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PROGRAM APLIKACJI RZECZNIKOWSKIEJ
SEMESTR I
NAZWA MODUŁU
1.
PODSTAWY PRAWA I TECHNIKI
1. Założenia prawne zawodu rzecznika patentowego, jako zawodu zaufania publicznego
- wykład inauguracyjny
1.1. Rola, organizacja i zadania Urzędu Patentowego RP
1.2. Strategiczna rola rzecznika patentowego w procesie wspierania innowacyjności
1.3. Zasady i formy prawne wykonywania zawodu
formy prawne prowadzenia działalności wskazane w ustawie o rzecznikach
patentowych
zalety i wady różnych form prowadzenia działalności gospodarczej
obowiązek dbania o godność zawodu
zasady wykonywania czynności zawodowych
odpowiedzialność za Samorząd rzeczników patentowych
obowiązek kształcenia ustawicznego
1.4. Ochrona danych osobowych (RODO) w praktyce wykonywania zawodu rzecznika
patentowego
pojęcie danych osobowych
metody ochrony danych osobowych
zabezpieczenie danych osobowych
klauzule umowne, przykłady, wzory
1.5. Uprawnienia rzecznika patentowego jako pełnomocnika ds. własności intelektualnej
przed krajowymi, regionalnymi i międzynarodowymi organami, zarys
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
sądy
organy ścigania
organy celne i podatkowe
EUIPO
EPO
WIPO
zagraniczne urzędy patentowe

Liczba
godzin
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1.6. Zasady etyki zawodowej
tajemnica zawodowa
obowiązek unikania konfliktu interesów,
krótka analiza i przykłady czynów nieuczciwej konkurencji w pozyskiwaniu i
przejmowaniu klientów
zasady reklamy, w tym w środowisku cyfrowym
katalog podstawowych, oczekiwanych norm etycznych
wartości i obowiązki rzecznika patentowego
promowanie polubownego załatwiania sporów między rzecznikami
kazusy i orzecznictwo sądów dyscyplinarnych
1.7. Organizacja samorządu rzeczników patentowych
organy samorządu
organizacja pracy samorządu
bieżąca aktywność samorządu
prawa i obowiązki rzecznika patentowego wobec samorządu.
2. Źródła prawa własności intelektualnej i ich hierarchia
struktura i budowa aktu prawnego
pojęcie źródeł prawa
rodzaje źródeł prawa i ich hierarchia
praktyczne aspekty rozstrzygania kolizji źródeł prawa
krajowe, regionalne i międzynarodowe źródła prawa (PWP, Prawo Autorskie, UZNK
Konwencja paryska, konwencja berneńska, rozporządzenia UE dot. znaków towarowych
i wzorów, TRIPS, PCT, Porozumienie Madryckie, Porozumienie Haskie
3. Podstawy prawa materialnego
3.1 Podstawowe pojęcia prawne, zasady wykładni prawa i sztuka argumentacji
prawniczej, rodzaje pism sporządzanych przez rzecznika patentowego

3

3.2.
3.3.
3.4.
4.

2
6
2
4

Istota i specyfika praw na dobrach niematerialnych
Prawo cywilne i handlowe – podstawy.
Prawo karne materialne – podstawy.
Schemat, rodzaje i wzajemne relacje postępowań w sprawach własności
intelektualnej
postępowanie cywilne
postępowanie administracyjne
postępowanie sądowoadministracyjne
postępowanie karne
systematyka i zakres kompetencji organów orzekających w sprawach własności
intelektualnej
5. Postępowanie administracyjne - zasady ogólne
zasady ogólne KPA
pojęcie sprawy, organu, strony postępowania
pojęcie wniosku o wszczęcie postępowania
terminy, przywrócenie terminu
dowody
doręczenia
zawieszenie
umorzenie
rodzaje orzeczeń,
decyzja i jej składniki, prawomocność, ostateczność i wykonalność
odwołania z kpa a wniosek o ponowne rozpatrzenie
stwierdzenie nieważności decyzji
wznowienie postępowania
pełnomocnictwa, opłaty skarbowe, uwierzytelnianie dokumentów
postępowanie przed UPRP jako szczególna forma postępowania administracyjnego
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6. Podstawy techniki i nowe technologie - terminologia i podstawowe pojęcia techniczne
przydatne do zrozumienia wynalazków i analizy opisów patentowych.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

7.
7.1.

7.2.

7.3.

8.
8.1.

8.2.

Podstawy opisu technicznego i rysunku technicznego.
Podstawy mechaniki i nowoczesne technologie w mechanice.
Podstawy chemii i materiałoznawstwa.
Podstawy farmacji i biotechnologii.

4
6
4
4

Podstawy elektrotechniki, elektroniki i technologii komunikacji elektronicznej.
Programy komputerowe i sztuczna inteligencja.

6
6

SEMESTR II i III
NAZWA MODUŁU
Liczba
(zajęcia prowadzone w systemie akademickim – z każdego modułu w jednocześnie) godzin
12
WZORY PRZEMYSŁOWE I WZORY WSPÓLNOTOWE
Podstawowe definicje i instytucje
4
ochrona kumulatywna (uznk, prawo autorskie)
przedmiot prawa,
istota wzoru przemysłowego jako przedmiotu praw własności przemysłowej (ochrona
aspektów wzorniczych wytworu, nie zaś cech wynikających w funkcji technicznych)
treść prawa z rejestracji wzoru przemysłowego
warunki uzyskania prawa - nowość i ulga w nowości, indywidualny charakter i
zorientowany użytkownik, swoboda twórcza, wyłączenia
wzory wspólnotowe niezarejestrowane
Klasyfikacja i badania
2
klasyfikacja lokarneńska
rodzaje badań wzorów przemysłowych: badanie zdolności rejestrowej, badanie
czystości
narzędzia do badań wzorów przemysłowych dostępne bezpłatnie (np. RegisterPlus dla
wzorów, eSearch, DesignView, HagueExpress i płatnie
warsztatowe przeprowadzenie poszukiwania
6
Postępowanie zgłoszeniowe (pwp, rozporządzenie wspólnotowe i porozumienie
haskie)
przedstawienia/rysunki (zastosowanie wizualnych dysklamacji, widoków pozycji
alternatywnych, widoków rozstrzelonych, przekrojów, sekwencji widoków
poklatkowych (wzory animowane), połączenia kilku formatów, tła)
dokumentacja zgłoszeniowa, omówienie elementów składowych zgłoszenia
przeszkody do uzyskania ochrony
omówienie przebiegu procedury (zgłoszenia, pisma w postępowaniu (wezwania,
postanowienia), decyzja o udzieleniu ochrony, środki odwoławcze
narzędzia elektroniczne (EPUAP, PUEUP, User Area, eHague)
51
ZNAKI TOWAROWE
Podstawowe definicje i instytucje dotyczące znaków towarowych
3
istota, charakter i definicja znaku towarowego,
funkcje znaków towarowych
rodzaje znaków towarowych
pierwszeństwo
Ocena ustawowych warunków uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy
7
przesłanki rejestrowalności względne i bezwzględne oraz inne (symbole itp.)
abstrakcyjna i konkretna zdolność odróżniająca
wtórna zdolność odróżniająca
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8.3 znaki wspólne i gwarancyjne
wspólne prawo ochronne
omówienie znaków renomowanych i powszechnie znanych
8.4. Prawo ochronne na znak towarowy, jego skutki i ograniczenia
treść prawa, zakres, charakter, skuteczność, uprawnienia z niego wynikające
obowiązek używania znaku towarowego
ograniczenia prawa ochronnego na znak towarowy (dozwolone użycie, używacz
uprzedni)
wyczerpanie prawa ochronnego
ustanie prawa ochronnego (zrzeczenie, wygaśnięcie ochrony)
8.5. Klasyfikacja i badania, zasady sporządzania wykazu towarów i usług + praca domowa
badanie znaku towarowego
klasyfikacje znaków towarowych (klasyfikacja nicejska i wiedeńska)
zasady sporządzania wykazu towarów do zgłoszenia
rodzaje badań znaków towarowych: badanie zdolności rejestrowej, badanie czystości
narzędzia do badań znaków towarowych dostępne bezpłatnie (np. RegisterPlus dla
znaków towarowych, eSearch, TMView, Madrid Monitor, Global Brand Database)
8.6. Warsztaty praktyczne z klasyfikacji i badań oraz zasady sporządzania wykazu
towarów i usług
8.7. Procedura uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy przed Urzędem
Patentowym RP + praca domowa (sprzeciw)
dokumentacja zgłoszeniowa - opłaty, terminy, zmiany
obrona zgłoszenia
sprzeciw
wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy
narzędzia elektroniczne (EPUAP, PUEUP)
8.8. Procedura uzyskania prawa z rejestracji znaku towarowego przed EUIPO
dokumentacja zgłoszeniowa - opłaty, terminy, zmiany
obrona zgłoszenia
sprzeciw
odwołania
narzędzia elektroniczne (User Area)
8.9. Procedura uzyskania ochrony na znak międzynarodowy znak towarowy przed WIPO
ogólna charakterystyka systemu madryckiego
Porozumienie Madryckie a Protokół Madrycki - podobieństwa i różnice
rola urzędu pochodzenia i zgłoszenie bazowe
dokumentacja zgłoszeniowa - opłaty, terminy, zmiany
faza międzynarodowa i faza krajowa
narzędzia elektroniczne (MPM)
8.10. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji o odmowie udzielenia prawa
ochronnego na znak towarowy przed UPRP - warsztaty + praca domowa
9.
WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE
9.1. Pojęcie wynalazku i rodzaje wynalazków
istota i charakter, definicja wynalazku
rodzaje wynalazków i ich znaczenie dla zakresu ochrony (produkt, sposób), jednolitość
wynalazku
techniczny charakter wynalazku
rozwiązania nie będące wynalazkami
wynalazki wyłączone spod ochrony patentowej
wynalazki biotechnologiczne
9.2. Ustawowe warunki uzyskania ochrony patentowej
definicje nowości, poziomu wynalazczego i przemysłowej stosowalności,
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9.3.

9.4.
9.7.

9.8.

9.9.
9.10.

9.11.

9.12.

definicja stanu techniki (warunki publicznego ujawnienia)
właściwe ujawnienie wynalazku
Opis wynalazku i konstrukcja zastrzeżeń patentowych
elementy opisu (stan techniki, istota, przykłady)
rodzaje i istota zastrzeżeń patentowych
Opis wynalazku i konstrukcja zastrzeżeń patentowych - warsztaty praktyczne I +
praca domowa
Patent
terytorialny charakter ochrony patentowej (urzędy krajowe, EPO, WIPO)
powstanie prawa do patentu, wynalazki pracownicze
pierwszeństwo
patent jako prawo wyłączne, rodzaje patentów i wynikający z nich zakres ochrony
wyczerpanie i nadużycie praw z patentu
instytucja używacza uprzedniego
Klasyfikacja i badania patentowe
klasyfikacje patentowe
rodzaje badań patentowych: badanie stanu techniki, zdolności patentowej, czystości
patentowej, badanie w kierunku unieważnienia prawa
narzędzia do badań patentowych dostępne bezpłatnie i płatnie
Badania patentowe - warsztaty
Procedura zgłoszenia wynalazku przed UPRP
dokumentacja zgłoszeniowa (aspekty techniczne i prawne)
postępowanie zgłoszeniowe, rozpatrywanie zgłoszenia wynalazku
postanowienia, zawiadomienia (Departament Zgłoszeń UPRP)
sprawozdanie o stanie techniki
postanowienia, zawiadomienia (Departament Badań Patentowych UPRP)
umorzenie postępowania, zawieszenie postępowania,
decyzja o udzieleniu patentu i jej elementy, prawomocność decyzji, środki zaskarżenia
narzędzia elektroniczne (EPUAP, PUEUP, eOLF)
Zgłoszenie międzynarodowe PCT
istota i specyfika zgłoszenia międzynarodowego
dokumentacja zgłoszeniowa (aspekty techniczne i prawne)
urzędy przyjmujące (RO), urzędy badające i egzaminujące (ISA, IPEA, SISA)
pełnomocnik
postępowanie zgłoszeniowe, rozpatrywanie zgłoszenia wynalazku na etapie
międzynarodowym
sprawozdanie o stanie techniki i pisemna opinia (ISR + WO)
zmiany zastrzeżeń z A.19 PCT
wniosek o badanie wstępne (DEMAND)
wstępny raport o patentowalności (IPER)
terminy i opłaty
platforma ePCT
Patent europejski
istota i specyfika zgłoszenia europejskiego
wpływ EPC (Konwencji Monachijskiej) na krajowy porządek prawny,
podstawowe elementy procedury zgłoszeniowej przed EPO (terminy i opłaty),
podobieństwa i różnice pomiędzy procedurą przez UPRP i EPO
sprzeciw (opposition)
walidacja patentu europejskiego i jego utrzymanie w mocy
ochrona patentu europejskiego w krajowych porządkach prawnych
uprawnienia pełnomocników
zasady uzyskiwania uprawnień europejskiego rzecznika patentowego
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9.13. Wzory użytkowe
pojęcie wzoru użytkowego, istota, charakter, definicja wzoru użytkowego
techniczny charakter wzoru użytkowego, użyteczność
ustawowe warunki uzyskania prawa ochronnego na wzór użytkowy patentowej
nowości wzoru użytkowego
konstrukcja zastrzeżeń ochronnych wzoru użytkowego
różnice w zakresie ochrony pomiędzy patentem a wzorem użytkowym
terminy i opłaty
sporządzenie opisu zgłoszeniowego wzoru użytkowego (praca domowa)
9.14. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji o odmowie udzielenia patentu i
wzoru użytkowego przed UPRP - warsztaty
SEMESTR IV
NAZWA MODUŁU
10.
POSTĘPOWANIA REJESTROWE
10.1. Postępowanie rejestrowe przed UPRP (wynalazki, wzory użytkowe, wzory
przemysłowe, znaki towarowe , oznaczenia geograficzne, topografie układów
scalonych)
rodzaje wpisów do rejestru - skutek
zakres danych ujawnianych w rejestrze z urzędu i na wniosek w zależności od rodzaju
prawa wyłącznego: cesje, licencje, ograniczenia prawa, zajęcia, unieważnienia,
sprzeciwy, wygaśnięcia lub odnowienia, ustanowienie pełnomocnika, korekty wpisów,
podział prawa
zmiany w rejestrze na wniosek - określenie żądania, dokumenty, opłaty, błędy i
metody ich sprostowania
odnowienia praw wyłącznych - zasady, opłaty
wyciągi z rejestrów
narzędzia elektroniczne (PUEUP)
10.2. Postępowanie rejestrowe przed EUIPO (znaki i wzory wspólnotowe)
zakres danych ujawnianych w rejestrze z urzędu i na wniosek: cesje, licencje,
starszeństwo, rights in rem, unieważnienia, wygaśnięcia lub odnowienia, ustanowienie
pełnomocnika, korekty wpisów, podział prawa
zmiany w rejestrze na wniosek - język, określenie żądania, dokumenty, opłaty, błędy i
metody ich sprostowania
odnowienia praw wyłącznych - zasady, opłaty
wgląd do akt
narzędzia elektroniczne (User Area)
10.3. Postępowanie rejestrowe przed WIPO (znaki i wzory przemysłowe)
zakres danych ujawnianych w rejestrze: rozszerzenie terytorialne, cesje, licencje,
ograniczenia, zrzeczenie się, wykreślenie, ograniczenie prawa uprawnionego do
rozporządzenia prawa, podział i połączenie rejestracji międzynarodowej zajęcia,
unieważnienia, wygaśnięcia lub odnowienia, ustanowienie pełnomocnika, korekty
wpisów, konwersja
formularze i opłaty
wyciągi z rejestrów
narzędzia elektroniczne (eRenewal, Contact Madrid)
11.
OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH
11.1 Ochrona dóbr osobistych w praktyce rzecznika patentowego
uprawnienia rzecznika patentowego w obszarze ochrony dóbr osobistych
pojęcie dóbr osobistych
dobra osobiste objęte zakresem kompetencji rzecznika patentowego
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12.
12.1.

13.
13.1.

13.2.

13.3.

14.
14.1.

dobra osobiste a dobra niematerialne
rodzaj dóbr osobistych i zasady ich ochrony
przegląd orzecznictwa
dobra osobiste w Internecie
dobra osobiste i ich oddziaływanie na wykonywanie praw własności intelektualnej
roszczenia, w tym zadośćuczynienie
PRAWO AUTORSKIE
Prawo autorskie w praktyce rzecznika patentowego
uprawnienia rzecznika w obszarze praw autorskich- przypomnienie
pojęcie utworu i praw pokrewnych
rodzaje utworów-orzecznictwo
wyłączenia z ochrony autorskie
prawa osobiste i majątkowe
dozwolony użytek prywatny i publiczny
czas trwania praw
przepisy szczególne dot. zwłaszcza programów komputerowych
prawa osobiste- roszczenia
prawa majątkowe- roszczenia
ochrona karna
pojęcie plagiatu i jego zwalczanie
ochrona wizerunku
INNE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
Ochrona nowych odmian roślin- Podstawowe definicje i instytucje
przedmiot prawa,
treść prawa
wykonywanie oraz dochodzenie praw,
ustanie ochrony
procedura uzyskiwania prawa
Oznaczenia geograficzne - Podstawowe definicje i instytucje:
przedmiot prawa
treść prawa
wykonywanie oraz dochodzenie praw
ustanie ochrony
procedura uzyskiwania prawa
Topografie układów scalonych: Podstawowe definicje i instytucje
przedmiot prawa
treść prawa
wykonywanie oraz dochodzenie praw,
ustanie ochrony
procedura uzyskiwania prawa
POSTĘPOWANIA SPORNE
Postępowanie sporne przed UPRP - zasady ogólne
zasady postępowania i jego specyfika (sądowe cechy postępowania)
stosowanie przepisów KPA oraz KPC
rodzaje spraw
sprzeciw a wniosek o unieważnienie
strony postępowania
reprezentacja
przebieg i elementy postępowania
zakres wniosku i związanie podstawą prawną
rozprawa i postępowanie dowodowe
terminy i opłaty
decyzja i jej elementy
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14.2

14.3.
14.4

14.5.

14.6
14.7.
14.8.
15.
15.1.

16.
16.1.

17.

rodzaje środków zaskarżenia
koszty zastępstwa
koszty postępowania
Specyfika postępowania spornego przed UPRP w odniesieniu do patentu i prawa
ochronnego na wzór użytkowy.
sprzeciw do patentu krajowego
wniosek o unieważnienie patentu krajowego
wniosek o unieważnienie patentu europejskiego w trybie krajowym.
Specyfika postępowania spornego przed UPRP w odniesieniu do prawa z rejestracji
na wzór przemysłowy
Specyfika postępowania spornego przed UPRP w odniesieniu do prawa ochronnego
na znak towarowy + praca domowa (wniosek o unieważnienie lub wniosek o
wygaszenie)
Postępowanie unieważnieniowe przed EUIPO - zasady ogólne
zasady postępowania i jego specyfika (sądowe cechy postępowania)
rodzaje spraw
sprzeciw a wniosek o unieważnienie
strony postępowania
reprezentacja
przebieg i elementy postępowania
zakres wniosku
terminy i opłaty
decyzja i jej elementy
rodzaje środków zaskarżenia
koszty zastępstwa
koszty postępowania
Specyfika postępowania unieważnieniowe przed EUIPO w odniesieniu do prawa na
unijny znak towarowy
Specyfika postępowania unieważnieniowe przed EUIPO w odniesieniu do prawa z
rejestracji wzoru wspólnotowego
Symulacja rozprawy
PRZEPISY CELNE - ZATRZYMANIA TOWARÓW NA GRANICY
PRZEPISY CELNE - ZATRZYMANIA TOWARÓW NA GRANICY
zadania służby celno-skarbowej i jej organy
zakres stosowania i wyłączenia
zatrzymanie na wniosek
zatrzymanie z „urzędu” (ex officio)
“towary podrobione i towary pirackie”
PRAWO PODATKOWE W IP
Opodatkowanie transakcji z zakresu IP w prawie krajowym i międzynarodowym
IP Box
Zagadnienia optymalizacji podatkowej z wykorzystaniem IP

SEMESTR V i VI
NAZWA MODUŁU
(zajęcia prowadzone po kolei z każdego modułu)
ZWALCZANIE NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI
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2
2
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4
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17.1. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji
pojęcie zwalczania nieuczciwej konkurencji
nieuczciwa konkurencja w relacjach B2B- UZNK
nieuczciwa konkurencja w relacjach B2C-U.P.N.P.R.
prawo konkurencji (antymonopolowe)-wzmianka
nieuczciwa konkurencja a dobra niematerialne
klauzula generalna
rodzaje czynów nieuczciwej konkurencji

6

17.2. Nazwy handlowe, oznaczenia przedsiębiorstwa, oznaczenia towarów i usług,
nieuczciwa i zakazana reklama, ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
orzecznictwa-przegląd
roszczenia i ich specyfika
kumulacja i kolizja roszczeń z unzk z pwp i pr.aut.
nieuczciwe praktyki rynkowe- element ochrony konsumenta
podstawowe założenia u.p.n.p.r.
18.
PRAWO KARNE W IP
18.1. Materialne aspekty prawa karnego
materialne aspekty prawa karnego (pojęcie przestępstwa, wina, formy sprawstwa)
przestępstwa i wykroczenia w obszarze IP (prawo własności przemysłowej i prawo
autorskie)
18.2. Procesowe aspekty prawa karnego
procedura karna- podstawowe założenia i uprawnienia rzecznika patentowego
19. POSTĘPOWANIA SĄDOWE I SĄDOWOADMINISTRACYJNE ORAZ OPINIE PRAWNE
19.1. Postępowanie cywilne - zasady ogólne
sprawa cywilna - pojęcie, zasady postępowania i rodzaje postępowań (postępowanie
rozpoznawcze, zabezpieczające, egzekucyjne)
rodzaje spraw rozpatrywanych w postępowaniu cywilnym
pozew i inne pisma procesowe
strony postępowania
reprezentacja
terminy i opłaty
rozprawa, posiedzenia
wyrok i jego elementy, postanowienia, zarządzenia
rodzaje środków zaskarżenia
koszty zastępstwa
WPS
egzekucja
19.2. Postępowanie cywilne z zakresu własności intelektualnej
pojęcie sprawy z zakresu własności intelektualnej
sądy ds. własności intelektualnej i ich właściwość
rzecznik patentowy jako pełnomocnik ds. własności intelektualnej- zakres uprawnień
legitymacja czynna i bierna
specyfika postępowania, rodzaje powództw, w tym powództwa wzajemne
krzyżowanie się z innymi postępowaniami
wpływ innych postępowań na postępowanie cywilne
rodzaje roszczeń, ciężar dowodu
zabezpieczenie roszczeń, dowodów i informacji w sprawach z zakresu własności
informacji
19.3. Zasady oceny naruszeń praw własności przemysłowej - studium przypadku
19.4. Pozew o naruszenie patentu - warsztaty
19.5. Pozew o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy - warsztaty
19.6. Pozew o naruszenie praw autorskich - warsztaty

6
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19.7. Pozew z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji
19.8. Pozew o naruszenie prawa ochronnego na wzór przemysłowy - warsztaty
19.9. Wniosek o zabezpieczenie, roszczenie informacyjne i zabezpieczenie dowodówwarsztaty
19.10. Symulacja rozprawy
19.11. Odpowiedź na pozew - praca domowa
19.12. Postępowanie sądowoadministracyjne - zasady ogólne
zasady postępowania i rodzaje postępowań
strony i uczestnicy postępowania i pełnomocnicy
rodzaje pism w postępowaniu i wymogi formalne
skargi i skargi kasacyjne
terminy i opłaty
wyrok i jego elementy
rodzaje środków zaskarżenia
koszty zastępstwa
19.13. Zasady sporządzania skargi i skargi kasacyjnej
19.14. Skargi na decyzję Urzędu Patentowego - warsztaty (znak towarowy, patent) + praca
domowa
19.15. Skarga kasacyjna od wyroku WSA - warsztaty
19.16. Zasady sporządzania opinii prawnych i rodzaje opinii prawnych
19.17. Opinie prawne z zakresu własności intelektualnej - studium przypadku (warsztaty I)
+ praca domowa
19.18. Opinie prawne z zakresu własności intelektualnej - studium przypadku (warsztaty II)
20.
UMOWY Z ZAKRESU PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
20.1. Prawa własności intelektualnej jako przedmiot obrotu
zbywalność, dziedziczność i aport praw własności intelektualnej
prawa własności intelektualnej jako element przedsiębiorstwa,
czynności rozporządzające, upoważniające (licencje), sukcesja uniwersalna
20.2. Umowa zbycia praw wyłącznych i licencje
rodzaje praw podlegających obrotowi
zbycie prawa do patentu, patentu, praw ochronnych, prawa z rejestracji
forma pisemna umowy
postanowienia umowne - klauzule
odpowiedzialność umowna
wpis do rejestru UP RP i jego znaczenie
licencje i ich rodzaje
20.3. Zasady obrotu prawami autorskimi i ich specyfika na tle praw własności
przemysłowej
umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe
licencje i ich rodzaje
mechanizmy ochrony twórcy
pola eksploatacji
klauzule umowne
20.4. Umowy o zachowaniu poufności i know-how
pojęcie know-how, tajemnica przedsiębiorstwa
zobowiązanie do zachowania poufności
znaczenie umów o zachowanie poufności (NDA) w praktyce rzecznika patentowego
9. WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE – zajęcia uzupełniające (jedne zajęcia na semestr)
9.5. Opis wynalazku i konstrukcja zastrzeżeń patentowych - warsztaty praktyczne II +
praca domowa
9.6. Opis wynalazku i konstrukcja zastrzeżeń patentowych - warsztaty praktyczne III +
praca domowa

4
4
8
4
4
8

4
8
4
2
7
7
10
2

3

3

2

16
8
8

Załącznik do uchwały KRRP nr 2157/VIII/2022 z dnia 22 lutego 2022 r.

11

21.

NAZWA MODUŁU
PRAKTYKI W URZĘDZIE PATENTOWYM RP

Liczba godzin
44

22.

NAZWA MODUŁU
PRACE PRAKTYCZNE U PATRONA

Liczba prac
44
6

22.1 Wzory przemysłowe
Badanie wzoru przemysłowego na terytorium Polski
Zgłoszenie wzoru przemysłowego w trybie krajowym.
Zgłoszenie wzoru przemysłowego w EUIPO.
Zgłoszenie wzoru przemysłowego w trybie Porozumienia Haskiego.
Sprzeciw lub wniosek o unieważnienie w związku z udzielonym prawem.
Opinia prawna z zakresu wzorów przemysłowych
22.2 Znaki towarowe
Badanie znaku towarowego na terytorium UE (przeszkody bezwzględne i
względne)
Badanie znaku towarowego na terytorium Polski (swoboda używania w obrocie
tzw. freedom to operate)
Zgłoszenie znaku towarowego w trybie krajowym.
Zgłoszenie znaku towarowego w EUIPO.
Zgłoszenie znaku towarowego w trybie Porozumienia Madryckiego.
Obrona zgłoszenia przed zarzutami UPRP (różne podstawy).
Sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego.
Pismo procesowe.
Wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy.
Opinia prawna z zakresu znaków towarowych
22.3. Wynalazki i wzory użytkowe
Badanie zdolności patentowej wynalazku i badanie stanu techniki.

1
1
1
1
1
1
16
1
1
3
1
1
2
2
2
2
1
16
2

Przygotowanie opisu patentowego w trybie krajowym.

3

Przygotowanie opisu wzoru użytkowego w trybie krajowym.

2

Zgłoszenie PCT.

1

Obrona zgłoszenia przed zarzutami UPRP.
Sprzeciw w związku z udzielonym prawem.
Pismo procesowe.
Wniosek o unieważnienie patentu.
Wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na wzór użytkowy.
Opinia prawna z zakresu wynalazków/wzorów użytkowych
22.4 Nieuczciwa konkurencja
Opinia lub pismo procesowe.
22.5 Prawo autorskie
Umowa licencyjna dot. autorskich praw majątkowych.
Opinia prawna z zakresu prawa autorskiego
22.6 Inne prace
Umowa przeniesienia prawa i umowa licencyjna.
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1
1
1
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1
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