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ROZPORZ.l\DZENIE PREZESA RADY MINISTROW
 

z dnia 8 wrzesnia 2011 r. 

w sprawie przedmiotu szkolenia aplikant6w rzecznikowskich. szczeg61owego trybu 
i sposobu przeprowadzania egzaminu konkursowego i egzaminu kwalifikacyjnego 

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 11 kwietnia 
2001 r. 0 rzecznikach patentowych (Oz. U. z 2011 r. 
Nr 155, poz. 925) zarzadza sie, co nastepu]e: 

Rozdzial 1 

Przepis og61ny 

§ 1. Hozporzadzenie okresla: 

1) przedmiot szkolenia aplikanta; 

2) szczeqolowv tryb i spos6b przeprowadzania egza
minu konkursowego i egzaminu kwalifikacyjnego. 

Rozdzial2 

Przedmiot szkolenia aplikant6w 

§ 2. Przedmiot szkolenia obejmuje szkolenie z za
kresu prawa wlasnosci przemyslowej. w tym prawa 
europejskiego i miedzvnarodoweqo. zwalczania nie
uczciwej konkurencji, prawa autorskiego, prawa cy
wilnego, gospodarczego, administracyjnego, peste
powania administracyjnego, postepowania sadowo
administracyjnego, postepowanla cywilnego, w tym 
postepowania w sprawach gospodarczych, postepo
wania karnego, postepowania rnledzvnarodoweqo 
w sprawach wlasnosci przemystowej. postepowania 
przed Urzedern Patentowym Rzeczypospolitej Pol
skie], zwanym dalej "Urzedem Patentowym", prawa 
celnego, obrotu prawami wlasnosci przemyslowej, 
organizacji i zasad wykonywania zawodu rzecznika 
patentowego, wybranych element6w wiedzy tech
nicznej i techniki sporzadzania zqloszen przedmiot6w 
wtasnosci przemyslowej. 

§ 3. 1. Szkolenie odbywa sle na podstawie przvje
tego przez Krajowq Rade Rzecznik6w Patentowych, 
zwana dale] .Krajowa Hada", programu szkolenia, 
obejmujqcego przedmiot szkolenia, 0 kt6rym mowa 
w§ 2. 

2. Szkolenie obejmuje zajecia teoretyczne i prak
tvczne, w tym: 

1) wyklady; 

2) cwlczenia: 

3) wykonywanie prac i zadan praktycznych; 

4) praktvke w Urzedzie Patentowym. 

3. Cwiczenia, 0 kt6rych mowa w ust. 2 pkt 2, obej
rnuja zadania i prace kontrolne w zakresie sporzadza
nia dokumentacji zqloszen przedmiot6w wlasnosci 
przemyslowej, stosowania klasyfikacji wynalazk6w, 
wzor6w, towar6w i uslug oraz graficznych element6w 
znak6w towarowych, a takze opracowywania pism 
procesowych oraz um6w. 

4. Prace i zadania praktyczne, 0 kt6rych mowa 
w ust. 2 pkt 3, obejrnuja przedmiot szkolenia 
z uwzqlednieniern zaqadnien okreslonvch w progra
mie szkolenia, zapewniajq uzyskanie przez aplikanta 
umiejetnosci wykonywania czvnnosci wymaganych 
w sytuacjach rzeczywistych lub zbliionych do rzeczy
wistych oraz nabycie przez niego doswiadczenla przy 
wvstepowaniu przed sadami i innymi organami. 

5. Praktyka w Urzedzie Patentowym, 0 kt6rej mo
wa w ust, 2 pkt 4, zapewnia aplikantowi zapoznanie 
sle z organizacjq i funkcjonowaniem Urzedu Patento
wego. Zasady odbywania praktyki Krajowa Rada po
winna uzqodnic z Prezesem Urzedu Patentowego. 

§ 4. Przebieg i wyniki szkolenia aplikanta doku
mentuje sie w indeksie. 

Rozdzial3 

Tryb i spos6b przeprowadzania egzaminu 
konkursowego 

§ 5. Krajowa Rada oglasza inforrnacje 0 egzaminie 
konkursowym, podajac w szczeqolnosci: 

1) termin skladania wniosk6w 0 wpis na liste apli
kant6w; 

2) jakie dokumenty lub oswiadczenla powinny bye 
zlozone wraz z wnioskiem; 

3) wvsokosc koszt6w aplikacji i zasady ich ponosze
nia przez kandydat6w; 

4) miejsce i termin przeprowadzenia czesci pisemnej 
i ustnej egzaminu konkursowego; 

5) zakres tematyczny egzaminu konkursowego. 

§ 6. 1. Czesc pisemna egzaminu konkursowego 
pol ega na rozwiazanlu testu obejmujqcego zakres te
matyczny, 0 kt6rym mowa wart. 28b ust. 2 ustawy 
z dnia 11 kwietnia 2001 r. 0 rzecznikach patentowych, 
zwanej dalej "ustawq". 

2. Test, 0 kt6rym mowa w ust. 1, sklada sle z zesta
wu 100 pvtan zawierajqcych po trzy propozycje odpo
wiedzi, z kt6rych tylko jedna jest prawidlowa, oraz 
z karty odpowiedzi. Kandydat rnoze wvbrac tylko jed
na odpowiedz, ktora zaznacza na karcie odpowiedzi 
stanowiqcej integralnq czesc testu. Za kazda prawidlo
Wq odpowiedz kandydat uzyskuje 1 punkt. 

3. Do czesci ustnej egzaminu konkursowego do
puszczani sa kandydaci, kt6rzy uzyskali z testu, 0 kto
rym mowa w ust. 2, co najmniej 70 punkt6w. 

4. Kandydaci niedopuszczeni do czesci ustnej 
egzaminu konkursowego uzyskujq negatywny wynik 
z egzaminu. 
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5. Czesc ustna egzaminu konkursowego obejmuje: 

1) odpowiedz na trzy pytania zamieszczone w wylo
sowanym przez kandydata zestawie pvtan: 

2) tlumaczenie tekstu z zakresu terminologii prawnej 
lub techniczne], wedlug wyboru kandydata, z jezv
ka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego na 
[ezvk polski, przygotowanego przez Kornisje Egza
minacyjnq. 

6. Kazdv czlonek zespotu egzaminacyjnego moze 
przvznac maksymalnie 10 punktow za kazda odpo
wiedz na wylosowane pytania i 10 punktow za t1uma
czenie, 0 ktorvrn mowa w ust. 5 pkt 2. 

7. Pozytywny wynik z czesci ustnej egzaminu kon
kursowego otrzymuje kandydat, ktorv uzyska co naj
mniej 52 punkty za odpowiedz na kazde pytanie oraz 
52 punkty za t1umaczenie. 

8. Zespol egzaminacyjny, na posiedzeniu ruejaw
nym, ustala wynik egzaminu konkursowego kazdeqo 
kandydata. 

§ 7. 1. Przewodniczqcy Komisji Egzaminacyjnej 
kieruje jej pracami i reprezentuje [a na zewnatrz, 

2. Przewodniczqcy Komisji Egzaminacyjnej lub 
upowaznlonv przez niego przewodniczqcy zespolu 
egzaminacyjnego podczas egzaminu konkursowego 
rnoze wvdawac zarzadzenia 0 charakterze porzadko
wym lub organizacyjnym. 

3. Czlonkowie zespolu egzaminacyjnego sprawujq 
nadzor nad prawidlowym przebiegiem egzaminu kon
kursowego. 

§ 8. 1. Egzamin konku rsowy przeprowadza sie 
w wydzielonej sali. w warunkach zapewniajqcych kan
dydatom samodzielnq prace. 

2. Przed wejsciern na sale kandydat okazuje waznv 
dokument zawierajqcy zdjecie, potwierdzajqcy jego 
tozsamosc, 

§ 9. 1. Przed rozpoczeciern egzaminu konkursowe
go przewodniczqcy zespolu egzaminacyjnego infor
muje kandvdatow 0: 

1) warunkach organizacyjnych i sposobie przepro
wadzenia egzaminu konkursowego; 

2) przepisach porzqdkowych obowiqzujqcych w trak
cie przeprowadzania egzaminu konkursowego; 

3) zasadach dokonywania oceny udzielonych odpo
wiedzi; 

4) sposobie ogloszenia wvnlkow egzaminu konkur
sowego. 

2. Podczas egzaminu konkursowego kandydat nie 
rnoze korzvstac z tekstow aktow prawnych i komenta
rzy oraz orzecznictwa, a takze nie moze posladac urza
dzen sluzacvch do przekazu lub odbioru informacji. 

§ 10. 1. Prace egzaminacyjne oznacza sie indywi
dualnym kodem. 

2. Kazdv kandydat otrzvmuje wraz z testem wylo
sowana przez siebie koperte, na ktore] widnieje numer 
kodu. Numer kodu kandydat wpisu]e w prawym qor
nym rogu na pierwszej stronie testu. W kopercie jest 
umieszczona czysta kartka, na ktore] kandydat zapisu
je swoje irnie i nazwisko, umieszcza la z powrotem 
w kopercie, zakleja i oddaje zespotowi egzaminacyjne
mu przed rozpoczeciern rozwiqzywania testu egzami
nacyjnego. 

3. Prace egzaminacyjne sa rozkodowywane po 
sprawdzeniu wszystkich prac. 

§ 11. 1. W trakcie egzaminu konkursowego kandy
dat rnoze opuscic sal~ jedynie w uzasadnionym przy
padku, po uzyskaniu zgody przewodniczqcego zespo
lu egzaminacyjnego, pod nadzorem czlonka zespolu 
egzaminacyjnego wskazanego przez przewodniczqce
go. 

2. Przed opuszczeniem sali kandydat przekazuje 
prace przewodniczqcemu zespolu egzaminacyjnego. 

3. Godzina wvjscia z sali i powrotu kandydata na 
sale zostaje odnotowana przez czlonka komisji zespo
lu egzaminacyjnego na egzemplarzu testu kandydata. 

§ 12. 1. Przewodniczqcy zespolu egzaminacyjnego 
wyklucza z egzaminu konkursowego kandydata, ktorv 
podczas egzaminu konkursowego korzystat z pomocy 
innej osoby, poslugiwal sle niedozwolonymi materia
lami lub urzqdzeniami sluzacvrni do przekazu lub od
bioru informacji, pomagal pozostalym kandydatom 
lub winny sposob zaklocal przebieg egzaminu kon
kursowego. 

2. Wykluczenie, 0 ktorvrn mowa w ust. 1, zostaje 
odnotowane w protokole przebiegu egzaminu konkur
sowego oraz na egzemplarzu testu. 

3. Wykluczenie, 0 ktorvrn mowa w ust. 1, jest row
noznaczne z uzyskaniem negatywnego wyniku egza
minu konkursowego. 

Rozdzial4 

Tryb i sposob przeprowadzania egzaminu 
kwalifikacyjnego 

§ 13. Do egzaminu kwalifikacyjnego § 7-12 stosu
je sie odpowiednio, z wylqczeniem § 10. 

§ 14. Ternatv egzaminacyjne czesci pisemnych 
egzaminu kwalifikacyjnego, 0 kt6rych mowa wart. 31 
ust. 3 ustawy, a takze materialy, na podstawie kt6rych 
rnaja bye wykonane zadania egzaminacyjne, przygo
towuje kazdorazowo Komisja Egzaminacyjna. 

§ 15. 1. Podczas czesci pisemnych egzaminu kwali
fikacyjnego zdajqcy moze korzvstac z tekst6w akt6w 
prawnych i komentarzy oraz orzecznictwa. Zdajqcy nie 
moze posiadac urzadzen elektronicznych innych niz 
dopuszczane przez Kornisje Egzaminacyjnq. 

2. Czesci pisemne egzaminu kwalifikacyjnego rno
gq bye przeprowadzone z uzvciern komputera. 
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3. Dopuszcza sie rnozliwosc zainstalowania teks
t6w, 0 kt6rych mowa w ust. 1, na komputerze. 

§ 16. 1. Sprawdzenia opracowan kazdeqo z tema
t6w czesci pisemnych egzaminu kwalifikacyjnego do
konuja, niezaleznie od siebie, dwaj cztonkowie zespo
tu egzaminacyjnego. 

2. Kazdv ze sprawdzajacvch proponuje ocene 
opracowania kazdeqo z temat6w czesci pisemnej 
egzaminu kwalifikacyjnego. 

3. Ostateczna ocene wynik6w czesci pisemnych 
egzaminu kwalifikacyjnego, oddzielnie dla kazde] czes
ci, ustala zesp6t egzaminacyjny. 

4. Kaidy cztonek zespolu egzaminacyjnego, biorac 
pod uwaqe propozycje sprawdzajacvch, rnoze przy
znac maksymalnie 5 punkt6w za kazda czesc plsernna 
egzaminu kwalifikacyjnego. 

5. Ocene koncowa kazde] z czesci pisemnych egza
minu kwalifikacyjnego stanowi liczba punkt6w uzy
skanych przez zdajqcego, przy tym: 

1) ocena celujaca - 35 punkt6w; 

2) ocena bardzo dobra - 32-34 punkt6w; 

3) ocena dobra - 28-31 punkt6w; 

4) ocena dostateczna - 25-27 punkt6w; 

5) ocena niedostateczna - 0-24 punkt6w. 

§ 17. 1. Kazdv cztonek zespotu egzaminacyjnego 
rnoze przvznac maksymalnie 5 punkt6w za odpowiedz 
na kazde z umieszczonych w zestawie pvtari, 0 kt6rych 
mowa wart. 31 ust. 4 ustawy. 

2. Ocene koncowa czesci ustnej egzaminu kwalifi 
kacyjnego stanowi liczba punkt6w uzyskanych przez 
zdajaceqo za odpowiedz na wszystkie pytania, przy 
tvrn: 

1) ocena celujaca - 350 punkt6w; 

2) ocena bardzo dobra - 320-349 punkt6w; 

3) ocena dobra - 280-319 punkt6w; 

4) ocena dostateczna - 250-279 punkt6w; 

5) ocena niedostateczna - 0-249 punkt6w. 

§ 18. Zesp6t egzaminacyjny na posiedzeniu nie
jawnym ustala wynik egzaminu kwalifikacyjnego kaz
dego ze zdajacvch. w odniesieniu do caloscl, jak i po
szczeg61nych czesci. 

§ 19. Pozytywny wynik egzaminu kwalifikacyjnego 
otrzymuje zdajacv, kt6ry uzyskat pozvtvwna ocene 
z kazde] czesci egzaminu. 

§ 20. Z posledzen zespotu egzaminacyjnego spo
rzadza sle protok6t, kt6ry podpisuia przewodniczqcy 
zespotu egzaminacyjnego i wszyscy cztonkowie ze
spotu. 

§ 21. Komisja Egzaminacyjna, na podstawie wyni
k6w egzaminu ustalonych przez zespol egzaminacyj
ny, podejmuje uchwale w sprawie ustalenia wyniku 
egzaminu kwalifikacyjnego kazdeqo ze zdajacvch, kto
rej tresc ogtasza niezwtocznie na stronie internetowej 
Polskiej Izby Rzecznik6w Patentowych. 

Rozdzial5 

Przepis kOllCOWy 

§ 22. Rozporzqdzenie wchodzi w zvcie po uptywie 
14 dni od dnia oqloszenia.!' 

Prezes Rady Ministr6w: D. Tusk 

1)	 Niniejsze rozporzadzenie w zakresie dotyczqcym przepro
wadzenia konkursu 0 wpis na liste aplikant6w rzecznikow
skich, przedmiotu szkolenia aplikant6w i przedmiotu egza
minu kwalifikacyjnego byto poprzedzone rozporzqdzeniem 
Prezesa Rady Ministr6w z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie 
przeprowadzenia konkursu 0 wpis na liste, organizacji 
szkolenia, wzoru Iisty i legitymacji aplikant6w rzecznikow
skich (Oz. U. Nr 56, poz. 505 oraz z 2004 r. Nr 170, 
poz. 1798),kt6re utracilo moc z dniem 27 lipca 2011 r. 


