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Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o 
tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami 
przemysłu lotniczego, takimi jak: General Electric, Boeing, Airbus, Pratt & Whitney, Sikorsky, 
Rolls-Royce, wspierając jednocześnie przemysł krajowy z sektorów: lotniczego, kosmicznego, 
energetycznego, samochodowego i wielu innych. Głównymi obszarami badawczymi 
Instytutu są: technologie kosmiczne, silniki lotnicze i rakietowe, materiałoznawstwo, 
aerodynamika, technologie kompozytowe, projektowanie i badanie konstrukcji lotniczych, 
hałas lotniczy oraz badania z zakresu wydobycia ropy naftowej i gazu. W ramach Instytutu 
Lotnictwa działają również certyfikowane przez EASA Organizacja Produkująca i Obsługowa.  

W związku z rozwojem naszego zespołu poszukujemy najlepszej osoby na stanowisko: 

Rzecznik/Specjalista patentowy 

Miejsce pracy: Warszawa 
 

Zadania: 

 czynne uczestnictwo w pracach rozwojowych nad technologiami opracowywanymi  
w Instytucie Lotnictwa,  

 prowadzenie spraw dotyczących ochrony praw własności intelektualnej, w tym m.in.: 
badanie czystości oraz zdolności patentowej technologii rozwijanych w Instytucie 
Lotnictwa, 

 przygotowywanie założeń do opisów zgłoszeń patentowych wynalazków, we 
współpracy z twórcami oraz prowadzenie postępowań przed właściwymi urzędami, 

 doradzanie w zakresie pomocy technicznej i prawnej dotyczące ochrony patentowej, 
 reprezentowanie spraw pracodawcy przed Urzędem Patentowym. 

 
 

Oczekiwania: 
 

 uprawnienia Rzecznika Patentowego, 
 minimum 2-letnie doświadczenie w pracy związanej z ochroną patentową z zakresu 

nauk ścisłych,  
 posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw 

publicznych, 
 bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, 
 mile widziana dobra znajomość innych języków obcych, 
 doskonała umiejętność myślenia analitycznego. 

Oferujemy: 

 zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze pół etatu lub  pełnego etatu, 
 elastyczne godziny pracy, 
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 możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 
 możliwość bezpłatnego skorzystania z nauki j. angielskiego, 
 ponad 450 szafek, 100 zadaszonych miejsc na rowery, suszarnia, przebieralnie, 

prysznice oraz miejsce do serwisowania rowerów, 
 prywatną opiekę medyczną, 
 grupowe ubezpieczenie na życie, 
 dofinansowanie do Karty Multisport. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: http://tiny.pl/gs8bt 

 

 


