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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Rzecznik patentowy 242216

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu
 Nie występują nazwy zwyczajowe zawodu.

1.3. Usytuowanie zawodu w klasyfikacjach: ISCO, PKD
W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:


2422 Policy administration professionals.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.

1.4. Notka metodologiczna, autorzy i eksperci opiniujący
Notka metodologiczna
Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:




analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe), źródeł internetowych oraz
wyników badań i analiz prowadzonych w projekcie PO KL (2011–2013) „Rozwijanie zbioru
krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców”,
analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu
Publicznych Służb Zatrudnienia,
zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:




Anna Kalita – Kancelaria Patentowa Anna Kalita, Radom.
Aleksander Suszek – Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Puławy.
Iwona Kacak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:




Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Jarosław Sitek – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:



Magdalena Prasek – Kancelaria Radcy Prawnego, Lublin.
Miłosz Wojszko – Kancelaria Prawno-Patentowa, Radom.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Anna Bełz – Polska Izba Rzeczników Patentowych, Okręgowa Rada Rzeczników Patentowych,
Lublin.
Wojciech Januszko – Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa.
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Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.
WAŻNE:
W tekście opisu informacji o zawodzie występują podkreślenia wybranych określeń wraz z indeksem górnym,
który wskazuje numer definicji w słowniku branżowym w punkcie 7.2.

2. OPIS ZAWODU
2.1. Synteza zawodu
Rzecznik patentowy świadczy pomoc prawną i techniczną osobom fizycznym, prawnym i podmiotom
nieposiadającym osobowości prawnej w uzyskiwaniu, utrzymywaniu i egzekwowaniu ochrony
przedmiotów własności przemysłowej5.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Zawód rzecznik patentowy jest zawodem zaufania publicznego. Tytuł zawodowy „rzecznik
patentowy” podlega ochronie prawnej. Rzecznik patentowy w wykonywaniu zawodu jest niezależny.
Jego działalność jest regulowana wyłącznie przepisami prawa. Podczas i w związku z wykonywaniem
czynności zawodowych rzecznik patentowy korzysta z ochrony prawnej przysługującej adwokatowi.
W wykonywaniu czynności zawodowych korzysta z wolności słowa i pisma w granicach określonych
przepisami prawa i rzeczową potrzebą. Występuje w charakterze pełnomocnika w postępowaniach
o udzielenie i utrzymanie w mocy praw wyłącznych na wynalazki6, wzory użytkowe8, wzory
przemysłowe7, topografie układów scalonych4 i znaki towarowe9 oraz oznaczenia geograficzne2 przed
Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (zwanym dalej UP RP), sądami i organami
orzekającymi w sprawach własności przemysłowej, z wyjątkiem postępowania karnego i karnego
skarbowego.
WAŻNE:
Przeciwwskazania ustawowe do wykonywania zawodu to m.in. brak zdolności do czynności prawnych,
ograniczenie praw publicznych.

Sposoby wykonywania pracy
Rzecznik patentowy świadczy pomoc prawną i techniczną polegającą głównie na:
 udzielaniu porad i konsultacji prawnych,
 sporządzaniu opinii prawnych,
 opracowywaniu dokumentacji zgłoszeń do UP RP i zagranicznych urzędów patentowych oraz
prowadzeniu przed nimi postępowania zgłoszeniowego lub rejestrowego,
 opracowywaniu stanowiska wobec zarzutów braku warunków do udzielenia ochrony przez urzędy
patentowe,
 opracowywaniu umowy dotyczącej własności przemysłowej,
 badaniu stanu prawnego przedmiotów własności przemysłowej,
 badaniu zakresu ochrony przedmiotów własności przemysłowej,
 prowadzeniu poszukiwań dotyczących stanu techniki,
 opracowywaniu sprzeciwów wobec zgłoszeń przedmiotów własności przemysłowej i wobec
udzielonych praw własności przemysłowej,
 sprawowaniu funkcji pełnomocnika przed sądami, organami administracji, UP RP i zagranicznymi
urzędami patentowymi.
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2., 3.3.
Kompetencje zawodowe, 3.4. Kompetencje społeczne.
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2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Rzecznik patentowy może pracować na warunkach określonych w przepisach prawnych w kancelarii
patentowej lub na rzecz pracodawcy, a także na podstawie umów cywilnoprawnych.
Pracując w ramach stosunku pracy, zajmuje samodzielne stanowisko podległe bezpośrednio
kierownikowi jednostki organizacyjnej. Jeżeli jednostka organizacyjna zatrudnia więcej rzeczników
patentowych, jednemu z nich powierza się koordynację pracy świadczonej przez nich w tej jednostce.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Rzecznik patentowy wykonuje zadania, stosując techniki kancelaryjno-biurowe.
W działalności zawodowej wykorzystuje:
 sprzęt informatyczny wraz z niezbędnym oprogramowaniem,
 internet,
 urządzenia peryferyjne,
 urządzenia biurowe (np. telefon, skaner, faks).
Organizacja pracy
Czas pracy rzecznika patentowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę ogranicza się do
wymiaru ustalonego w umowie. W przypadku własnej działalności gospodarczej czas pracy ustala
osoba prowadząca tę działalność, uwzględniając rodzaj i pracochłonność realizowanych zadań.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Pracy rzecznika patentowego towarzyszą uciążliwości typowe dla pracy biurowej w warunkach
stresowych wywołanych działaniami pod presją czasu (terminowość czynności) i wysokim
obciążeniem psychofizycznym. Zagrożeniem jest praca w tej samej pozycji, narażanie na przeciążenie
układu ruchu oraz narządu wzroku, promieniowanie monitora ekranowego, wielogodzinne
konsultacje i spotkania z twórcami rozwiązań i innymi klientami.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód rzecznik patentowy ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 sprawność układu oddechowego,
 sprawność układu wzroku,
 sprawność układu słuchu;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 rozróżnianie barw,
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 spostrzegawczość;
w kategorii sprawności i zdolności
 łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi,
 zdolność przekonywania,
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zdolność pracy pod presją czasu,
łatwość przechodzenia od jednej czynności do drugiej,
łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie,
zamiłowanie do systematyczności, porządku i ładu,
zdolność współdziałania,
zdolność koncentracji uwagi,
podzielność uwagi,
dobra pamięć,
samokontrola,
rozumowanie logiczne i analityczne,
zdolności organizacyjne,
zdolność podejmowania decyzji,
inicjatywność,
zdolność przekonywania,
odporność emocjonalna,
wytrwałość,
wyobraźnia przestrzenna;

w kategorii cech osobowościowych
 kreatywność,
 wyobraźnia i twórcze myślenie,
 rzetelność,
 dokładność,
 zdolność podejmowania trafnych decyzji,
 niezależność.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Praca w zawodzie rzecznik patentowy wymaga sprawności intelektualnej, dobrego wzroku i słuchu
oraz sprawnego aparatu mowy, które zapewniają komunikację z klientami.
WAŻNE:
O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

2.5. Wykształcenie, tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane
do podjęcia pracy w zawodzie
Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie
Rzecznikiem patentowym może zostać osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:
 ukończyła magisterskie studia wyższe o kierunku przydatnym do wykonywania zawodu rzecznik
patentowy, w szczególności techniczne lub prawnicze,
 odbyła aplikację rzecznikowską1 na warunkach określonych w ustawie o rzecznikach patentowych,
 zdała z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny,
 złożyła ślubowanie oraz została wpisana na listę rzeczników patentowych prowadzoną przez
Urząd Patentowy RP.
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Od wymogu odbycia aplikacji rzecznikowskiej może zostać zwolniona osoba, która w całości lub
w odpowiedniej części wykaże, że posiada określoną wiedzę lub praktykę w sprawach własności
przemysłowej, przydatną do wykonywania zawodu rzecznik patentowy.
Zwolnienie od odbycia aplikacji rzecznikowskiej, zgodnie z ustawą o rzecznikach patentowych,
następuje na wniosek kandydata, w drodze uchwały Krajowej Rady Rzeczników Patentowych. Krajowa
Rada Rzeczników Patentowych przesyła kopię uchwały, wraz z uzasadnieniem, Prezesowi Urzędu
Patentowego. Osoba ubiegająca się o zwolnienie z aplikacji rzecznikowskiej jest obowiązana dołączyć
do wniosku odpowiednio:
 dokument potwierdzający wpis na listę zawodowych pełnomocników prowadzoną przez
Europejski Urząd Patentowy,
 zaświadczenie o wpisie na listę adwokatów lub radców prawnych albo dokument potwierdzający
uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu adwokackiego lub radcowskiego,
 dokument potwierdzający uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych w zakresie
własności przemysłowej,
 dokumenty potwierdzające co najmniej 4-letni okres wykonywania (na podstawie umowy o pracę
lub umowy cywilnoprawnej) czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy
w sprawach własności przemysłowej wymagających wiedzy i praktyki rzecznikowskiej lub
dokumenty potwierdzające co najmniej 4-letni staż pracy oraz określające zakres wykonywanych
zadań na stanowisku eksperta w Urzędzie Patentowym.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie
Podstawowym warunkiem uzyskania prawa do wykonywania zawodu rzecznik patentowy jest
złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu kwalifikacyjnego przez aplikanta przed komisją powołaną
przez KRRP we współpracy z Urzędem Patentowym RP.
Rzecznik patentowy zobowiązany jest odbyć aplikację rzecznikowską. Aplikacja rzecznikowska trwa
trzy lata i ma na celu przygotowanie aplikanta do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu
rzecznika patentowego. Aplikację organizuje i prowadzi Krajowa Rada Rzeczników Patentowych
(KRRP). Nabór na aplikację odbywa się raz w roku na podstawie egzaminu konkursowego z podstaw
wiedzy technicznej i prawniczej oraz znajomości jednego języka obcego (angielski, francuski,
niemiecki).
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie
kompetencji w ramach zawodu.

2.6. Możliwości rozwoju zawodowego, awansu i potwierdzania kompetencji
Możliwości rozwoju zawodowego i awansu
Rzecznik patentowy ma obowiązek doskonalenia zawodowego obejmującego zagadnienia prawne
i techniczne, w szczególności związane z przepisami i procedurami krajowymi i zagranicznymi
dotyczącymi uzyskiwania i utrzymywania ochrony przedmiotów własności przemysłowej, w tym:
 zasady postępowania przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, Europejskim
Urzędem Patentowym, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Światową
Organizacją Własności Intelektualnej, Wyszehradzkim Instytutem Patentowym, krajowymi
i unijnymi sądami oraz organami orzekającymi w sprawach własności przemysłowej,
 wykładnie dot. przedmiotowego zakresu ochrony chronionych rozwiązań,
 interpretacje przepisów aktów prawnych z zakresu prawa własności przemysłowej (w tym prawa
europejskiego i międzynarodowego), nieuczciwej konkurencji, prawa autorskiego, a także
orzecznictwo w tym zakresie.
W zawodzie rzecznik patentowy, z uwagi na specyfikę pracy, nie ma określonej ścieżki awansu.
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Możliwości potwierdzania kompetencji
Krajowa Rada Rzeczników Patentowych określa sposób realizacji obowiązku doskonalenia
zawodowego, w szczególności częstotliwość, zakres i formy doskonalenia zawodowego. Aktualnie
(2018 r.) kompetencje rzecznika patentowego potwierdzają następujące dokumenty, które łącznie
musi posiadać osoba pracująca w tym zawodzie:
 dyplom uczelni wyższej (preferowane dyplomy ukończenia kierunków technicznych lub
prawniczych),
 dyplom/potwierdzenie zdania egzaminu kwalifikacyjnego,
 potwierdzenie odbycia aplikacji rzecznikowskiej.
Ponadto w Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych prowadzony jest rejestr odbytych przez rzecznika
patentowego szkoleń.
Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz
Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

2.7. Zawody pokrewne
Osoba zatrudniona w zawodzie rzecznik patentowy może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe
w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Ekspert w Urzędzie Patentowym RP
Broker informacji (researcher)

Kod zawodu
242206
262204

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie rzecznik patentowy wykonuje różnorodne zadania, do których należą
w szczególności:
Z1 Organizowanie, prowadzenie i analizowanie badań stanu techniki, czystości i zdolności
patentowej dla rozwiązań technicznych o cechach wynalazków i wzorów użytkowych oraz
badanie stanu techniki dla wzorów przemysłowych i topografii układów scalonych.
Z2 Prowadzenie badań na identyczność oraz podobieństwo zgłoszonych i chronionych znaków
towarowych i oznaczeń geograficznych.
Z3 Opracowywanie dokumentacji zgłoszeniowej przedmiotów podlegających ochronie
i dokonywanie tych zgłoszeń do UP RP oraz zagranicznych urzędów patentowych.
Z4 Udzielanie porad w zakresie wyboru kategorii ochrony dla rozwiązań o charakterze technicznym
oraz udzielanie porad w zakresie doboru towarów i usług dla znaków towarowych i sporządzanie
wykazu klas zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Towarów i Usług.
Z5 Sporządzanie i opiniowanie umów dotyczących własności przemysłowej.
Z6 Prowadzenie w charakterze pełnomocnika w imieniu klienta postępowań zgłoszeniowych,
spornych, sprzeciwowych i odwoławczych, a także w sprawach o naruszenie praw własności
przemysłowej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji.
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3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Udzielanie pomocy technicznej zleceniodawcy
w zakresie stanu techniki i statusu prawnego przedmiotów własności przemysłowej
Kompetencja zawodowa Kz1: Udzielanie pomocy technicznej zleceniodawcy w zakresie stanu
techniki i statusu prawnego przedmiotów własności przemysłowej obejmuje zestaw zadań
zawodowych Z1, Z2, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z1 Organizowanie, prowadzenie i analizowanie badań stanu techniki, czystości i zdolności
patentowej dla rozwiązań technicznych o cechach wynalazków i wzorów użytkowych oraz
badanie stanu techniki dla wzorów przemysłowych i topografii układów scalonych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:




















Zasady dot. publikowania informacji o własności
przemysłowej określone w przepisach krajowych
i międzynarodowych;
Obowiązki rzecznika patentowego wobec klienta
określone w ustawie o rzecznikach patentowych
i kodeksie etyki rzeczników patentowych;
Stan techniki w zakresie rozwiązań stosowanych
w badanej dziedzinie;
Słownictwo branżowe polskie i obcojęzyczne;
Bazy wynalazków i wzorów użytkowych, wzorów
przemysłowych i topografii układów scalonych;
Klasyfikacje międzynarodowe: patentowe
i wzorów przemysłowych;
Biuletyn urzędu patentowego, wiadomości
urzędu patentowego;
Literaturę patentową urzędów patentowych;
Literaturę niepatentową techniczną, np.
literaturę branżową, normy, podręczniki
techniczne szkół wyższych, monografie,
encyklopedie, bazy tzw. „publikacji
defensywnych” (ip.com);
Zasady i techniki opracowania pism urzędowych;
Zasady i narzędzia informatyczne do
przygotowania prezentacji i wystąpień
publicznych;
Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii,
ochrony środowiska w zakresie udzielania
pomocy prawnej i technicznej.





Wyszukiwać i interpretować akty prawne
z zakresu prawa własności przemysłowej
i nieuczciwej konkurencji i inne akty prawne,
w tym obcojęzyczne – w zakresie potrzebnym
do wykonywania badań;
3
Prowadzić badania patentowe , wzorów
przemysłowych i układów scalonych;
Wyszukiwać chronione i zgłoszone do ochrony
przedmioty własności przemysłowej;
Dokonywać klasyfikacji przedmiotów zgłoszenia.

Z2 Prowadzenie badań na identyczność oraz podobieństwo zgłoszonych i chronionych znaków
towarowych i oznaczeń geograficznych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Zasady i szczegóły dot. publikowania informacji
o własności przemysłowej określone
w przepisach krajowych i międzynarodowych;
Obowiązki rzecznika patentowego wobec klienta
określone w ustawie o rzecznikach patentowych
i kodeksie etyki rzeczników patentowych;
Techniki wyszukiwania i analizy znaków
towarowych;
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Wyszukiwać i interpretować akty prawne
z zakresu prawa własności przemysłowej
i nieuczciwej konkurencji i akty prawne, w tym
obcojęzyczne – w zakresie potrzebnym do
wykonywania badań na identyczność
i podobieństwo;
Wyszukiwać chronione i zgłoszone do ochrony
znaki towarowe i oznaczenia geograficzne;
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Słownictwo branżowe polskie i obcojęzyczne;
Bazy znaków towarowych i oznaczeń
geograficznych;
Klasyfikacje międzynarodowe: towarów i usług,
elementów obrazowych znaków towarowych.



Oceniać i analizować podobieństwa wizualne,
fonetyczne i znaczeniowe porównywanych
znaków towarowych i oznaczeń geograficznych;
Dokonywać klasyfikacji przedmiotów zgłoszenia.

3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Udzielanie pomocy prawnej zleceniodawcy w zakresie
uzyskiwania i utrzymywania ochrony prawnej dla przedmiotów własności przemysłowej
Kompetencja zawodowa Kz2: Udzielanie pomocy prawnej zleceniodawcy w zakresie uzyskiwania
i utrzymywania ochrony prawnej dla przedmiotów własności przemysłowej obejmuje zestaw zadań
zawodowych Z3, Z4, Z5, Z6, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy
i umiejętności.
Z3 Opracowywanie dokumentacji zgłoszeniowej przedmiotów podlegających ochronie
i dokonywanie tych zgłoszeń do UP RP oraz zagranicznych urzędów patentowych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Zasady sporządzania opisów patentowych
i opisów ochronnych określone w ustawie Prawo
własności przemysłowej i przepisach
wykonawczych;
Procedurę zgłoszeniową i zasady sporządzania
wniosków o udzielenie praw wyłącznych na
przedmioty własności przemysłowej;
Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii,
ochrony środowiska w zakresie obsługi urządzeń
potrzebnych do sporządzania dokumentacji do
urzędów patentowych;
Zasady przedłużania ochrony przedmiotów
własności przemysłowej określone
w ustawie Prawo własności przemysłowej.
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Wyszukiwać i interpretować akty prawne
z zakresu prawa własności przemysłowej
i nieuczciwej konkurencji oraz inne akty prawne,
w tym obcojęzyczne w zakresie sporządzania
dokumentacji zgłoszeniowej, w szczególności
opisów patentowych i ochronnych;
Wyszukiwać i interpretować akty prawne
z zakresu prawa własności przemysłowej
i nieuczciwej konkurencji oraz inne akty prawne,
w tym obcojęzyczne w zakresie sporządzania
dokumentacji zgłoszeniowej, w szczególności
procedur zgłaszania do ochrony przedmiotów
własności przemysłowej;
Sporządzać dokumentację zgłoszeniową;
Zgłaszać do UR RP dokumentację zgłoszeniową
w przypadku występowania rzecznika
patentowego jako pełnomocnika klienta;
Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony
ppoż., ergonomii, ochrony środowiska
w zakresie obsługi urządzeń potrzebnych do
sporządzania dokumentacji;
Monitorować terminy opłat w sprawach
własności przemysłowej;
Informować klienta o nadchodzących terminach
opłacenia kolejnych okresów ochrony
i o konsekwencjach braku opłat;
Uiszczać terminowo opłaty za ochronę
w przypadku wystąpienia takiego zobowiązania
w pełnomocnictwie.
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Z4 Udzielanie porad w zakresie wyboru kategorii ochrony dla rozwiązań o charakterze
technicznym oraz udzielanie porad w zakresie doboru towarów i usług dla znaków
towarowych i sporządzanie wykazu klas zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Towarów
i Usług
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:







Akty prawne z zakresu prawa własności
przemysłowej (w tym prawa unijnego
i międzynarodowego), Międzynarodową
Klasyfikację Patentową, Międzynarodową
Klasyfikację Znaków Towarowych i Usług,
Międzynarodową Klasyfikację Wzorów
Przemysłowych;
Zasięg terytorialny międzynarodowych układów
o współpracy w zakresie własności
intelektualnej: Konwencji o Patencie
Europejskim (EPC), Światowej Organizacji
Własności Intelektualnej (WIPO), Układu
o Współpracy Patentowej (PCT), Euroazjatyckiej
Organizacji Patentowej.








Wyszukiwać i interpretować akty prawne
z zakresu prawa własności przemysłowej,
dokonywać klasyfikacji przedmiotów własności
przemysłowej, w tym w obcych językach;
Określać najkorzystniejsze dla klienta sposoby
zgłaszania przedmiotów własności
przemysłowej do ochrony w Polsce;
Określać możliwości i koszty zgłoszenia
przedmiotów własności przemysłowej za
granicą;
Opracowywać strategie zgłaszania przedmiotów
własności przemysłowej za granicą;
Przygotowywać informację o urzędowych
kosztach zgłoszeń przedmiotów własności
przemysłowej w kraju i za granicą.

Z5 Sporządzanie i opiniowanie umów dotyczących własności przemysłowej
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Akty prawne z zakresu prawa własności
przemysłowej;
Rodzaje umów dotyczących własności
przemysłowej;
Techniki prowadzenia negocjacji umów.





Wyszukiwać i interpretować akty prawne
z zakresu prawa własności przemysłowej
i nieuczciwej konkurencji i inne akty prawne,
w tym obcojęzyczne;
Opracowywać treść umów i opinii dotyczących
własności przemysłowej;
Współpracować z klientami przy negocjowaniu
umów.

Z6 Prowadzenie w charakterze pełnomocnika w imieniu klienta, postępowań zgłoszeniowych,
spornych, sprzeciwowych i odwoławczych, a także w sprawach o naruszenie praw własności
przemysłowej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:







Akty prawne z zakresu prawa własności
przemysłowej (w tym prawa unijnego
i międzynarodowego), nieuczciwej konkurencji,
kodeks cywilny, kodeks postępowania
cywilnego, kodeks postępowania
administracyjnego, orzecznictwo w zakresie
własności przemysłowej, ustawę
o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi, przepisy celne w zakresie
zwalczania naruszeń własności intelektualnej,
ustawę o rzecznikach patentowych;
Zasady i techniki opracowania pism urzędowych
i sądowych;
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Wyszukiwać i interpretować akty prawne
z zakresu prawa własności przemysłowej
i nieuczciwej konkurencji i inne akty prawne,
w tym obcojęzyczne;
Opracowywać i zgłaszać sprzeciwy i wnioski
o unieważnienie praw własności przemysłowej;
Sporządzać pisma urzędowe;
Występować przed Urzędem Patentowym jako
pełnomocnik zgłaszającego w sprawach
związanych z udzielaniem wyjaśnień odnośnie
do przedmiotu zgłoszenia oraz uzgadnianiem
zakresu ochrony;
Występować przed Urzędem Patentowym jako
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Reguły, zasady i techniki zachowania się
pełnomocnika podczas rozprawy.







pełnomocnik klienta w sprzeciwach do
udzielonych decyzji i w sprawach
o unieważnienie praw wyłącznych oraz innych
sprawach przewidzianych w prawie własności
przemysłowej;
Występować w sądach jako pełnomocnik klienta
w sprawach o naruszenie praw własności
przemysłowej;
Współpracować z organami celnymi w sprawach
o naruszenie praw ochronnych na znaki
towarowe i wzory użytkowe, patentów na
wynalazki, praw z rejestracji wzorów
przemysłowych oraz zwalczania nieuczciwej
konkurencji itp.;
Sporządzać odpisy dokumentów za zgodność
z okazanym oryginałem w postępowaniu
zgłoszeniowym, odwoławczym i spornym oraz
przed sądami w sprawach własności
przemysłowej włącznie ze zwalczaniem
nieuczciwej konkurencji.

3.4. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie rzecznik patentowy powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do
prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:







Tworzenia i rozwijania wzorców właściwego postępowania w środowisku pracy i życia,
wypełniając należycie ustawowe obowiązki rzecznika patentowego.
Podejmowania inicjatyw w zakresie nowych technik przekazywania wiedzy z prawa własności
przemysłowej, osiągnięć techniki, z uwzględnieniem ich etycznego wymiaru.
Oceniania siebie oraz współpracujących osób, a także Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
(i innych organów samorządu) pod kątem działań wynikających z przepisów ustawy;
Ponoszenia odpowiedzialności za podejmowane działania.
Doskonalenia kompetencji w celu podnoszenia standardu jakości świadczonych usług rzecznika
patentowego.
Kierowania się zasadami etyki zawodowej, w tym przestrzegania zasad uczciwości, rzetelności,
poufności.

3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu
Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do
rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały
one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu
rzecznik patentowy.
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Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania Internetu
Umiejętności matematyczne
Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania
Sprawność motoryczna
Planowanie i organizowanie pracy
Wywieranie wpływu/przywództwo
Komunikacja ustna
Współpraca w zespole
Rozwiązywanie problemów

0
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4

5

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu rzecznik patentowy

Uwaga:
Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu
Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

3.6. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie rzecznik patentowy nawiązują do opisów
poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny
dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:
 Zintegrowany System Kwalifikacji: https://www.kwalifikacje.gov.pl
 Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

4. ODNIESIENIE DO SYTUACJI ZAWODU NA RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie
Rzecznik patentowy może podjąć pracę w:
 sektorze przemysłowym,
 instytucjach naukowych i badawczych,
 szkołach wyższych.
Najczęściej zatrudniany jest na samodzielnym stanowisku. Rzecznik patentowy może także prowadzić
własną działalność gospodarczą.
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WAŻNE:
Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:
http://oferty.praca.gov.pl
Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na
dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:
Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://mz.praca.gov.pl
https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/zawody-deficytowe-inadwyzkowe
Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl
Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:
Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl
Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl
Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl
Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl
Pomorskie – http://www.porp.pl
Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl
Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl
Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynkupracya
Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl
Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:
http://zielonalinia.gov.pl
Portal Prognozowanie Zatrudnienia:
www.prognozowaniezatrudnienia.pl
Portal EU Skills Panorama:
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
Europejski portal mobilności zawodowej EURES:
https://eures.praca.gov.pl
https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach
zawodu
Kształcenie
Szkoły wyższe (publiczne i niepubliczne) prowadzą kształcenie na kierunkach prawniczych
i technicznych, dających podstawy do ubiegania się o tytuł zawodowy „rzecznik patentowy”.
Szkolenie
Szkolenia dla rzeczników patentowych prowadzą:
• Polska Izba Rzeczników Patentowych,
• Urząd Patentowy RP,
• Europejski Urząd Patentowy,
• Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej,
• instytuty naukowe,
• instytucje szkoleniowe.
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WAŻNE:
Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach
zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-zawodowe
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
http://www.zrp.pl
Szkolenia zawodowe:
Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris
Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Inne źródła danych:
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl
Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów
Średnia pensja rzecznika patentowego wynosi około 6722 zł brutto. Wynagrodzenie jest uzależnione
od regionu Polski, wielkości aglomeracji i miejsca zatrudnienia.
Co drugi przedstawiciel tego zawodu otrzymuje pensję od 4240 zł do 10 700 zł; 25% najgorzej
wynagradzanych rzeczników patentowych zarabia poniżej 4240 zł brutto. Na zarobki powyżej 10 700
zł brutto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych rzeczników patentowych.
WAŻNE:
Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność.
Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:
Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy
Przykładowe portale informujące o zarobkach:
https://wynagrodzenia.pl/gus
https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach
https://sedlak.pl/raporty-placowe
https://zarobki.pracuj.pl
https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen
https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie
W zawodzie rzecznik patentowy możliwe jest zatrudnianie osób niepełnosprawnych.
Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja barier i dostosowanie technicznych i organizacyjnych
warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:
 z chorobami narządu wzroku (04-O) – jeśli posiadana wada jest skorygowana odpowiednimi
szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, które zapewnią ostrość widzenia,
 dysfunkcji kończyn dolnych (05-R), umożliwiającą samodzielne przemieszczanie się,
 z niewielką kończyn górnych (05-R), która nie wyklucza wykonywania precyzyjnych czynności;
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z dysfunkcją narządu słuchu (03-L), pod warunkiem, że niepełnosprawność jest możliwa
do skorygowania za pomocą aparatów słuchowych.
z zaburzeniami głosu, mowy i słuchu (03-L), jeśli umożliwiają skuteczny kontakt interpersonalny
i komunikację.

WAŻNE:
Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie
po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

5. ODNIESIENIE DO EUROPEJSKIEJ KLASYFIKACJI
UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJI, KWALIFIKACJI I ZAWODÓW (ESCO)
Europejska klasyfikacja umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (European
Skills/Competences, Qualifications and Occupations – ESCO) jest narzędziem łączącym rynek edukacji
z rynkiem pracy. ESCO jest częścią strategii „Europa 2020”. W klasyfikacji określono i uszeregowano
umiejętności, kompetencje, kwalifikacje i zawody istotne dla unijnego rynku pracy oraz kształcenia
i szkolenia. Tworzenie europejskiego rynku pracy, a w przyszłości wspólnego obszaru kształcenia
ustawicznego wymaga, aby zdobywane przez jednostki umiejętności oraz kwalifikacje były zrozumiałe
oraz łatwo porównywalne między krajami, a także – by promowały mobilność wśród pracowników.
Obecnie (2018 r.) klasyfikacja ESCO jest dostępna w 27 językach (w 24 językach UE, islandzkim,
norweskim i arabskim) za pośrednictwem platformy ESCO:
https://ec.europa.eu/esco/portal/home
Klasyfikacja ESCO została oparta na trzech filarach i pokazuje w sposób systematyczny relacje między
nimi:
• Zawody: https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation
• Umiejętności/Kompetencje: https://ec.europa.eu/esco/portal/skill
• Kwalifikacje: https://ec.europa.eu/esco/portal/qualification

6. ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE
Podstawowe regulacje prawne:
Stan prawny na dzień: 30.06.2018 r.
 Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz.
986, z późn. zm.).
 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1265 i 1149).
 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1314,
z późn. zm.).
 Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 776).
 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1191, z późn. zm.).
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie
klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 227).
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie
charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji
o charakterze zawodowym – poziomy 1–8 (Dz. U. poz. 537).
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Literatura branżowa:





Biuletyn Urzędu Patentowego, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.
Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych,
urzędów patentowych.
Biuletyn Rzeczników Patentowych. Warszawa.
Czasopismo „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności
Intelektualnej”, Kraków.

Zasoby internetowe [dostęp: 10.07.2018]:










Baza Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, http://grab.uprp.pl/RzecznicyPatentowi
Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Lista Rzeczników Patentowych Urzędu Patentowego RP:
https://grab.uprp.pl/RzecznicyPatentowi/Strony%20witryny/Wyszukiwanie%20rzecznika%20pat
entowego.asp
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
Wiadomości Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, dwutygodnik dostępny w wersji
papierowej i w Internecie pod adresem: http://portal.uprp.pl/wydawnictwa.html
Wykaz Rzeczników Patentowych w bazie EUIPO:
https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/representatives
Wykaz Europejskich Rzeczników Patentowych w PIRP i EPO:
http://www.epo.org/applying/online-services/representatives.html
Wyszukiwarka opisów zawodów: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow

7. SŁOWNIK POJĘĆ
7.1. Definicje powiązane z opisem informacji o zawodzie (zawodoznawcze)
Nazwa pojęcia

Definicja pojęcia

Awans zawodowy

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje awansu – pionowy oraz poziomy. Awans pionowy
oznacza zmianę stanowiska na wyższe w hierarchii przedsiębiorstwa/organizacji oraz przyznanie
wyższego wynagrodzenia i poszerzenie uprawnień, np. awans polegający na osiągnięciu
wyższego stopnia wymagań formalnych w policji, w wojsku, mianowanie na wyższy stopień –
awans nauczycielski. Awans poziomy oznacza zmianę stanowiska niepociągającą za sobą zmiany
pozycji pracownika w hierarchii firmy, np. objęcie dodatkowego stanowiska przez pracownika,
powierzenie nowych zadań, rozszerzenie uprawnień i zakresu podejmowanych decyzji.

Czynności
zawodowe

Są to działania podejmowane w ramach zadania zawodowego i dające efekt w postaci realizacji
celu przewidzianego w zadaniu zawodowym.

Edukacja formalna

Kształcenie realizowane przez publiczne i niepubliczne szkoły oraz inne podmioty systemu
oświaty, uczelnie oraz inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego w ramach programów, które
prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych oraz kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów
podyplomowych (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym) albo kwalifikacje w zawodzie
(zgodnie z przepisami oświatowymi).

Edukacja
pozaformalna

Kształcenie i szkolenie realizowane w ramach programów, które nie prowadzą do uzyskania
kwalifikacji pełnych lub kwalifikacji właściwych dla edukacji formalnej.

Efekty uczenia się

Wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne nabyte w procesie uczenia się (w ramach
edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne).
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Europejskie Ramy
Kwalifikacji (ERK)

Przyjęta w Unii Europejskiej struktura i opis poziomów kwalifikacji umożliwiająca porównanie
kwalifikacji uzyskiwanych w różnych państwach. W ERK wyróżniono 8 poziomów kwalifikacji
opisywanych za pomocą efektów uczenia się (wiedza, umiejętności i kompetencje). ERK stanowi
układ odniesienia do krajowych ram kwalifikacji, w tym do PRK.

Kody
niepełnosprawności

Są symbolami rodzaju schorzenia, które ma decydujący wpływ na to, do jakich prac osoba
niepełnosprawna może być kierowana, a do jakich nie powinna ze względu na jej zdrowie
i skuteczność pracy na danym stanowisku. Podstawowe kody niepełnosprawności:
01-U upośledzenie umysłowe,
02-P choroby psychiczne,
03-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu,
04-O choroby narządu wzroku,
05-R upośledzenie narządu ruchu,
06-E epilepsja,
07-S choroby układu oddechowego i krążenia,
08-T choroby układu pokarmowego,
09-M choroby układu moczowo-płciowego,
10-N choroby neurologiczne,
11-I inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby
zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego,
12-C całościowe zaburzenia rozwojowe.

Kompetencje
społeczne

Jest to rozwinięta w toku uczenia się zdolność kształtowania własnego rozwoju oraz
autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym,
z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.

Kompetencje
kluczowe

Są to kompetencje (połączenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) integracji
społecznej i zatrudnienia potrzebne w życiu zawodowym i pozazawodowym oraz do bycia
aktywnym obywatelem. Na potrzeby opracowania informacji o zawodach wyróżniono
9 kompetencji, które zostały wybrane i pogrupowane ze zbioru 15 kompetencji kluczowych
wyodrębnionych w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − Projekt PIAAC
prowadzonym cyklicznie przez OECD.
Jest to układ wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania,
w ramach wydzielonego zakresu pracy w zawodzie zestawu zadań zawodowych. Posiadanie jednej
lub kilku kompetencji zawodowych powinno umożliwić zatrudnienie na co najmniej jednym
stanowisku pracy w zawodzie.

Kompetencja
zawodowa

Kwalifikacja

Oznacza zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych
nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne,
zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało
sprawdzone w procesie walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot
certyfikujący. W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji wyodrębniono 4 rodzaje kwalifikacji: pełne,
cząstkowe, rynkowe i uregulowane.

Polska Rama
Kwalifikacji (PRK)

Opis ośmiu wyodrębnionych w Polsce poziomów kwalifikacji odpowiadających odpowiednim
poziomom Europejskich Ram Kwalifikacji sformułowany za pomocą ogólnych charakterystyk
efektów uczenia się dla kwalifikacji na poszczególnych poziomach ujętych w kategoriach wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych.

Potwierdzanie
kompetencji

Jest to proces polegający na sprawdzeniu, czy kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji
zostały osiągnięte. Terminy o podobnym znaczeniu: „walidacja”, „egzaminowanie”. Proces ten
prowadzi do certyfikacji − wydania przez upoważnioną instytucję „dyplomu”, „świadectwa”,
„certyfikatu”.

Sektorowa Rama
Kwalifikacji (SRK)

Opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących w danym sektorze lub branży; poziomy Sektorowych
Ram Kwalifikacji odpowiadają odpowiednim poziomom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Sprawności
sensomotoryczne

Są to sprawności związane z funkcjonowaniem narządów zmysłów (wzroku, słuchu, smaku,
powonienia, dotyku) oraz narządu ruchu (sprawność rąk, precyzja ruchów rąk, sprawność nóg,
koordynacja wzrokowo-ruchowa itp.).

Stanowisko pracy

Jest to miejsce pracy w strukturze organizacyjnej, np. przedsiębiorstwa, instytucji, organizacji,
w ramach którego pracownik wykonuje zadania zawodowe stale lub okresowo. Do prawidłowego
wykonywania zadań na danym stanowisku pracy konieczne jest posiadanie wiedzy, umiejętności
oraz kompetencji społecznych właściwych dla kompetencji zawodowych wyodrębnionych
w zawodzie.
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Tytuł zawodowy

Jest przyznawany osobie, która udowodniła, że posiada określony zasób wiedzy i umiejętności
potrzebny do wykonywania danego zawodu. W niektórych grupach zawodowych (technicy,
lekarze, rzemieślnicy) istnieją ustawowo zadekretowane nazwy i hierarchie tych tytułów, podczas
gdy w innych nie ma takich systemów. Przykładowo tytuły zawodowe uzyskiwane w szkołach
i placówkach oświaty to: robotnik wykwalifikowany i technik, w rzemiośle: uczeń, czeladnik, mistrz,
w kulturze fizycznej: trener, instruktor, menedżer sportu.

Umiejętności

Jest to przyswojona w procesie uczenia się zdolność do wykonywania zadań i rozwiązywania
problemów właściwych dla dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Uprawnienia
zawodowe

Oznaczają posiadanie prawa do wykonywania czynności zawodowych (zawodu), do których dostęp
jest ograniczony poprzez przepisy prawne przewidujące konieczność posiadania odpowiedniego
wykształcenia, spełnienia wymagań kwalifikacyjnych lub innych dodatkowych wymagań.

Uczenie się
nieformalne

Uzyskiwanie efektów uczenia się poprzez różnego rodzaju aktywność poza edukacją formalną
i edukacją pozaformalną, w tym poprzez samouczenie się i doświadczenie uzyskane w pracy.

Walidacja

Oznacza sprawdzenie czy osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, niezależnie od
sposobu uczenia się (edukacja formalna, pozaformalna i uczenie się nieformalne) tej osoby,
osiągnęła wyodrębnioną część lub całość efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji.

Wiedza

Jest to zbiór opisów obiektów i faktów, zasad, teorii oraz praktyk przyswojonych w procesie
uczenia się, odnoszących się do dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Wykształcenie

Oznacza rezultat procesu kształcenia w zakresie ogólnym i specjalistycznym charakteryzowany na
podstawie:
 poziomu wykształcenia odpowiadającego poziomowi ukończonej szkoły (np. wykształcenie:
podstawowe, gimnazjalne, ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne, czeladnicze, policealne,
wyższe (pierwszy, drugi i trzeci stopień),
 profilu wykształcenia (ukończonej szkoły) lub dziedziny wykształcenia (kierunek lub kierunek
i specjalność ukończonej szkoły wyższej lub wyższej szkoły zawodowej).

Zadanie zawodowe

Jest to logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu o wyraźnie określonym początku i końcu
wykonywany na stanowisku pracy. Na zadanie zawodowe składa się układ czynności zawodowych
powiązanych jednym celem, kończący się określonym wytworem, usługą lub istotną decyzją.
W wyniku podziału pracy każdy zawód różni się wykonywanymi zadaniami, na które składają się
czynności zawodowe.
Jest to zbiór zadań zawodowych wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy,
wykonywanych przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji i kompetencji
(wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki.
Wykonywanie zawodu stanowi źródło utrzymania.

Zawód

Zintegrowany
System Kwalifikacji
(ZSK)

Wyodrębniona część Krajowego Systemu Kwalifikacji, w której obowiązują określone w ustawie
standardy opisywania kwalifikacji oraz przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do
kwalifikacji, zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ich
ewidencjonowania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK), a także zasady i standardy
certyfikowania kwalifikacji oraz zapewniania jakości nadawania kwalifikacji.
Informacje o ZSK są dostępne pod adresem: https://www.kwalifikacje.gov.pl

Zintegrowany
Rejestr Kwalifikacji
(ZRK)

Rejestr publiczny prowadzony w systemie teleinformatycznym ewidencjonujący kwalifikacje
włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Informacje o ZRK są dostępne pod adresem:
https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

7.2. Definicje związane z wykonywaniem zawodu (branżowe)
Lp.
1

Nazwa pojęcia
Aplikacja
rzecznikowska

Definicja
Celem aplikacji rzecznikowskiej, zwanej
dalej „aplikacją”, jest przygotowanie aplikanta do
samodzielnego i należytego wykonywania zawodu
rzecznik patentowy. Aplikacja trwa trzy lata
organizuje i prowadzi ją Krajowa Rada Rzeczników
Patentowych.
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2

Oznaczenia
geograficzne i prawo
z rejestracji na
oznaczenie
geograficzne

3

Patent

4

Topografie układu
scalonego i prawo
z rejestracji na
topografie układu
scalonego

5

Własność przemysłowa

6

Wynalazek

7

Wzór przemysłowy

8

Wzór użytkowy

W rozumieniu ustawy są to oznaczenia słowne
odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do nazwy
miejsca, miejscowości, regionu lub kraju (teren),
które identyfikują towar jako pochodzący z tego
terenu, jeżeli określona jakość, dobra opinia lub inne
cechy towaru są przypisywane przede wszystkim
pochodzeniu geograficznemu tego towaru.
Na oznaczenia geograficzne udziela się prawa
z rejestracji. Ochrona oznaczenia geograficznego jest
bezterminowa i trwa od dnia dokonania wpisu do
rejestru oznaczeń geograficznych, prowadzonego
przez Urząd Patentowy.
Prawo wyłącznego korzystania (monopolu)
z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na
całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Rozwiązanie polegające na przestrzennym,
wyrażonym w dowolny sposób, rozplanowaniu
elementów, z których co najmniej jeden jest
elementem aktywnym, oraz wszystkich lub części
połączeń układu scalonego.
Na topografię udzielane jest prawo z rejestracji.
Uzyskiwanie, zachowywanie, wykonywanie oraz
dochodzenie praw odnoszących się do przedmiotów
własności przemysłowej, w szczególności
wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów
przemysłowych oraz topografii układów scalonych,
a także znaków towarowych, nazw handlowych
i oznaczeń geograficznych, zwalczanie nieuczciwej
konkurencji.
Rozwiązania o charakterze technicznym, które są
nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do
przemysłowego stosowania są wynalazkami, na
które Urząd Patentowy udziela prawo wyłączne –
patent.
Nowa i posiadająca indywidualny charakter postać
wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności
przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę,
fakturę lub materiał wytworu oraz przez jego
ornamentację. Na wzór przemysłowy udziela się
prawa z rejestracji. Przez uzyskanie prawa
z rejestracji uprawniony nabywa prawo wyłącznego
korzystania z wzoru przemysłowego w sposób
zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze RP.
Nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze
technicznym dotyczące kształtu, budowy lub
zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Przez
uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo
wyłącznego korzystania ze wzoru użytkowego
w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
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Znak towarowy i prawo

Każde oznaczenie, które można przedstawić
w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się
do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa
od towarów innego przedsiębiorstwa. Znakiem
towarowym może być w szczególności wyraz,
rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma
przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania,
a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy.
Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się
prawo wyłącznego używania znaku towarowego
w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

21

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/download.xsp/WDU20010
490508/U/D20010508Lj.pdf
[dostęp: 10.07.2018]

www.psz.praca.gov.pl

ZASTOSOWANIE INFORMACJI O ZAWODACH
Wsparcie dla pracowników i klientów instytucji rynku pracy w zakresie:

• skutecznego podejmowania decyzji dotyczących wyboru zawodu,
pracy/zatrudnienia,
• nabywania nowych lub rozszerzania już posiadanych kompetencji zawodowych,
• zmiany kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy,
• dopasowywania treści szkoleń kontraktowanych przez urzędy pracy do
potrzeb rynku pracy.

Wsparcie dla różnych grup interesariuszy w zakresie:
•
•
•
•
•

poradnictwa i doradztwa zawodowego,
tworzenia i aktualizacji ofert szkoleniowych dla rynku pracy,
dostosowania oferty kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy,
tworzenia i aktualizacji opisów stanowisk pracy,
przygotowania lub aktualizacji opisu kwalifikacji rynkowych wprowadzanych
do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
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