
INFORMACJA KRAJOWEJ RADY RZECZNIKÓW PATENTOWYCH o 
możliwości składania wniosków o wpis na listę aplikantów rzecznikowskich oraz o 

egzaminie konkursowym 

Na podstawie art. 29 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach 
patentowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 221) oraz S 2 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 5 września 2016 r. w sprawie przedmiotu szkolenia aplikantów rzecznikowskich, 
szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu konkursowego i egzaminu 
kwalifikacyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1425) — Krajowa Rada Rzeczników Patentowych 
informuje o możliwości składania przez zainteresowane osoby wniosków o wpis na listę 
aplikantów rzecznikowskich oraz ogłasza informację o egzaminie konkursowym. 

Wniosek o wpis na listę aplikantów rzecznikowskich należy złożyć w Polskiej Izbie 
Rzeczników Patentowych, 02-513 Warszawa, ul. Madalińskiego 20 lok. 2, w terminie do 
dnia 31 lipca 2017 r. 

Wniosek powinien zawierać: dane osobowe kandydata imię i nazwisko, datę 
urodzenia, obywatelstwo, adres zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie, 
aktualne miejsce pracy, adres zakładu pracy, telefon kontaktowy, adres poczty 
internetowej. 

Do wniosku należy dołączyć: 

 kserokopię dowodu tożsamości,  
 odpis lub poświadczoną kserokopię dyplomu ukończenia magisterskich studiów 

wyższych,  
 życiorys z przebiegiem pracy zawodowej,  
 wyciąg z Krajowego Rejestru Karnego oraz ewentualnie oświadczenie o 

wszczętych lub zakończonych postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych 
przeciwko kandydatowi,  

 3 zdjęcia legitymacyjne,  
 ewentualnie inne dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych lub 

dodatkowe kwalifikacje przydatne do wykonywania zawodu rzecznika 
patentowego.  oświadczenie o pokryciu kosztów aplikacji,  

 dowód uiszczenia opłaty za egzamin konkursowy w kwocie 809,45 zł, której 
wysokość została ustalona zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie 
egzaminu konkursowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1209),  

 wskazanie patrona, pod kierunkiem którego kandydat zamierza odbywać 
aplikację, potwierdzone pisemnie przez patrona.  

Na listę aplikantów może być wpisana osoba, która uzyskała pozytywną ocenę z 
egzaminu konkursowego, spełnia warunki określone wart. 19 ust. 1 pkt. 1-4 wymienionej 
wyżej ustawy o rzecznikach patentowych, złoży oświadczenie o pokryciu kosztów aplikacji 
oraz oświadczenie, iż nie występują w stosunku do niej okoliczności, o których mowa w 
art. 23a ust. 1 ww. ustawy. 



Wysokość opłaty rocznej za aplikację, trwającą ogółem trzy lata, określa 
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie wysokości 
opłaty rocznej za aplikację rzecznikowską (Dz. U. z 2016 r. poz. 1210), jako równą 
dwukrotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku 
poprzedzającym rok rozpoczęcia kolejnego roku aplikacji, ogłaszanego przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2016 r., 
poz. 887). Opłatę roczną uiszcza się w 2 ratach płatnych z góry za każdy semestr.  

Egzamin konkursowy w formie pisemnej, polegający na rozwiązaniu testu 
składającego się z zestawu 100 pytań zostanie przeprowadzony w Warszawie w dniu 30 
września 2017 r. 

Zakres tematyczny egzaminu konkursowego obejmuje: zadania rzecznika 
patentowego, podstawy prawa własności przemysłowej, elementy wiedzy technicznej, 
elementy prawa konstytucyjnego, znajomość jednego języka obcego, według wyboru 
kandydata, angielskiego, francuskiego lub niemieckiego. 

Wykaz tytułów aktów prawnych, stanowiących podstawę opracowania pytań z 
zakresu prawa obejmuje trzy pozycje, które stanowią: 

1. ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 
221), 

2. ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 
r. poz. 1410, z późn. zm.), 

3. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 
78, poz.483, z późn. zm.). 

Wykaz literatury, stanowiącej podstawę opracowania pytań z zakresu elementów 
wiedzy technicznej obejmuje następujące pozycje: 

1. red. Zdzisław Bańkowski, Mały poradnik mechanika: praca zbiorowa. T.l, Nauki 
matematyczno-fizyczne, materiałoznawstwo. T.ll, Podstawy konstrukcji maszyn, 
maszynoznawstwo, Warszawa, 1984, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 

2. red. nacz. Heliodor Chmielewski, Encyklopedia Techniki, Warszawa, 1975, 
Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 

3. red. nacz. Heliodor Chmielewski, Budowa maszyn, Warszawa, 1968, Wydawnictwo 
NaukowoTechniczne, 

4. Tadeusz Dobrzański, Rysunek techniczny, Warszawa, 1980, Wydawnictwo 
NaukowoTechniczne, 

5. red. Maria Gronkowska, Encyklopedia Techniki — Podstawy techniki, Warszawa, 
1994, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 

6. red. Jolanta Iwańska et al., Leksykon Naukowo-Techniczny, Warszawa, 2001, 
Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, wydanie piąte poprawione i uzupełnione, 

7. Stanisław Krakowiak, Podstawy elektrotechniki zagadnienia wybrane, Warszawa, 
2006, Ośrodek Rzeczoznawstwa w Warszawie, 

8. Roman Kurdziel, Podstawy elektrotechniki, Warszawa, 1965, Wydawnictwo 
NaukowoTechniczne, 



9. red. Bolesław Orłowski, Zbigniew Płochocki, Zbigniew Przykarski, Encyklopedia 
odkryć wynalazków: chemia, fizyka, medycyna, rolnictwo, technika, Warszawa, 
1979, Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna, 

10. Charles Platt (tł. Janusz Grabis), Elektronika: od praktyki do teorii, Gliwice, 2012, 
Wydawnictwo Helion S.A., 

11. Stefan Węgrzyn, Podstawy informatyki, Warszawa, 1982, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, 

12. Franciszek Gołek, Elektrotechnika i elektronika (konspekt), www.pe.ifd.uni.wroc.pl. 
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