
Zatqcznik do 
Uchwaiy Nr 1 z dnia 14 paidziernika 2011 r. Prezydium Krajowej Rady Rzecznikow Patentowych 

Rozdziat 1 
Przepisy og6lne 

llekrot w Regulaminie jest mowa o: 

1) ustawie - rozumie sie przez to ustawe z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (t. j. 

Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 925), 

2) rozporzqdzeniu - rozumie sie przez to Rozporzqdzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 8 wrzeinia 

2011 r. w sprawie szkolenia aplikantow rzecznikowskich, szczegotowego trybu i sposobu 

przeprowadzania egzaminu konkursowego i egzaminu kwalifikacyjnego (Dz. U. Nr 189 poz. 1124), 

3) tematach - rozumie sie przez to tematy egzaminacyjne czeici pisemnych egzaminu, a takie 

materiaiy, o ktorych mowa w 5 14 rozporzqdzenia, 

4) zestawach pytan - rozumie siq przez to zestawy pytan czeici ustnej egzaminu, o ktorych mowa w 

§ 17 ust. 1 rozporzqdzenia, 

5) zdajqcym - rozumie sie przez to osobe, o ktorej mowa w art. 32 ust. 1 i 2 ustawy, 

6) komputerze wtasnym - rozumie sie przez to komputer dostarczony przez zdajqcego, 

7) PlRP - rozumie sie przez to Polskq lzbe Rzecznikow Patentowych. 

Przewodniczqcy Komisji Egzaminacyjnej ustala sktad zespotu egzaminacyjnego. 

1. Przewodniczqcy Komisji Egzaminacyjnej ogtasza na stronie internetowej PIRP: 
1) termin, miejsce i sposob przeprowadzenia egzaminu, 
2) termin, w jakim Biuro PlRP przyjmowat bedzie deklaracje przystqpienia do egzaminu, 
3) liste osob, ktore ztozyty deklaracje przystqpienia do egzaminu. 

2. W ogtoszeniu, o ktorym mowa w ust.1 mogq zostat takie okreilone warunki, jakie musi speiniat 
komputer, ktorego uiycie w czeici pisemnej egzaminu zostato dopuszczone. 

1. Zdajqcy, najpoiniej na 3 dni przed dniem rozpoczqcia egzaminu dostarcza do Biura PlRP dowod optaty, 

o ktorej mowa wart. 34 ust. 1 ustawy. 

2. Nieusprawiedliwione nieprzystqpienie lub odstqpienie zdajqcego od egzaminu, takie w trakcie jego 

trwania, jest rownoznaczne ze zioieniem egzaminu z wynikiem negatywnym. 

3. Zdajqcemu, ktory nie przystqpit do egzaminu albo odstqpit od egzaminu w trakcie jego trwania z 

przyczyn usprawiedliwionych, zwraca siq 50 % optaty, o ktorej mowa w ust.1. 



Rozdziat 2 
Czeit pisemna egzaminu kwalifikacyjnego 

1. Tematy egzaminacyjne powielane sq pod nadzorem Przewodniczqcego Komisji Egzaminacyjnej w 

liczbie egzemplarzy odpowiadajqcej liczbie zdajqcych i cztonkow Komisji Egzaminacyjnej. 

2. Przewodniczqcy Komisji Egzaminacyjne zobowiqzany jest do: 

1) podziatu egzemplarzy wedtug tematow i umieszczeniu ich w oddzielnych kopertach 

przeznaczonych dla poszczeg6lnych zespotow egzaminacyjnych, 

2) naniesienia odpowiednich adnotacji na kopertach, tj. dzieri pierwszy egzaminu czeit pisemna albo 

dzieri drugi egzaminu czqiC pisemna, 

3) zapieczqtowania kopert przy uiyciu pieczeci PIRP oraz ztoienia podpisu. 

3. Oznakowane i zabezpieczone koperty deponuje sie w Biurze PIRP. 

1. Przewodniczqcy Komisji Egzaminacyjnej w dzieri czeici pisemnej egzaminu dostarcza odpowiedniq 

liczbe zamkniqtych kopert, o ktorych mowa w 5 5 ust. 3 Regulaminu do miejsca przeprowadzenia 

egzaminu. 

2. Otwarcie kopert, o ktorych mowa w ust. 1, nastepuje w obecnoici cztonkow Komisji Egzaminacyjnej po 

przedstawieniu przez przewodniczqcego zespotu egzaminacyjnego informacji, o ktorych mowa w 5 9 

ust. 1 rozporzqdzenia. 

1. Zdajqcy powinien stawiC siq na egzamin w celu rejestracji minimum 30 minut przed wyznaczonq 

godzinq rozpoczqcia czeici pisemnej egzaminu. 

2. Zdajqcy, po wejiciu do sali egzaminacyjnej, sktada podpis na liicie obecnoici, podpisuje ofwiadczenie, 

i i  zapoznat sie z treiciq niniejszego Regulaminu (ZAt/lCZNIK nr I), zapoznaje sie z informacjq, przed 

ktorym zespotem egzaminacyjnym sktadat bedzie egzamin oraz deponuje w miejscu wskazanym przez 

Przewodniczqcego lub cztonka zespotu egzaminacyjnego telefony komorkowe oraz wszystkie inne 

urzqdzenia i noiniki elektroniczne. 

1. Przewodniczqcy zespotu egzaminacyjnego informuje o planowanej godzinie rozpoczecia i zakoriaenia 

egzaminu oraz ogtasza jego rozpoczecie i zakonczenie. 

2. Zdajqcy w momencie ogtoszenia zakoriczenia czeici pisemnej egzaminu, zobowiqzany jest przerwat pracq. 

W przypadku uporczywego niestosowania sie do polecenia nakazujqcego przerwanie pracy, 

przewodniczqcy zespotu egzaminacyjnego odnotowuje ten fakt na pracy zdajqcego. Ocenie podlegat 

bqdzie tylko ta czeft pracy, ktora zostata sporzqdzona w przewidzianym czasie. 

Zdajqcy opracowuje: 

1) w dniu pierwszym czeici pisemnej egzaminu - dokumentacje zgtoszeniowq wynalazku do ochrony, 



2) w dniu drugim czeici pisemnej egzaminu - pismo procesowe w postepowaniu administracyjnym, 
sqdowoadministracyjnym lub cywilnym oraz opinie prawnq na podstawie przedstawionego stanu 
faktycznego lub rozstrzygniecie problemu prawnego na podstawie opisanego przypadku (kazusu). 

Zdajqcy otrzymuje wraz z tematem egzaminacyjnym wylosowanq przez siebie koperte, na ktorej 
umieszczony jest znak identyfikujqcy, rozpoczynajqcy sie od oznaczenia zespotu egzaminacyjnego oraz daty 
przeprowadzonego egzaminu. W kopercie umieszczona jest czysta kartka, na ktorej zdajqcy zapisuje swoje 
imie i nazwisko, umieszcza jq z powrotem w kopercie, zakleja i oddaje zespotowi egzaminacyjnemu. 

Czas trwania czeici pisemnej egzaminu od momentu jego rozpoczecia wynosi odpowiednio : 

1) 5 godzin - w pierwszym dniu czeici pisemnej egzaminu, 
2) 7 godzin - w drugim dniu czqici pisemnej egzaminu. 

1. Zdajqcy opracowuje czeici pisemne egzaminu: 

1) odrecznie albo 
2) przy uiyciu komputera na zasadach okreilonych w niniejszym Regulaminie. 

2. Zdajqcy opracowuje czeSci pisemne egzaminu na kartach opatrzonych pieczeciq PIRP, dostarczonych przez 

Komisje Egzaminacyjnq 

3. Po zakoriczeniu opracowania pracy pisemnej i przed oddaniem jej Przewodniczqcemu Komisji 

Egzaminacyjnej zdajqcy: 

1) umieszcza na wszystkich zapisanych stronach pracy pisemnej, w ich gornym, prawym rogu, 

wylosowany przez siebie znak identyfikujqcy, 

2) podpisuje kaidq kartq pracy imieniem i nazwiskiem na jej niezapisanej stronie, 

3) oznacza znakiem identyfikujqcym wszelkie odreczne poprawki naniesione na kartach. 

1. Zdajqcy moze korzystat wytacznie z wtasnych tekstdw aktow prawnych i komentarzy oraz 

orzecznictwa, w tym w postaci wydrukdw komputerowych, pod warunkiem, i e  egzemplarze te nie 

bedq opatrzone notatkami. 

2. Komisja Egzaminacyjna moze kontrolowaC materiaiy, o ktorych mowa w ust. 1. 

3. Przewodniczqcy zespotu egzaminacyjnego wyklucza z egzaminu zdajqcego, ktdry podczas egzaminu 

korzystat z pomocy innej osoby, postugiwat sic niedozwolonymi materiatami, pomagat innym zdajqcym 

lub w inny sposob zaktocat przebieg egzaminu. 

1. Krajowa Rada Rzecznikow Patentowych podejmuje uchwate w sprawie uiycia podczas egzaminu 

wtasnego komputera albo komputera dostarczonego przez PIRP. 

2. Komisja Egzaminacyjna okreila warunki, jakie musi spetnit komputer dopuszczony do 

przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego. 



1. Przewodniczqcy Komisji Egzaminacyjnej wyznacza termin, w ktorym zdajqcy winien zioiyt 

a i w i a d c 7 ~ n i ~  n fnrmie zdawania egzaminu. 

2. Nieziozenie oiwiadczenia, o ktorym mowa w ust. 1, jest rownoznaczne z tym, i l  zdajqcy zadeklarowai, 

iz bedzie odrecznie opracowywai tematy w czeici pisemnej egzaminu. 

1. Zdajqcy ponosi ryzyko zwiqzane z uzyciem komputera oraz zainstalowanego na nim oprogramowania, 

powodujqcego brak mozliwoici opracowywania ternatow. 

2. W przypadku uzycia podczas egzaminu komputera dostarczonego przez PIRP, w sytuacji awarii 

powodujqcej brak mozliwoici odtworzenia opracowanego tematu Komisja Egzaminacyjna zabezpieczy 

komputer i podejmie mozliwe dziaiania w celu odzyskania danych. 

3. Przewodniczqcy zespoiu egzaminujqcego odnotowuje w protokole z przebiegu egzaminu zaistnienie 

okolicznoki, o ktorej mowa w ust. 2. 

1. W przypadku wystqpienia w trakcie trwania egzaminu jakichkolwiek okolicznoici wyiqczajqcych 

mozliwoit korzystania z wiasnego komputera, zdajqcy sporzqdza prace odrecznie w ramach 

pozostaiego limitu czasu. 

2. W przypadku wystqpienia w trakcie trwania egzaminu jakichkolwiek okolicznoSci wyiqczajqcych 

mozliwoit korzystania z komputera dostarczonego przez PIRP zdajqcy wediug swego wyboru: 

1) przystepyje do sporzqdzenia pracy w formie pisemnej (odrecznie), przy czym czas trwania 

egzaminu okreilony w § 11 liczony jest od momentu wskazanego przez przewodniczqcego lub 

czionka zespoiu egzaminacyjnego, 

2) przystepuje do sporzqdzenia pracy przy uzyciu komputera dostarczonego przez PIRP, przy czym 

czas trwania egzaminu okreilony w § 11 liczony jest od momentu wskazanego przez 

przewodniczqcego lub czionka zespoiu egzaminacyjnego, 

3) kontynuuje sporzpdzenie pracy w formie pisemnej (odrecznie) lub przy uiyciu komputera 

dostarczonego przez PIRP, przy czym jeili odzyskanie danych z uszkodzonego sprzetu okaze siq 

niemozliwe ocenie podlegat bedzie tylko ta cz&t pracy. 

1. KolejnoiC oraz sposob korzystania przez zdajpcego z drukarki, kaidorazowo okreila przewodniczqcy 

lub czionek zespoiu egzaminacyjnego. 

2. Niedopuszczalne jest drukowanie opracowanego tematu lub jego czeici bez zgody czionka zespoiu 

egzaminacyjnego. 

3. Do kart przeznaczonych do drukowania przepisy 5 12 Regulaminu stosuje sie odpowiednio. 

4. Przewodniczqcy lub czionek zespoiu egzaminacyjnego potwierdza na pracy jej odbior odnotowujpc 

godzine jej otrzymania. 

1. Oryginalne egzemplarze prac pisemnych sq kserowane pod nadzorem Przewodniczqcego Komisji 
Egzaminacyjnej, przy czym wykonywane sie wyiqcznie kserokopie stron zawierajqcych tekst pracy. 

2. Przewodniczqcy Komisji Egzaminacyjnej umieszcza oryginalne egzemplarze prac pisemnych w 
kopertach, ktore zostajp zabezpieczone poprzez zapieczetowanie przy uzyciu pieczeci PIRP oraz 
ziofenie podpisu, a nastepnie zdeponowane w Biurze PIRP. \ 



3. Czionkom zespoiu egzaminacyjnego, o ktorych mowa w § 16 ust. 1 rozporzqdzenia Przewodniczqcy 
Komisji Egzaminacyjnej udostepnia kserokopie stron zawierajqcych tekst pracy w celu ich sprawdzenia 
I oceny. 

4. Po sprawdzeniu wszystkich prac Przewodniczqcy Komisji Egzaminacyjnej udostepnia 
przewodniczqcym zespoiow egzaminacyjnych koperty, o ktorych mowa w § 10 Regulaminu. Otwarcia 
kopert dokonujq przewodniczqcy zespoiow egzaminacyjnych w obecnoici czionkow zespoiow 
egzaminacyjnych. 

5. Kserokopie prac pisemnych udostepnione sprawdzajqcym sq po ich zwrocie deponowane w siedzibie 
PIRP. 

6. Udostepnienie oryginalnych egzemplarzy prac pisemnych wymaga zgody Przewodniczqcego Komisji 
Egzaminacyjnej. Z czynnoici tej sporzqdza sie protokoi. 

Cztonek zespoiu egzaminacyjnego, o kt6rym mowa w § 16 ust. 1 rozporzqdzenia, dokumentuje swojq 

ocene opracowania tematu czeici pisemnych egzaminu na karcie indywidualnej sprawdzajqcego: 
- ZAMCZNIK Nr 2 (KARTA A) - dla dokumentacji zgioszeniowej wynalazku, 
- ZAtqCZNlK Nr 3 (KARTA B1) - dla pisma procesowego w postepowaniu administracyjnym, 

sqdowo-administracyjnym lub cywilnym oraz 
- ZAtqCZNlK Nr 4 (KARTA 82) - dla opinii prawnej na podstawie przedstawionego stanu 

faktycznego lub rozstrzygniecia problemu prawnego na podstawie opisanego przypadku 

(kazusu). 

1. Zesp6i egzaminacyjny ustala ocene koricowq oddzielnie dla kaidej z dwoch czeJci pisemnych egzaminu. 

2. Ocene koncowq czeJci pisemnych egzaminu dokumentuje sie na karcie zespoiu egzaminacyjnego, 

odpowiednio na kartach: 
- CZESC PISEMNA (TECHNICZNA) dokumentacja zgioszeniowa -ZAMCZNIK Nr 5 (KARTA C1) i 
- CZESC PISEMNA (PRAWNA) pismo procesowe i opinia prawna - ZAtqCZNlK Nr 6 (KARTA C2). 

Rozdziat 3 
Czqid ustna egzaminu 

1. Zestawy pytari sq powielane pod nadzorem Przewodniczqcego Komisji Egzaminacyjnej w liczbie 
egzemplarzy odpowiadajqcych liczbie zespoiow egzaminacyjnych. 

2. Przewodniczqcy Komisji Egzaminacyjnej zobowiqzany jest do: 

1) umieszczenia zestawow pytari w oddzielnych kopertach przeznaczonych dla poszczegolnych 
zespoiow egzaminacyjnych, 

2) naniesienia na koperte adnotacji ,,cz~ic USTNA EGZAMINU - ZESTAWY PMAN", 
3) zapieczetowania kopert przy uiyciu pieczeci PIRP, 
4) zabezpieczenia kopert przy uiyciu pieczeci PIRP oraz zioienia podpisu. 

3. Oznakowane i zabezpieczone koperty deponuje sie w biurze PIRP 
4. Do zestawow pytari stosuje sie odpowiednio przepisy § 6 Regulaminu. 



1. Zdajqcy, po wejiciu do sali egzaminacyjnej sktada podpis na liicie obecnoici oraz losuje zestaw pytan. 

Nie jest dopuszczalne sugerowanie lub nakianianie zdajqcego do wyboru konkretnego zestawu pytan. 

2. Zdajqcy po wylosowaniu pytan przygotowyje sie do odpowiedzi nie dtuiej n i i  20 minut. Zdajqcy moie 

robit notatkl. 

3. Zdajqcy moie udzielaC odpowiedzi na wylosowane pytania w wybranej przez siebie kolejnoici. 

4. Cztonkowie zespotu egzaminacyjnego mogq zadawaC dodatkowe pytania zwigzane z wylosowanym 

zestawem pytan. 

5. Zdajqcy po zakonczeniu odpowiedzi zwraca wylosowany zestaw pytan przewodniczqcemu zespotu 

egzaminacyjnego. Zestaw pytan moie zostat ponownie umieszczony w puli zestawow pytan. 

Przebieg egzaminu moie by6 nagrywany. 

1. Cztonek zespotu egzaminacyjnego dokumentuje liczbq przyznanych przez siebie punktow za kaide z 

dziesieciu pytan na karcie indywidualnej cztonka zespotu egzaminacyjnego - zatqcznik Nr 7 (KARTA D). 

2. Zespot egzaminacyjny ustala koncowq ocene czeici ustnej egzaminu i dokumentuje jq na karcie zespoiu 

egzaminacyjnego - zatqcznik Nr 8 (KARTA E). 

Rozdziat 4 
Kolicowy wynik egzaminu kwalifikacyjnego 

1. Zespot egzaminacyjny, powotany do przeprowadzenia egzaminu, na posiedzeniu niejawnym ustala 

koncowy wynik egzaminu zdajqcego w odniesieniu do catoici postepowania egzaminacyjnego jak i 

poszczegolnych czeici egzaminu i dokumentuje jq na karcie zespotu egzaminacyjnego - zatqcznik Nr 9 

(KARTA F). 

2. Ustalenia z posiedzenia, o ktorym mowa w ust. 1, dokumentuje sic w protokole, ktbry podpisuje 

przewodniczqcy zespotu egzaminacyjnego oraz wszyscy cztonkowie zespotu egzaminacyjnego. 

3. Pozytywny wynik egzaminu uzyskuje zdajqcy, ktory uzyskat pozytywnq ocenq z kaidej czeici 

egzaminu. 

4. Komisja Egzaminacyjna w oparciu o wyniki egzaminu ustalone przez zespot egzaminacyjny, podejmuje 

uchwate stwierdzajqcq koncowy wynik egzaminu zdajqcego. 

5. Uchwate zawierajqcq koncowy wynik egzaminu niezwtocznie ogiasza sie na stronie internetowej PIRP 

oraz wywiesza sie w miejscu widocznym w Biurze PIRP, z uwzglednieniem przepisow o ochronie 

danych osobowych. 

6. Uchwaie wraz z protokoiem Przewodniczqcy Komisji Egzaminacyjnej przedstawia Krajowej Radzie 

Rzecznik6w Patentowych. 



.................................... Warszawa, dn. r. 

............................................................................... , ........................................ 
lmie i nazwisko zdajqcego, , PESEL 

~ ~ ~~~~~ 

Adres zameldowania, kod miejscowoici 

~~~~~ 

Adres korespondencyjny, kod miejscowoici 

Pan 
Przewodniczqcy/a Komisji 
Egzaminacyjnej 
Egzaminu Kwalifikacyjnego 
Polskiej lzby Rzecznik6w Patentowych 

Ja nizej podpisany/a, oiwiadczam, i e  zapoznaiem/am sie z Regu l a m i n em Egza m i n u 
Kwali f ikacyjnego. 

........................................................................... 
czytelny podpis zdajqcego 



Znak identyfikujqcy zdajqcego: 

KARTA A 
KARTA INDYWIDUALNA SPRAWDZAJqCEGO 

CZESC PISEMNA 
DOKUMENTAUA ZGkOSZENlOWA 

UZASADNIENIE: 

Wymogi formalne, zwtaszcza w zakresie 

podziatu zgtoszenia na czeici: 
- 

Tytutlkategoria rozwiqzania: 

Stan techniki: 

ZgodnoiC, istoty z zastrzeieniami: 

Zastrzeienie niezaleine: 

1 Zastrzeienia zaleine: 

Przyktady: 

Proponowana ocena: 

Miejsce, data 

............................................................... 
Imie i nazwisko sprawdzajqcego (cztonka zespotu egzaminacyjnego) 



Znak identyfikujpcy zdajqcego: 

KARTA B 1 
KARTA INDYWIDUALNA SPRAWDZAJqCEGO 

cZ~$C PISEMNA 
PlSMO PROCESOWE 

UZASADNIENIE: 

Poprawnoit formalnoprawna pisma 
(elementy: od okreilenia stron 
postepowania do zatpcznikow) 

Poprawnoit doboru przepisow prawa 
zastosowanych w piimie 

Prawidtowoid sformutowania 
zarzutow/Zqdari/wnioskow etc. i 
ocena czy sformutowane zostaty w 
spos6b wyczerpujpcy 

Merytoryczna poprawnoid 
argumentacji 
z punktu widzenia przepisbw prawa 

Proponowana ocena 

Miejsce, data 

............................................................... 
lmie i nazwisko sprawdzajpcego (cztonka zespotu egzaminacyjnego) 



Znak identyfikujqcy zdajqcego: 

KARTA B 2 
KARTA INDYWIDUALNA SPRAWDZAJACEGO 

CZESC PISEMNA 
OPlNlA PRAWNA 

UZASADNIENIE: 

TrafnoSC opisu stanu faktycznego 
najistotniejsze kwestie dla sprawy): 

PrawidtowoSC doboru aktow 
prawnych oraz zrozumienie i 
trafnoid okreilenia problemu 
prawnego podlegajqcego 
rozwiqzaniu: 

Merytoryczna trafnoSC rozwiqzania 
problemu prawnego (Konkluzja): 

Merytoryczna trafnoSC oceny 
czynnoici, ktore winny by6 podjete 
na tle dokonanej oceny 
(Rekomendacje): 

Proponowana ocena: 

.................................. 
Miejsce, data 

............................................................... 
Imie i nazwisko sprawdzajqcego (cztonka zespotu egzaminacyjnego) 



Znak identyfikujqcy zdajqcego: 

KARTA C 1 
KARTA ZESPOtU EGZAMINACYJNEGO 

CZI$C PISEMNA (TECHNICZNA) 
dokumentacja zgtoszeniowa 

Dokumentacja zgtoszeniowa 
I 

Proponowana ocena sprawdzajqcego pierwszego 
I 

/ Proponowana ocena sprawdzajqcego drugiego I I 

( Suma punktow: 1 1 

Zespot egzaminacyjny w sktadzie 
1 

I 
Ocena kohcowa: 

liczba punktow (0-5) 

Liczba punktow, jakie moze przydzielid czionek zespoiu odpowiadajqca skali ocen wediug rozporzqdzenia RM: 

celujqcy 5,O pkt. 
b. dobry 4,6 - 4,9 pkt. 
dobry 4,O - 4,s pkt. 

Podpisy zespotu egzaminacyjnego: 

Miejsce, data ........................................................... 

dostateczny 3,6 - 3,9 pkt. 
niedostateczny 0 - 3,s pkt. 



Znak identyfikujqcy zdajqcego: 

KARTA C 2 
KARTA ZESPOtU EGZAMINACYJNEGO 

CZRSC PISEMNA (PRAWNA) 
pismo procesowe i opinia prawna 

Pismo procesowe Opinia prawna 
Proponowana ocena pierwszego sprawdzajqcego 

Proponowana ocena drugiego sprawdzajqcego 

Zesp6t egzaminacyjny w sktadzie liczba punktow (0 - 5) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Suma punktow: 

Ocena koncowa: 

Liczba punktbw, jakie moie przydzielid cztonek zespotu odpowiadajqca skali ocen wedtug rozporzqdzenia RM: 

celujqcy 5,O pkt. 
b. dobry 4,6 - 4,9 pkt. 
dobry 4,O - 4,5 pkt. 

Podpisy zespotu egzaminacyjnego: 

Miejsce, data ................................................................................ 

dostateczny 3,6 - 3,9 pkt. 
niedostateczny 0 - 3,5 pkt. 



lmie i nazwisko zdajqcego: nr zestawu: 

I I 1 

KARTA D 
KARTA INDYWIDUALNA CZtONKA ZESPOtU EGZAMINACYJNEGO C Z E S ~  USTNA 

I pvtanie I punktacja (liczba punktow 0-5)/uwagi (uzasadnienie) 

8 

9 

10 

Miejsce, data .............................................. 
lmie i nazwisko ........................................... 

, 
celujqcy - 5,O pkt ; bardzo doby 4,6-4,9 pkt; dobry-4, - 4,5 pkt; 
dostateczny - 3,6 -3,9 pkt; niedostateczny - 0-3,5 pkt 



Zatqcznik Nr 8 

- 

Imie i nazwisko zdajqcego: 

KARTA E 
KARTA ZESPOtU EGZAWIINACYJNEGO 

Skala ocen wedtug rozporzqdzenia R.M. 

CZ@C USTNA 

celujqcy 350 pkt 
b. dobry 320- 349pkt 
dobry 280- 319 pkt 

dostateczny 250- 279 pkt 
niedostateczny 0 -249 pkt 

Zesp6t egzaminacyjny w sktadzie 

1. 

Ocena koricowa: 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Suma pkt za poszczeg6lne pytania: 

Suma pkt za wszystkie pytania: 

a 
u 

9 
VI 
U 

Miejsce, data .................................................................. 
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Zesp6t egzaminacyjny w sktadzie, jak nizej: Podpisy zespotu egzaminacyjnego: 
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Warszawa, dn. ............................. r. 

KARTA F 
ZESPOtU EGZAMINACYJNEGO 

ustalenie wyniku egzarninu kwalifikacyjnego w odniesieniu do catofci, jak i poszczegolnych czgJci egzarninu 
kwalifikacyjnego 

INIIE I NAZWISKO 
EGZAMINOWEGO: 

I KWALIFIKACYJNEGO KWALIFIKACYJNEGO I KWALIFIKACYJNEGO 1 KWALIFIKACYJNEGO 1 I 
WYNlK EGZAMINU WYNlK EGZAMINU 

w odniesieniu do 
CA~OSCI 

........................................................................................... 
Miejsce, data .................................................................. 

Przewodniczqcy Komisji Egzaminacyjnej: Podpis Przewodniczqcego Komisji Egzaminacyjnej: 

............................................................................................. ............................ 

WYNIK EGZAMINU 

CZI$C PISEMNA 
('TECHNICZNA) 
dokurnentacja 
zgtoszeniowa 

1. 

Komisja Egzaminacyjna w sktadzie, jak niiej: Podpisy cztonkow Komisji Egzaminacyjnej: 

WYNlK EGZAMINU 

2. 

3. 

4. 

Wynik: 

cZ~SC PISEMNA 
(PRAWNA) 

pisrno procesowe i 
opinia prawna 

I 

CZ~SC USTNA 

Ocena: Wynik: Ocena: Wynik: Ocena: Wynik: 



" ............................................................ Projekl odpowiedzi cpracvje: 
/ Qryginal przec5owywany w: 

Po\?rictz~.i~o z dokuis~c~tam;i: 

/ ~~8 I.... i,>(.: ::: tqi~.';.,.:r: drria: .................................................................. 




