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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 9 maja 2002 r.
w sprawie przeprowadzenia konkursu
o wpis na list´, organizacji szkolenia, wzoru listy i legitymacji aplikantów rzecznikowskich.
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 11 kwietnia
2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. Nr 49,
poz. 509) zarzàdza si´, co nast´puje:

3) wzór legitymacji aplikanta,
4) przedmiot i wymiar szkolenia aplikantów,
5) przedmiot egzaminu kwalifikacyjnego,

Rozdzia∏ 1
Przepis ogólny
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) sposób przeprowadzenia konkursu o wpis na list´
aplikantów rzecznikowskich, zwanego dalej „konkursem”,
2) wzór i sposób prowadzenia listy aplikantów rzecznikowskich, zwanych dalej „aplikantami”,

6) wysokoÊç wynagrodzenia dla cz∏onków komisji egzaminacyjnej.
Rozdzia∏ 2
Konkurs o wpis na list´ aplikantów
§ 2. W og∏oszeniu o konkursie, o którym mowa
w art. 29 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r.
o rzecznikach patentowych, zwanej dalej „ustawà”,
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Krajowa Rada Rzeczników Patentowych, zwana dalej
„Krajowà Radà”, podaje w szczególnoÊci:

§ 8. 1. Krajowa Rada prowadzi list´ aplikantów
w formie ksi´gi rejestrowej.

1) termin sk∏adania wniosków o wpis na list´ aplikantów, z zastrze˝eniem art. 29 ust. 5 ustawy,

2. Karty ksi´gi rejestrowej sà ponumerowane wed∏ug stronic. Ostatnia stronica ksi´gi rejestrowej zawiera wzmiank´ stwierdzajàcà liczb´ stronic ksi´gi rejestrowej. Wzmiank´ podpisuje oraz opatruje datà
Przewodniczàcy Krajowej Rady Rzeczników Patentowych lub osoba przez niego upowa˝niona.

2) dokumenty lub oÊwiadczenia, jakie powinny byç
z∏o˝one, wraz z wnioskiem,
3) informacje w sprawie wysokoÊci i zasad ponoszenia przez kandydatów kosztów aplikacji,
4) minimalnà liczb´ wniosków, których z∏o˝enie warunkuje przeprowadzenie konkursu.
§ 3. 1. Do konkursu sà dopuszczeni wszyscy kandydaci spe∏niajàcy warunki okreÊlone w art. 19 ust. 1
pkt 1—4 ustawy, którzy z∏o˝yli oÊwiadczenie o pokryciu
kosztów aplikacji, a tak˝e z∏o˝yli w terminie wniosek
wraz z wymaganymi dokumentami i oÊwiadczeniem,
bàdê uzupe∏nili braki w wyznaczonym przez Krajowà
Rad´ terminie.
2. W przypadku kandydatów niespe∏niajàcych warunków dopuszczenia do konkursu, o których mowa
w ust. 1, Krajowa Rada podejmuje uchwa∏´ o odmowie
wpisu na list´ aplikantów.
§ 4. 1. Konkurs przeprowadza komisja konkursowa,
powo∏ana przez Krajowà Rad´, w sk∏adzie: przewodniczàcy, sekretarz oraz trzej cz∏onkowie.
2. Konkurs polega na przeprowadzeniu z kandydatem rozmowy kwalifikacyjnej, która mo˝e obejmowaç
w szczególnoÊci elementy wiedzy ogólnej o przedmiocie w∏asnoÊci przemys∏owej i zadaniach rzecznika patentowego.
§ 5. 1. Je˝eli po up∏ywie terminu sk∏adania wniosków o wpis na list´ aplikantów ich liczba nie przekracza liczby minimalnej, o której mowa w § 2 pkt 4, Krajowa Rada podejmuje uchwa∏´ o nieprzeprowadzaniu
konkursu i zawiadamia o tym wszystkich kandydatów.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Krajowa
Rada og∏asza o kolejnym konkursie po up∏ywie szeÊciu
miesi´cy od podj´cia uchwa∏y o nieprzeprowadzaniu
poprzedniego konkursu.
§ 6. 1. Oceny wyników przeprowadzonego konkursu dokonuje komisja konkursowa, o której mowa w § 4
ust. 1, na posiedzeniu niejawnym oraz ustala, dla ka˝dego kandydata, wynik konkursu w g∏osowaniu, zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów.
2. Do ustalenia wyniku konkursu nie stosuje si´
skali ocen.
3. Protokó∏ z posiedzenia, o którym mowa w ust. 1,
wraz z wnioskami o podj´cie uchwa∏y, o której mowa
w art. 29 ust. 6 ustawy, oraz o dokonanie wpisu kandydatów na list´ aplikantów lub o jego odmow´ komisja
konkursowa przedstawia Krajowej Radzie.
4. Przed podj´ciem uchwa∏y o odmowie wpisu na
list´ aplikantów Krajowa Rada mo˝e przeprowadziç
z kandydatem dodatkowà rozmow´ wyjaÊniajàcà.
§ 7. Wpis na list´ aplikantów osób, które uzyska∏y
pozytywny wynik konkursu, nast´puje na podstawie
podj´tej przez Krajowà Rad´ uchwa∏y o dokonaniu
wpisu.

3. Adnotacje wskazujàce na dokumenty lub odpisy
orzeczeƒ dyscyplinarnych zamieszcza si´ w sposób
umo˝liwiajàcy ich usuni´cie po zatarciu kary.
4. Wpisy dokonywane w poszczególnych rubrykach stronicy ksi´gi rejestrowej otrzymujà kolejnà numeracj´ i sà oddzielone od siebie linià poziomà.
5. Zmiany i wykreÊlenia wpisów w rejestrze
umieszcza si´ w tej samej rubryce, w której dokonano
wpisu zmienionego lub wykreÊlonego.
6. Wpisy poprzednie, których dotyczà zmiany lub
wykreÊlenia, z zastrze˝eniem ust. 3, przekreÊla si´ czerwonà linià.
7. B∏´dy pisarskie oraz inne oczywiste pomy∏ki we
wpisach w rejestrze przekreÊla si´ linià w sposób
umo˝liwiajàcy odczytanie pierwotnego tekstu.
8. Osoba dokonujàca wpisu do rejestru zamieszcza
dat´ i sk∏ada swój podpis.
9. Wzór stronicy ksi´gi rejestrowej okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.
§ 9. Aplikant otrzymuje legitymacj´, której wzór
okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.
Rozdzia∏ 3
Szkolenie aplikantów
§ 10. 1. Szkolenie aplikantów odbywa si´ na podstawie przyj´tego przez Krajowà Rad´ programu szkolenia.
2. Szkolenie obejmuje:
1) wyk∏ady i çwiczenia,
2) wykonywanie prac i zadaƒ praktycznych zleconych
przez patrona,
3) praktyk´ w Urz´dzie Patentowym Rzeczypospolitej
Polskiej, zwanym dalej „Urz´dem Patentowym”.
3. Organizacj´ i form´ przeprowadzenia wyk∏adów
i çwiczeƒ ustala Krajowa Rada.
§ 11. 1. Wyk∏ady i çwiczenia, o których mowa w § 10
ust. 2 pkt 1, powinny obejmowaç co najmniej 500 godzin zaj´ç wyk∏adowych. W ramach wyk∏adów i çwiczeƒ aplikanci zdobywajà podstawy wiedzy potrzebnej
rzecznikowi patentowemu, w szczególnoÊci z zakresu
podstaw prawnych ochrony w∏asnoÊci przemys∏owej,
umów mi´dzynarodowych, techniki sporzàdzania
zg∏oszeƒ, post´powania przed Urz´dem Patentowym,
wybranych elementów Kodeksu post´powania cywilnego i Kodeksu post´powania administracyjnego, obrotu prawami w∏asnoÊci przemys∏owej oraz organizacji i zasad wykonywania zawodu rzecznika patentowe-
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go. W ramach wyk∏adów aplikanci powinni otrzymaç
od wyk∏adowców wskazania dotyczàce literatury
przedmiotu, przepisów prawnych oraz orzecznictwa do
samodzielnego studiowania.
2. åwiczenia, o których mowa w ust. 1, powinny
obejmowaç nie mniej ni˝ 300 godzin zaj´ç poÊwi´conych wykonywaniu zadaƒ praktycznych wchodzàcych
w zakres wykonywania zawodu oraz przygotowaniu
przez uczestników zadanych prac kontrolnych.
3. Przedmiotem çwiczeƒ, o których mowa w ust. 2,
powinny byç w szczególnoÊci zadania i prace kontrolne w zakresie sporzàdzania dokumentacji zg∏oszeƒ
przedmiotów w∏asnoÊci przemys∏owej, stosowania
klasyfikacji wynalazków, wzorów, towarów i us∏ug,
graficznych elementów znaków towarowych, a tak˝e
opracowywania pism procesowych oraz umów.
4. Prace i zadania praktyczne, o których mowa
w § 10 ust. 2 pkt 2, powinny obejmowaç co najmniej
15 tematów okreÊlonych programem szkolenia, pozwalajàcych na uzyskanie przez aplikanta umiej´tnoÊci wykonywania czynnoÊci wymaganych w sytuacjach rzeczywistych lub zbli˝onych do rzeczywistych oraz nabycie doÊwiadczenia przy wyst´powaniu przed sàdami.
5. Praktyka w Urz´dzie Patentowym, o której mowa
w § 10 ust. 2 pkt 3, w wymiarze nie mniejszym ni˝
50 godzin, powinna zapewniç aplikantowi zapoznanie
si´ z organizacjà i funkcjonowaniem Urz´du Patentowego. Zasady odbywania praktyki Krajowa Rada powinna uzgodniç z Prezesem Urz´du Patentowego.
§ 12. 1. Przebieg i wyniki szkolenia aplikanta powinny byç udokumentowane w wydanym mu przez Krajowà Rad´ indeksie.
2. OkreÊlenie przedmiotów zaj´ç teoretycznych,
prac kontrolnych i zadaƒ praktycznych, których zaliczenie jest wymagane dla uznania szkolenia za ukoƒczone, nale˝y do Krajowej Rady.
3. Przepis ust. 2 stosuje si´ odpowiednio do osób
zwolnionych w cz´Êci z odbycia aplikacji bàdê odbywajàcych aplikacj´ uzupe∏niajàcà, o których mowa
w art. 21 ust. 1 i art. 24 ust. 5 ustawy.
Rozdzia∏ 4
Egzamin kwalifikacyjny
§ 13. Egzamin kwalifikacyjny sk∏ada si´ z cz´Êci pisemnej i ustnej.
§ 14. 1. Cz´Êç pisemna egzaminu kwalifikacyjnego
obejmuje:
1) opracowanie dokumentacji zg∏oszeniowej wynalazku lub wzoru u˝ytkowego,
2) opracowanie pisma procesowego lub ekspertyzy
stanu faktycznego z zakresu post´powania przed
Urz´dem Patentowym lub Naczelnym Sàdem Administracyjnym.
2. Tematy zadaƒ egzaminacyjnych, o których mowa
w ust. 1, a tak˝e materia∏y, na podstawie których majà
byç wykonane zadania egzaminacyjne, przygotowuje
ka˝dorazowo komisja egzaminacyjna.
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3. Komisja egzaminacyjna okreÊla ∏àczny czas trwania cz´Êci pisemnej egzaminu, który nie mo˝e byç jednak krótszy ni˝ 6 godzin. Podczas egzaminu kandydat
ma prawo korzystaç z tekstów przepisów prawnych
oraz s∏owników.
§ 15. 1. Do cz´Êci ustnej egzaminu kwalifikacyjnego
dopuszcza si´ kandydatów, którzy uzyskali co najmniej
dostatecznà ocen´ z cz´Êci pisemnej egzaminu. Przepisy § 16 stosuje si´ odpowiednio.
2. Cz´Êç ustna egzaminu kwalifikacyjnego obejmuje:
1) odpowiedzi na co najmniej trzy spoÊród pe∏nego
zestawu pytaƒ przygotowanych przez komisj´ egzaminacyjnà,
2) prezentacj´ tematu z zakresu ochrony w∏asnoÊci
przemys∏owej wybranego przez komisj´ egzaminacyjnà.
3. Pytania przygotowane przez komisj´ egzaminacyjnà, o których mowa w ust. 2 pkt 1, powinny obejmowaç ca∏okszta∏t wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie b´dàcym przedmiotem wyk∏adów, wskazanej literatury, orzecznictwa, a tak˝e çwiczeƒ.
§ 16. 1. Po przeprowadzeniu cz´Êci pisemnej egzaminu komisja egzaminacyjna na posiedzeniu niejawnym, w g∏osowaniu zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów, ustala
jego wynik, a tak˝e wynik koƒcowy egzaminu kwalifikacyjnego ka˝dego z kandydatów.
2. Do okreÊlenia wyniku koƒcowego egzaminu
kwalifikacyjnego stosuje si´ nast´pujàcà skal´ ocen:
niedostateczny, dostateczny, dobry lub bardzo dobry.
3. Przewodniczàcy komisji egzaminacyjnej og∏asza
kandydatom koƒcowy wynik egzaminu kwalifikacyjnego niezw∏ocznie po wykonaniu czynnoÊci, o których
mowa w ust. 1 oraz w § 17.
§ 17. Z przebiegu posiedzenia, o którym mowa
w § 16 ust. 1, sporzàdza si´ protokó∏, który podpisujà
przewodniczàcy oraz wszyscy cz∏onkowie komisji egzaminacyjnej.
§ 18. Do egzaminu uzupe∏niajàcego, stanowiàcego
warunek ponownego wpisu kandydatów na list´ rzeczników patentowych, przepisy § 13—17 stosuje si´ odpowiednio.
§ 19. 1. Za przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego przewodniczàcemu i cz∏onkom komisji egzaminacyjnej Krajowa Rada wyp∏aca wynagrodzenie, z zastrze˝eniem ust. 2, w wysokoÊci najni˝szego wynagrodzenia za prac´ okreÊlonego na podstawie Kodeksu
pracy.
2. Je˝eli liczba kandydatów jest wi´ksza od trzydziestu, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, podlega proporcjonalnemu zwi´kszeniu.
Rozdzia∏ 5
Przepis koƒcowy
§ 20. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 9 maja 2002 r. (poz. 505)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR STRONICY KSI¢GI REJESTROWEJ APLIKANTÓW
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR LEGITYMACJI APLIKANTA

