
Zalacznlk 
do Uchwaty Krajowej RadyRzecznik6w Patentowych nr 818/V/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie 

zatwierdzenia regulaminu aplikacji 

REGULAMIN APLlKAC.l1 

Rozdziat 1
 
Przepisy og61ne
 

§1 

llekroc w Regulaminie jest mowa 0: 

1.	 ustawie - rozumie si~ przez to ustawe z dnia 11 kwietnia 2001 r. 0 rzecznikach patentowych 
(Oz. U. z 2011 r. Nr 155, poz.925); 

2.	 rozporzadzenlu - rozumie sie przez to Rozporzqdzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 8 
wrzesnia 2011 r. w sprawie przedmiotu szkolenia aplikant6w rzecznikowskich, 
szczeg6towego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu konkursowego i egzaminu 
kwalifikacyjnego (Oz. U. Nr 189, poz.1124 ); 

3.	 pwp - rozumie sle przez to ustawe z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wtasnosci przemystowej 
(Oz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z p6in. zm.); 

4.	 aplikacji - rozumie sle przez to aplikacje rzecznlkowska, 0 kt6rej mowa wart. 27 ustawy; 
5.	 Krajowej Radzie - rozumie sle przez to Krajowq Rade Rzecznik6w Patentowych; 
6.	 PIRP - rozumie si~ przez to Polska lzbe Rzecznik6w Patentowych. 

§2 

1.	 Celem aplikacji jest przygotowanie aplikanta do samodzielnego i nalezvtego wykonywania 
zawodu rzecznika patentowego. Celem aplikacji jest rowniez uksztattowanie postawy 
poszanowania godnosci zawodowej oraz zasad etyki rzecznika patentowego. 

2.	 Krajowa Rada okresla, w drodze uchwaty, termin rozpoczecia i zakoriczenla aplikacji 
3.	 Aplikacja jest odptatna. Roczna optata za aplikacje winna bye uiszczona w dw6ch ratach 

najp6iniej na 14 dni przed rozpoczeclern semestru. 
4.	 Krajowa Rada rnoze zawierac umowy ze szkotami wyiszymi, organami panstwowvml i innymi 

instytucjami 0 prowadzenie wyktad6w i cwiczeri oraz innych zaj~e szkoleniowych. 

§3 

Wpis na liste aplikant6w nastepu]e po ztoieniu przez aplikanta slubowania, 

Rozdziat 2
 
Organizacja aplikacji
 

§4 

1.	 Trzyletni cykl aplikacji podzielony jest na szesc semestr6w. 

2.	 Program aplikacji i szczeg6towy rozktad zaj~c danego semestru jest podawany do 
wladornosci aplikant6w na stronie internetowej PIRP w zaktadce Aplikacja. 



2 

§5 

1.	 Obecnosc aplikanta na zajeciach jest obowiqzkowa z zastrz. §7 pkt.1.3. 
2.	 Nleobecnosc aplikanta przekraczajqca 20% wymiaru zajec bloku tematycznego rnoze 

bye podstawq do niezaliczenia tych zajec, 
3.	 W przypadkach udokumentowanych zdarzeri losowych, na wniosek aplikanta, 

Koordynator Aplikacji rnoze wvrazlc zgode na przeprowadzenie zaliczenia danych 
zajec w sytuacji gdy nleobecnosc aplikanta przekroczyta okreslonv w ust.2 limit 
wymiaru zaj~e dydaktycznych. 

§6 

1.	 Aplikant odbywa apllkacje pod kierunkiem patrona. Patronem rnoze bye tylko rzecznik 
patentowy, posladajacv minimum 5-letni staz zawodowy. W uzasadnionych 
przypadkach Krajowa Rada rnoze powolac patrona 0 kr6tszym niz plecloletnirn stazu. 

2.	 Patron6w ustanawia w drodze uchwafy Krajowa Rada, kierujqc sle kryteriami ieh 
doswladczenia zawodowego, miejsca zamieszkania lub pracy pozwalajqcych na stala 
wspolprace z aplikantem i kwalifikacjami patrona, dajqcymi nalezvta gwarancje 
przygotowania aplikanta do zawodu. 

3.	 Rzecznik patentowy moze bye patronem jednego aplikanta, a w uzasadnionych 
przypadkach nie wlece] niz trzech aplikant6w. 

4.	 Patron sktada oswiadczenle, w kt6rym potwierdza, ze zapoznat sle z trescla niniejszego 
regulaminu oraz zobowiqzuje sie do przestrzegania ustanowionych w nim zasad 
patronatu. 

5.	 Do obowiqzk6w patrona nalezv w szczegolnoscl: 
1) opieka nad aplikantem i reprezentowanie jego interes6w przed Krajowq Radq; 
2) wyznaczanie pracy dla aplikanta i nadzorowanie jej wykonania; 
3) sprawdzanie prawidlowoscl wykonywania czvnnosci rzecznikowskich przez 

aplikanta; 
4) udzielanie pomocy zawodowej przez porady i wyjasnienia; 
5) pilnowanie dyscypliny odbywania szkolenia teoretycznego i przygotowania 

cwiczeri praktycznych, objetvch programem szkolenia; 
6) omawianie z aplikantem sposobu wvstepowanla przed urzedern Patentowym, 

sadami i innymi organami; 
7) umoiliwianie aplikantowi udziatu w spotkaniach z klientami; 
8) ksztaftowanie postawy zawodowej aplikanta; 
9) wystawienie opinii 0 aplikancie. 

6. Prace i zadania praktyczne wykonywane pod nadzorem patrona obejmujq w 
/ szczegolnosci: 

1) przygotowywanie dokumentacji zgtoszeniowej przedmiot6w wlasnoscl 
przemystowej; 

2) czvnnosci w ramach postepowanla zgtoszeniowego przed urzedern 
Patentowym;
 

3) poszukiwania i badania patentowe;
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4) przygotowywanie pism w postepowaniach - spornym, przed sadarnl 
administracyjnymi oraz innymi sadarnl: 

5) przygotowywanie opinii prawnych; 
6) przygotowywanie um6w w zakresie wiasnoscl przemystowej; 
7) prowadzenie korespondencji z klientami. 

Rozdziaf 3 

Prawa i obowiqzki aplikant6w 

§7 

1.	 Aplikanci rnaja prawo do: 

1) wgladu do swoich ocenionych prac; 
2) wyraiania opinii, uwag i formutowania propozycji dotyczqcych prowadzonych 

zajec a takie innych dzlatan na rzecz catego srodowlska rzecznikowskiego; 
3)	 usprawiedliwienia nleobecnosci w przypadkach: choroby potwierdzonej 

zaswiadczenlem lekarskim, udokumentowanego zdarzenia losowego, 
potwierdzonej konlecznosci stawienia sle na wezwanie policji, sadow, organ6w 
administracji paristwowe] lub innej wainej przyczyny; 

4)	 wyboru sposrod siebie starosty, kt6ry utrzymuje staty kontakt z Krajowq Rada, 
oraz Koordynatorem Aplikacji. 

2. Do obowiqzk6w aplikanta, poza wskazanymi wart. 30 ustawy naleiy: 

1) terminowe wnoszenie optat za aplikacje: 
2) sumienne wykonywanie prac wskazanych przez patrona i stosowanie sle do jego 

zalecen w tym zakresie; 
3) samodzielne sktadanie egzamin6w, wykonywanie prac kontrolnych oraz 

uzyskiwanie zallczen okreslonvch w programie aplikacji, w wyznaczonych 
terminach; 

4)	 zachowanie tajemnicy zawodowej w sprawach klient6w, jak i w sprawach 
zwiqzanych z miejscem pracy lub wykonywania zawodu przez patrona; 

5)	 biezace informowanie patrona 0 przebiegu aplikacji; 
6) zachowanie postawy poszanowania godnosci zawodowej oraz przestrzeganie zasad 

etyki rzecznika patentowego; 
7) w przypadku zawarcia umowy przez Krajowq Rade ze szkofami wyiszymi w zakresie 

cwlczeri i wyktad6w lub studium podyplomowego szkoty wyiszej, przestrzeganie 
takze obowiqzk6w studenta wynikajqcych z regulacji wewnetrzne] danej szkoty 
wyiszej; 

8)	 niezwtoczne powiadamianie Biura PIRP 0 zmianie nazwiska lub adresu, 
dostarczanie do Biura PIRP wymaganych dokument6w lub informacji. 
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§8 

1.	 Do zadari starosty naleiy w szczegolnosci: 

1) reprezentowanie aplikant6w;
 
2) przedstawianie wniosk6w dotyczqcych odbywania aplikacji;
 
3) dziatanie na rzecz integracji i samopomocy kolezeriskie] aplikant6w.
 

Rozdziat 4 

Zaliczenia, skreslenla, urlopy 

§ 10 

1.	 W trakcie aplikacji obowiqzuje nastepuiaca skala ocen" 
1) bardzo dobry 5,0 bdb; 
2) dobry plus 4,5 db plus; 
3)dobry 4,0 db; 
4) dostateczny plus 3,5 dst plus; 
5) dostateczny 3,0 dst; 
6) niedostateczny 2,0 ndst. 
oraz nastepujaca zasada zaokraglanla w wypadku wystawienia oceny zaliczeniowej na 
podstawie srednle] ocen: 

Wartosc srednia oceny Ocena 
~ 0,00 :5 2,75 2 
> 2,76 :5 3,25 3 
> 3,26 :5 3,75 3,5 
> 3,76 :54,25 4,0 
> 4,26 :54,75 4,5 
> 4,76 :55,00 5,0 

2.	 Zajecia moga koriczvc sle wpisem "zal." i "nzal." jesli przewiduje to program aplikacji. 

§ 11 

1.	 Aplikant, kt6ry do ostatniego dnia zajec danego semestru, lub do terminu wskazanego 
przez prowadzqcego zajecla nie uzyska zaliczenia z danego przedmiotu i nie 
przedstawi usprawiedliwienia, otrzymuje ocene niedostatecznq. 

2.	 W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej (Iub nzal) aplikantowi przystuguje 
prawo do zaliczenia poprawkowego. Ostateczny termin uzyskania zaliczenia uptywa z 
ostatnim dniem semestru bezposrednlo nastepujacego po semestrze, w kt6rym 
aplikant powinien uzvskaczaliczenie. 
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§ 12 

1.	 Aplikant moie otrzvrnac urlop od zaj~e w przypadku: 
1) dtugotrwatej choroby, uniemoiliwiajqcej udziat w zajeciach: 
2) urodzenia dziecka; 
3) sprawowania opieki nad dzieckiem; 
4) wainych okollcznosci losowych lub innych wainych przyczyn. 

2.	 Urlopu udziela Krajowa Rada na wniosek aplikanta. 
3.	 W trakcie trwania urlopu aplikant zachowuje prawa aplikanta. 
4.	 W trakcie trwania urlopu aplikant rnoze za zgoda Koordynatora Aplikacji uczestniczvc 

w niekt6rych zajeciach oraz przvstepowac do zaliczeri. 
5.	 Po zakoriczenlu urlopu, aplikant moie kontvnuowac szkolenie na nastepne] aplikacji, 

przy czym zaliczone przedmioty nie mUSZq bye powtarzane. 

Rozdziat 5 

Dokumentacja aplikacji 

§ 13 

1.	 Przebieg i wyniki szkolenia aplikanta oraz czvnnoscl wykonywane pod nadzorem 
patrona dokumentowane sa w indeksie, wydanym przez Krajowq Rade, a dla 
przedmiot6w koriczacvch sle ocena lub zaliczeniem Biuro PIRP przygotowuje Protok6t 
zaliczenia przedmiotu, w kt6rym prowadzqcy zajecia odnotowuje w nim ocene i 
sktada w biurze PIRP. 

2.	 Po zakoriczeniu aplikacji i przed ztoieniem przez aplikanta wniosku 0 przystqpienie 
do egzaminu kwalifikacyjnego patron sktada do Biuro PIRP opinie 0 aplikancie. Opinia 
powinna zawlerac ocene: 

1) przygotowania do samodzielnego wykonywania zawodu;
 
2) predyspozycji zawodowych;
 
3) postawy etycznej;
 
4) rzetelnosci i obowiazkowosci:
 

3.	 Po ukoriczenlu aplikacji aplikant otrzymuje swiadectwo ukoriczenla aplikacji z 
programem szkolenia. 




