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RZECZNIK PATENTOWY 
– ZAWÓD GODNY ZAUFANIA
100-lecie zawodu rzecznika patentowego w Polsce

POLSKA IZBA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH
www.pirp.org.pl



KIM JEST RZECZNIK PATENTOWY?
Rzecznik patentowy jest specjalistą w sprawach do-
tyczących ochrony prawnej w kraju i za granicą no-
watorskich rozwiązań technicznych (wynalazków, 
wzorów użytkowych, topografii układów scalonych), 
przedmiotów wzornictwa przemysłowego, oznaczeń 
wyróżniających w obrocie firmy, towary i usługi. Są 
to dobra niematerialne, określane wspólnym mianem 
„własność przemysłowa”, chronione  przy współdzia-
łaniu rzecznika patentowego, zajmującego się między 
innymi:
yy uzyskiwaniem tytułów prawnych, gwarantujących 

wyłączność w zakresie gospodarczej eksploatacji 
wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów prze-
mysłowych, topografii układów scalonych, a także 
znaków towarowych, nazw handlowych i oznaczeń 
geograficznych, o zakresie terytorialnym zależnym 
od decyzji właściciela tych rozwiązań i przedłuża-
niem ważności uzyskanych praw wyłącznych,

yy współdziałaniem z właścicielem w/w praw wyłącz-
nych przy utrzymywaniu ich w mocy  poprzez pra-
widłowe ich wykonywanie oraz przez zwalczanie 
przypadków ich bezprawnego wykorzystania przez 
osoby nieuprawnione, a także poprzez zwalczanie 
przypadków nieuczciwej konkurencji,

yy współdziałaniem z właścicielem w/w praw wyłącz-
nych  w zakresie obrotu tymi prawami i organizacji 
rynku w oparciu o te prawa.

Rzecznik patentowy jest zawodem zaufania publicz-
nego, regulowanym ustawowo, ale  zawodem samo-
rządnym, a jego przedstawiciele skupieni są w Pol-
skiej Izbie Rzeczników Patentowych.

Rzecznicy patentowi świadczą pomoc prawną i tech-
niczną:
yy Pomoc prawna polega m.in. na udzielaniu porad 

i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii praw-
nych, zastępstwie prawnym i procesowym.

yy Pomoc techniczna polega m.in. na opracowywaniu 
dokumentacji zgłoszeń przedmiotów własności 
przemysłowej do ochrony – w kraju i za granicą,  

ustalaniu granic swobody  gospodarczego wyko-
rzystywania twórczości technicznej, badaniu stanu 
prawnego przedmiotów własności przemysłowej, 
prowadzeniu poszukiwań znanych rozwiązań nale-
żących do stanu techniki oraz badaniu zakresu ich 
ochrony.

JAK ZOSTAĆ RZECZNIKIEM 
PATENTOWYM?
Uprawnienia do wykonywania zawodu rzecznika pa-
tentowego przez absolwentów magisterskich studiów 
wyższych – technicznych lub prawniczych, nabywa się 
przez odbycie aplikacji zawodowej:
yy aplikacja trwa trzy lata,
yy aplikację organizuje i prowadzi Krajowa Rada 

Rzeczników Patentowych,
yy aplikacja odbywa się pod kierunkiem patrona 

(rzecznika patentowego),
yy wpis na listę aplikantów następuje po uzyskaniu 

pozytywnego wyniku egzaminu konkursowego,
yy do obowiązków aplikanta należy:
•yuczestniczenie w przewidzianych programem za-

jęciach teoretycznych i praktycznych,
•ysamodzielne pogłębianie wiedzy niezbędnej 

do prawidłowego wykonywania zawodu rzeczni-
ka patentowego oraz praktycznych umiejętności 
zawodowych,

•yprzestrzeganie zasad etyki zawodowej oraz dys-
cypliny szkolenia i pracy,

•yprzystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego 
w wyznaczonym terminie,

yy celem egzaminu kwalifikacyjnego jest sprawdze-
nie przygotowania Aplikanta – przystępującego 
do tego egzaminu po ukończeniu aplikacji, do sa-
modzielnego i prawidłowego wykonywania zawodu 
rzecznika patentowego, zaś podjęcie wykonywa-
nia zawodu rzecznika patentowego możliwe jest 
dopiero po złożeniu ślubowania i wpisie na Listę 
Rzeczników Patentowych.

POLSKA IZBA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH
02-513 Warszawa, ul. Madalińskiego 20 lok. 2

tel./fax: 22 646 40 12, tel.: 22 646 41 43
www.pirp.org.pl   info@pirp.org.pl


