zawieszenia prawa wykonywania zawodu
rzecznika patentowego pociàga za sobà utrat´ bierne-
go i czynnego prawa wyborczego do organów samo-
rzàdu na czas zawieszenia i okres trzech lat nast´pujà-
cy po odbyciu kary.

4. Kara nagany z ostrze˝eniem oraz kara pieni´˝na
pociàga za sobà utrat´ biernego prawa wyborczego do
organów samorzàdu na okres trzech lat od dnia upra-
womocnienia si´ orzeczenia.

5. Obok kary nagany z ostrze˝eniem oraz kary pie-
ni´˝nej mo˝na w stosunku do rzecznika patentowego
orzec dodatkowo zakaz wykonywania patronatu na
czas od roku do pi´ciu lat.

6. Obok kary zawieszenia prawa wykonywania za-
wodu rzecznika patentowego orzeka si´ dodatkowo za-
kaz wykonywania patronatu na czas od dwóch lat do
lat dziesi´ciu, jednak˝e nie krócej ni˝ na okres zawie-
szenia.

7. Wobec aplikantów nie orzeka si´ kar, o których
mowa w ust. 1 pkt 3 i 4.

8. Orzekajàc wobec aplikanta kar´ wydalenia z apli-
kacji, mo˝na orzec jednoczeÊnie zakaz ponownego
ubiegania si´ o wpis na list´ aplikantów.

9. W razie orzeczenia wobec aplikanta kary dyscy-
plinarnej wydalenia z aplikacji, ponowne przystàpienie
do konkursu o wpis na list´ aplikantów mo˝e nastàpiç
po up∏ywie trzech lat od dnia uprawomocnienia si´
orzeczenia dyscyplinarnego, chyba ˝e orzeczenie to
przewiduje jednoczeÊnie zakaz ponownego ubiegania
si´ o wpis na list´ aplikantów.

Art. 59. 1. Post´powanie dyscyplinarne o ten sam
czyn toczy si´ niezale˝nie od post´powania karnego lub
odr´bnego post´powania dyscyplinarnego wynikajà-
cego z przepisów szczególnych, którym podlega obwi-
niony. Post´powanie dyscyplinarne mo˝e byç zawie-
szone do czasu zakoƒczenia post´powania karnego.

2. W razie wszcz´cia przeciwko rzecznikowi patento-
wemu post´powania karnego, Sàd Dyscyplinarny mo-
˝e zawiesiç prawo wykonywania zawodu na okres do
zakoƒczenia toczàcego si´ post´powania. Zawieszenie
prawa wykonywania zawodu mo˝e nastàpiç równie˝
w przypadku uporczywego uchylania si´ obwinionego
od udzia∏u w post´powaniu dyscyplinarnym.

3. Na postanowienia w sprawach, o których mowa
w ust. 2, przys∏uguje za˝alenie do Odwo∏awczego Sà-
du Dyscyplinarnego, w terminie miesiàca od dnia do-
r´czenia odpisu postanowienia.

4. Zawieszenie prawa wykonywania zawodu, o któ-
rym mowa w ust. 2, pociàga za sobà utrat´ biernego

i czynnego prawa wyborczego do organów samorzàdu
na czas zawieszenia.

Art. 60. 1. Post´powanie dyscyplinarne przed Sà-
dem Dyscyplinarnym wszczyna si´ na wniosek Rzecz-
nika Dyscyplinarnego, po przeprowadzeniu post´po-
wania wyjaÊniajàcego.

2. Rzecznik Dyscyplinarny wszczyna post´powanie
wyjaÊniajàce z w∏asnej inicjatywy lub na wniosek Pre-
zesa Polskiej Izby Rzeczników Patentowych albo Preze-
sa Urz´du Patentowego.

Art. 61. 1. Post´powania dyscyplinarnego nie 
wszczyna si´, a wszcz´te umarza si´, je˝eli zasz∏a oko-
licznoÊç, która zgodnie z przepisami Kodeksu post´po-
wania karnego wy∏àcza Êciganie.

2. Nie mo˝na wszczàç post´powania dyscyplinar-
nego:

1) je˝eli od chwili pope∏nienia przewinienia up∏yn´∏y
trzy lata, a w przypadku przewinienia polegajàcego
na nadu˝yciu wolnoÊci s∏owa i pisma — szeÊç mie-
si´cy,

2) po up∏ywie szeÊciu miesi´cy od dnia powzi´cia wia-
domoÊci przez Rzecznika Dyscyplinarnego o pope∏-
nieniu przewinienia.

3. Je˝eli jednak czyn zawiera znamiona przest´p-
stwa, przedawnienie dyscyplinarne nie nast´puje
wczeÊniej ni˝ przedawnienie przewidziane w ustawie
— Kodeks karny.

4. Bieg przedawnienia dyscyplinarnego przerywa
ka˝da czynnoÊç Rzecznika Dyscyplinarnego w sprawie.

5. W razie Êmierci obwinionego przed ukoƒczeniem
post´powania dyscyplinarnego, toczy si´ ono nadal,
je˝eli za˝àda tego — w terminie dwóch miesi´cy od
dnia zgonu obwinionego — jego ma∏˝onek, krewny
w linii prostej, brat lub siostra.

6. Postanowienie o umorzeniu post´powania wyja-
Êniajàcego wydane przez Rzecznika Dyscyplinarnego
traci moc, je˝eli post´powanie wyjaÊniajàce wszcz´te
zosta∏o na wniosek Prezesa Polskiej Izby Rzeczników
Patentowych lub Prezesa Urz´du Patentowego i umo-
rzeniu post´powania w terminie trzech miesi´cy od
dnia dor´czenia odpisu postanowienia sprzeciwi si´
wnioskodawca.

Art. 62. 1. Rozprawa przed Sàdem Dyscyplinarnym
jest jawna dla rzeczników patentowych i aplikantów.
Na rozprawie mo˝e byç obecny poszkodowany.

2. W post´powaniu dyscyplinarnym obwiniony ma
prawo korzystaç z wybranego przez siebie obroƒcy.

3. Sàd Dyscyplinarny mo˝e odstàpiç od wymierze-
nia kary dyscyplinarnej, je˝eli przewinienie jest mniej-
szej wagi.

Art. 63. 1. Od orzeczenia Sàdu Dyscyplinarnego ob-
winionemu oraz Rzecznikowi Dyscyplinarnemu przy-
s∏uguje odwo∏anie do Odwo∏awczego Sàdu Dyscypli-
narnego, w terminie miesiàca od dnia dor´czenia od-
pisu orzeczenia.
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2. W razie Êmierci obwinionego przed up∏ywem ter-
minu, o którym mowa w ust. 1, do wniesienia odwo∏a-
nia od orzeczenia Sàdu Dyscyplinarnego przepis art. 61
ust. 5 stosuje si´ odpowiednio.

3. Do post´powania przed Odwo∏awczym Sàdem
Dyscyplinarnym przepis art. 62 stosuje si´ odpowied-
nio. 

Art. 64. 1. Cz∏onkowie Sàdu Dyscyplinarnego oraz
Odwo∏awczego Sàdu Dyscyplinarnego sà w zakresie
orzekania niezawiÊli i podlegajà wy∏àcznie przepisom
prawa.

2. Cz∏onkowie Sàdu Dyscyplinarnego i Odwo∏aw-
czego Sàdu Dyscyplinarnego orzekajà na podstawie
swego przekonania opartego na swobodnej ocenie ca-
∏okszta∏tu dowodów z uwzgl´dnieniem okolicznoÊci
przemawiajàcych zarówno na korzyÊç, jak i na nieko-
rzyÊç obwinionego.

Art. 65. 1. Odpis prawomocnego orzeczenia skazu-
jàcego na kar´ dyscyplinarnà do∏àcza si´ do akt osobo-
wych obwinionego, prowadzonych wraz z listà rzeczni-
ków patentowych lub odpowiednio z listà aplikantów. 

2. W przypadku orzeczenia wobec aplikanta kary wy-
dalenia z aplikacji, odpis prawomocnego orzeczenia prze-
kazywany jest tak˝e Prezesowi Urz´du Patentowego.

Art. 66. 1. Orzeczenie wraz z uzasadnieniem wyda-
ne przez Odwo∏awczy Sàd Dyscyplinarny dor´cza si´
obwinionemu, Ministrowi SprawiedliwoÊci, Prezesowi
Urz´du Patentowego, Prezesowi Polskiej Izby Rzeczni-
ków Patentowych i Rzecznikowi Dyscyplinarnemu, któ-
rym przys∏uguje kasacja do Sàdu Najwy˝szego.

2. Orzeczenie, od którego s∏u˝y kasacja, nie podle-
ga wykonaniu do czasu wniesienia kasacji lub bezsku-
tecznego up∏ywu terminu do jej wniesienia.

3. Kasacja mo˝e byç wniesiona z powodu ra˝àcego
naruszenia prawa, jak równie˝ ra˝àcej niewspó∏mier-
noÊci kary dyscyplinarnej.

4. Kasacj´ wnosi si´ do Sàdu Najwy˝szego za po-
Êrednictwem Odwo∏awczego Sàdu Dyscyplinarnego
w terminie trzydziestu dni od dnia dor´czenia orzecze-
nia z uzasadnieniem.

5. Od kasacji, o której mowa w ust. 1, nie uiszcza si´
op∏aty sàdowej.

6. Orzeczenie, od którego wniesiono kasacj´, nie
podlega wykonaniu do czasu rozpoznania kasacji.

7. Sàd Najwy˝szy rozpoznaje kasacj´ na rozprawie
w sk∏adzie trzech s´dziów.

8. Do rozpoznania kasacji, o której mowa w ust. 1,
stosuje si´ odpowiednio przepisy Kodeksu post´po-
wania karnego, z wy∏àczeniem art. 526 § 2 oraz art. 530
§ 2 i 3.

Art. 67. 1. Usuni´cie adnotacji na liÊcie rzeczników
patentowych lub liÊcie aplikantów, a tak˝e odpisu orze-
czenia dyscyplinarnego z akt osobowych obwinionego
nast´puje z urz´du po up∏ywie:
1) trzech lat od uprawomocnienia si´ orzeczenia dys-

cyplinarnego upomnienia, nagany z ostrze˝eniem

lub kary pieni´˝nej, a tak˝e wydalenia aplikanta
z aplikacji,

2) pi´ciu lat od up∏ywu okresu zawieszenia prawa wy-
konywania zawodu rzecznika patentowego.

Pomimo usuni´cia z listy rzeczników patentowych ad-
notacji o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu,
z akt osobowych nie usuwa si´ odpisu orzeczenia do
dnia up∏ywu okresu kar dodatkowych bàdê okresu
utraty biernego lub czynnego prawa wyborczego do
organów samorzàdu.

2. Nie usuwa si´ z akt odpisu orzeczenia dyscypli-
narnego ani adnotacji na liÊcie rzeczników patento-
wych lub liÊcie aplikantów w przypadku kary pozba-
wienia prawa wykonywania zawodu rzecznika patento-
wego lub wydalenia aplikanta z aplikacji z jednocze-
snym orzeczeniem zakazu ponownego ubiegania si´
o wpis na list´ aplikantów.

Art. 68. Minister SprawiedliwoÊci, po zasi´gni´ciu
opinii Prezesa Urz´du Patentowego oraz Krajowej Rady
Rzeczników Patentowych okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, szczegó∏owe zasady i tryb post´powania dyscy-
plinarnego, w tym orzekania, a tak˝e w∏aÊciwoÊç i sk∏ad
sàdów dyscyplinarnych oraz tryb powo∏ywania cz∏on-
ków sk∏adów orzekajàcych, jak równie˝ sposób wyko-
nywania orzeczeƒ i obliczania kosztów post´powania.

Rozdzia∏ 7

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych oraz przepisy
przejÊciowe i koƒcowe

Art. 69. W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. — Ko-
deks post´powania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071) w art. 33 w § 3 po wyrazach „radca
prawny” dodaje si´ wyrazy „oraz rzecznik patentowy”.

Art. 70. W ustawie z dnia 11 maja 1995 r. o Naczel-
nym Sàdzie Administracyjnym (Dz.U. Nr 74, poz. 368
i Nr 104, poz. 515, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 106, poz.
679, Nr 114, poz. 739 i Nr 144, poz. 971, z 1998 r. Nr 162,
poz. 1126, z 1999 r. Nr 75, poz. 853, z 2000 r. Nr 2, poz. 5,
Nr 48, poz. 552, Nr 60, poz. 704 i Nr 91, poz. 1008 oraz
z 2001 r. Nr 49, poz. 508) w art. 55 dodaje si´ ust. 4
w brzmieniu:

„4. W sprawach skarg na dzia∏ania lub bezczynnoÊç
Urz´du Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
ust. 3 stosuje si´ odpowiednio do uczestnika po-
st´powania reprezentowanego przez rzecznika pa-
tentowego.”

Art. 71. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 50, poz. 580 i Nr 116,
poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 42, poz. 474) w art. 43
w ust. 1 w pkt 5 po wyrazach „radcy prawnego,” doda-
je si´ wyrazy „rzecznika patentowego,”.

Art. 72. W ustawie z dnia 19 listopada 1999 r. — Pra-
wo dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178
oraz z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193) do-
tychczasowà treÊç art. 87 oznacza si´ jako ust. 1 i doda-
je ust. 2 w brzmieniu:

„2. Âwiadczàcy pomoc w zakresie w∏asnoÊci przemy-
s∏owej nie jest przedsi´biorcà w rozumieniu prze-
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pisów niniejszej ustawy. Dzia∏alnoÊç polegajàcà
na Êwiadczeniu pomocy w zakresie w∏asnoÊci
przemys∏owej okreÊlajà przepisy ustawy z dnia
11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych
(Dz. U. Nr 49, poz. 509).”

Art. 73. 1. Rzecznicy patentowi wpisani na list´
rzeczników patentowych przed dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy stajà si´ rzecznikami patentowymi w rozumie-
niu niniejszej ustawy.

2. Rzecznicy patentowi, o których mowa w ust. 1,
obowiàzani sà w terminie szeÊciu miesi´cy od dnia
wejÊcia w ˝ycie ustawy do z∏o˝enia w Urz´dzie Paten-
towym oraz Krajowej Radzie Rzeczników Patentowych
oÊwiadczenia w sprawie wykonywania zawodu. Nie-
z∏o˝enie oÊwiadczenia w terminie jest podstawà do
skreÊlenia rzecznika patentowego z listy rzeczników pa-
tentowych.

3. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy powstaje obo-
wiàzek wykonywania zawodu rzecznika patentowego
na zasadach okreÊlonych w art. 8, równie˝ w odniesie-
niu do rzeczników patentowych, o których mowa
w ust. 1, niewykonujàcych zawodu w dniu wejÊcia
w ˝ycie ustawy. 

Art. 74. Osoby, które przed dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy naby∏y uprawnienia do wpisu na list´ rzeczni-
ków patentowych na podstawie dotychczasowych
przepisów, mogà ubiegaç si´, w okresie szeÊciu mie-
si´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy, o wpis na list´
rzeczników patentowych. Póêniejsze z∏o˝enie wniosku
o wpis na list´ jest podstawà do wydania decyzji o od-
mowie wpisu. 

Art. 75. 1. Osoby, które w dniu wejÊcia w ˝ycie usta-
wy odbywajà szkolenia na rzeczników patentowych na
podstawie dotychczasowych przepisów i ukoƒczà je
w przewidzianym terminie, przyst´pujà do egzaminu
kwalifikacyjnego i ubiegajà si´ o wpis na list´ rzeczni-

ków patentowych zgodnie z przepisami niniejszej usta-
wy, z zastrze˝eniem ust. 2. 

2. Do osób, o których mowa w ust. 1, wymóg wy-
kszta∏cenia warunkujàcy wpis na list´ rzeczników pa-
tentowych ocenia si´ na podstawie przepisów dotych-
czasowych.

Art. 76. Jednostki organizacyjne rzeczników paten-
towych dzia∏ajàce przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy
w formie nieodpowiadajàcej warunkom dla kancelarii
patentowych, okreÊlonym w niniejszej ustawie, dosto-
sujà form´, sk∏ad osobowy i przedmiot dzia∏alnoÊci do
przepisów tej ustawy w terminie pi´ciu lat od dnia wej-
Êcia w ˝ycie ustawy albo zakoƒczà swà dzia∏alnoÊç
w zakresie Êwiadczenia pomocy w sprawach w∏asnoÊci
przemys∏owej.

Art. 77. Post´powanie dyscyplinarne wobec rzecz-
ników patentowych, wszcz´te i niezakoƒczone przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, toczy si´ wed∏ug prze-
pisów dotychczasowych.

Art. 78. 1. Organy samorzàdu, istniejàce w dniu
wejÊcia w ˝ycie ustawy, stajà si´ organami samorzàdu
w rozumieniu niniejszej ustawy i prowadzà swà dzia-
∏alnoÊç do koƒca kadencji.

2. Krajowa Rada Rzeczników Patentowych przygo-
tuje i uchwali tymczasowy statut, w celu dostosowania
go do wymogów okreÊlonych w ustawie przed zwo∏a-
niem pierwszego, po dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy, Kra-
jowego Zjazdu.

Art. 79. Traci moc ustawa z dnia 9 stycznia 1993 r.
o rzecznikach patentowych (Dz. U. Nr 10, poz. 46).

Art. 80. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 3 mie-
si´cy od dnia og∏oszenia.
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