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Prowadzący przedmiot dr Joanna Szyjewska-Bagińska 

Wymagania wstępne: znajomość podstawowych pojęć części ogólnej prawa cywilnego oraz  prawa zobowiązań.  

Cele przedmiotu: Zdobycie usystematyzowanej wiedzy z zakresu prawa własności intelektualnej w toku wykładni i stosowania prawa oraz 

umiejętności dokonywania podstawowych czynności prawnych, w tym zwłaszcza polegających na zawieraniu umów przenoszących prawa do 

dóbr niematerialnych. 

 Metody dydaktyczne:   Metoda podająca w formie wykładu informacyjnego połączona z metodą aktywizującą w formie dyskusji dydaktycznej 

związanej z wykładem. 

Treści merytoryczne przedmiotu:  

1. Zakres prawa własności intelektualnej. Źródła prawa: polskie ustawy, konwencje międzynarodowe, dyrektywy obowiązujące w Unii 
Europejskiej.  

2. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przedmiot  i podmiot prawa autorskiego. Treść prawa autorskiego. 
Dozwolony użytek utworów. Umowy dotyczące autorskich praw  majątkowych. Prawa pokrewne.  

3. Prawo własności przemysłowej: ustawa z dnia 30 czerwca 2000r. prawo własności przemysłowej. Przepisy ogólne. Patent, prawo ochronne, 
prawo z rejestracji – charakterystyka praw. Wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, 
topografie układów scalonych. Urząd Patentowy RP.   

4. Pojęcie dóbr osobistych i ich rodzaje. Ograniczenia ochrony dóbr osobistych. 

Uwaga: omówieniu podlegają zagadnienia wybrane przez prowadzącego przedmiot 

Forma i warunki zaliczenia:   egzamin pisemny w formie testu wielokrotnego wyboru i jednego kazusu (15 pytań) 

Literatura podstawowa:  

Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000r. prawo własności przemysłowej 
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny, art. 23,24, 448 
J. Sieńczyło- Chlabicz, Prawo własności intelektualnej, Warszawa 2009. 
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