Załącznik nr 2
WZÓR WNIOSKU O WPIS NA LISTĘ APLIKANTÓW

Liczba
porządk
owa
informa
cji:

Proszę o dokonanie wpisu na Listę aplikantów, zgodnie z opisanym niżej i dotyczącym mojej
osoby stanem faktycznym, potwierdzonym dokumentami składanymi przeze mnie w
załączeniu:

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

Opis stanu faktycznego:

data i wynik egzaminu konkursowego ustalone
przez Komisję Egzaminacyjną i udostępnione przez
Krajową Radę:
posiadanie obywatelstwa następującego państwa
członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej, względnie państwa członkowskiego
europejskiego porozumienia o wolnym handlu
(EFTA):
posiadanie pełnej zdolności do czynności
prawnych:
korzystanie z pełni praw publicznych:
istnienie okoliczności wywołujących wątpliwość, co
do nieskazitelnego charakteru oraz rękojmi
prawidłowego wykonywania w przyszłości zawodu
rzecznika patentowego:
ukończenie magisterskich studiów wyższych o
kierunku przydatnym do wykonywania zwodu
rzecznika
patentowego,
(w
szczególności
technicznych lub prawniczych), tj. studiów o
kierunku:

oświadczenie o pokryciu kosztów aplikacji:
oświadczenie na okoliczność, czy istnieją
następujące przeszkody wpisu na Listę aplikantów:
zatrudnienie w Urzędzie Patentowym RP, urzędzie
obsługującym ministra właściwego do spraw
gospodarki, sądzie administracyjnym, Europejskim
Urzędzie
Patentowym
lub
urzędzie
odpowiedzianym za udzielanie praw wyłącznych na
poziomie Unii Europejskiej, sprawowanie urzędu
sędziego, asesora sądowego, wykonywanie zawodu

Składane oświadczenia i
załączane dokumenty:
podlega uzupełnieniu po
egzaminie konkursowym

obywatelstwo:
.............................

TAK/NIE
TAK/NIE

TAK/NIE
o kierunku:
…………………..
w załączeniu:
TAK/NIE
/potwierdzenie zostanie
dostarczone w ciągu 6 m-cy
od złożenia egzaminu
konkursowego
TAK/NIE
TAK/NIE
/potwierdzenie zostanie
dostarczone w ciągu 6 m-cy
od złożenia egzaminu
konkursowego

9.

10.

notariusza, komornika, zajmowanie stanowiska
prokuratora, asesora prokuratorskiego lub
notarialnego, odbywanie aplikacji sędziowskiej,
prokuratorskiej, notarialnej lub komorniczej,
zatrudnienie w organach wymiaru sprawiedliwości
lub w organach ścigania:
przedłożenie oświadczenia rzecznika patentowego,
który zadeklarował, iż gotów jest sprawować
patronat:

złożenie ślubowanie aplikanta rzecznikowskiego:

w załączeniu:
TAK/NIE
/potwierdzenie zostanie
dostarczone w ciągu 6 m-cy
od złożenia egzaminu
konkursowego
podlega uzupełnieniu po
egzaminie konkursowym

Proszę o dokonanie wpisu na Listę aplikantów, następujący danych:

Opis stanu faktycznego:
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.a

26.b

imię (imiona) i nazwisko:
data i wynik egzaminu konkursowego:
data rozpoczęcia aplikacji:
data wpisu na Listę aplikantów:
STATUS:
data wydania legitymacji aplikanta:
miejsce urodzenia:
PESEL:
adres miejsca zamieszkania:
adres do korespondencji, jeżeli jest inny
niż adres zamieszkania:
adres poczty elektronicznej:
nr telefonu:
nazwisko i imię (imiona) patrona:
adnotacje o pełnieniu funkcji starosty oraz
dorobku aplikanta:
adnotacja
o
odpisach
orzeczeń
dyscyplinarnych:
data i wynik egzaminu kwalifikacyjnego z
części obejmującej sporządzenie:
a) dokumentacji zgłoszenia wynalazku
do ochrony:
data i wynik egzaminu kwalifikacyjnego z
części obejmującej sporządzenie:

Składane oświadczenia
i załączane dokumenty:

26.c

27.

28.

29.

b) pisma procesowego w postępowaniu
administracyjnym,
sądowoadministracyjnym lub cywilnym:
data i wynik egzaminu kwalifikacyjnego z
części obejmującej sporządzenie:
c) opinii na podstawie przedstawionego
stanu faktycznego lub rozstrzygnięcia
problemu prawnego na podstawie
opisanego przypadku (kazusu):
zezwalam PIRP na przetwarzanie ww. danych
osobowych dla celów związanych z
dokumentowaniem przebiegu egzaminu
konkursowego, aplikacji, egzaminu
kwalifikacyjnego oraz przebiegiem pracy
zawodowej:
zezwalam na przekazywanie w formie
elektronicznej wezwań do uiszczenia bieżących
opłat i wskazuję dane niezbędne dla ich
wystawienia:

zezwalam na przekazywanie mi w formie
elektronicznej odpisów podjętych uchwał
dotyczących mojej osoby.

TAK/NIE

TAK/NIE
adres e-mail:

TAK/NIE
adres e-mail:

Proszę o dokonanie wpisu na Listę aplikantów, dokumentującego zmianę następujących
danych zamieszczonych obecnie:
Liczba porządkowa Składane oświadczenia
wpisu, który ma
i opis załączanych dokumentów, które mają ulec zmianie:
zostać zmieniony:
Istnieje obecnie wpis o treści:

Ma zostać zastąpiony wpisem o treści uzasadniony treścią
następujących, składanych dokumentów:

DATA:

PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ WNIOSEK O WPIS NA LISTĘ
APLIKANTÓW:

