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REGULAMIN ZAJĘĆ 

(zgodnie z § 5 pkt. 22 Regulaminu Studiów na Politechnice Warszawskiej) 
 

Nazwa i kod przedmiotu: Prawo własności intelektualnej – Intellectual Property Law 

Semestr i rok akademicki letni 2019/2020 (studia stacjonarne, studia niestacjonarne) 

Jednostka Wydziału realizująca 
przedmiot: 

Wydział Administracji i Nauk Społecznych – Zakład Prawa 

Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych dla Wydziału 

Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Matematyki i Nauk Informacyjnych, 

Elektroniki i Technik Informacyjnych 

Formy zajęć (liczba godzin) Studia stacjonarne: 
Ćwiczenia: 15/30 h 
Studnia niestacjonarne: 
Ćwiczenia: 18/20 h 

Tryb / stopień / semestr / ECTS Stacjonarne i niestacjonarne /I stopnia / II/ 2 ECTS 

Kierownik przedmiotu: dr Agnieszka Woźniak 

Prowadzący zajęcia: Ćwiczenia: 
dr Agnieszka Woźniak – studia stacjonarne i niestacjonarne; 

 
 

Forma uczestnictwa w zajęciach 
(wymagania dotyczące 
uczestnictwa) 

Uczestnictwo na ćwiczeniach jest obowiązkowe. 
Student może mieć jedną nieusprawiedliwioną nieobecność. 

Zasady usprawiedliwiania 
nieobecności na zajęciach 

Zaświadczenie lekarskie lub inny ważny powód zgłoszony prowadzącemu 
zajęcia. 

Sposób bieżącej kontroli 
osiąganych efektów kształcenia (w 
przypadku przedmiotów 
zintegrowanych dla każdej formy 
oddzielnie) 

Ćwiczenia zaliczane na podstawie obecności oraz aktywności na 
zajęciach, polegającej na rozwiązywaniu przygotowanych przez 
prowadzącego kazusów oraz ewentualnie zaliczenia pisemnego. W 
wypadku aktywnego uczestnictwa studentów w ćwiczeniach brane będą 
pod uwagę przy wystawianiu oceny końcowej oceny z wystąpień 
przygotowanych przez studentów. Warunki: aktywne uczestnictwo 
studenta we wszystkich zajęciach. Przygotowywanie się do zajęć na 
podstawie podanej literatury i materiałów źródłowych. W przypadku 
nieobecności, studiujący zobowiązani są do rozliczenia się z treściami 
merytorycznymi w godzinach konsultacji. 

Tryb i terminarz 

• zaliczania zajęć, 

• ogłaszania wyników 
zaliczeń, egzaminów, prac itd. 

1. Zaliczenie pisemne składa się z pytań o charakterze opisowym, bądź 
testu albo zadań. 
2. Student ma prawo do dwóch terminów zaliczenia– pierwszy w trakcie 
sesji letniej, drugi w terminach egzaminów poprawkowych. Po uzgodnieniu 
prowadzącego zajęcia ze studentami, istnieje możliwość zorganizowania 
dodatkowego terminu zaliczenia. 
3. Student może przystąpić do zaliczenia najwyżej trzy razy w danym roku 
akademickim. 
4. Przed zaliczeniem sprawdzana jest tożsamość studenta (zobowiązany 
jest on okazać indeks lub legitymację studencką). 
5. Wyniki przekazywane są studentom w terminie do 7 dni przez e-
dziekanat na indywidualnym koncie studenta lub osobiście w tracie 
wyznaczonych dyżurów. 
 
Terminy zaliczeń: 
Studia stacjonarne i niestacjonarne: 
zaliczenia w trakcie sesji letniej (jeden / dwa terminy). 
zaliczenie w trakcie sesji poprawkowej (zimowej) jeden termin. 

Zasady poprawiania wyników 
oceny 

Ponowne przystąpienie do zaliczenia. 

Możliwość korzystania z 
materiałów pomocniczych 
podczas sprawdzianów 

Brak możliwości korzystania z materiałów pomocniczych – z wyłączeniem 
tekstów aktów prawnych. 

Zasady ustalania oceny łącznej Nie dotyczy 

Inne zasady 1. Opis przedmiotu na stronie Uczelni: https://ects.coi.pw.edu.pl/ 

https://ects.coi.pw.edu.pl/
https://ects.coi.pw.edu.pl/
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2. Terminy i miejsca konsultacji na stronie Wydziału: 
http://www.ans.pw.edu.pl/konsultacje.php 
3. W przypadkach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje 
prowadzący przedmiot lub stosuje się ogólne zasady Regulaminu Studiów 
w Politechnice Warszawskiej. 

 
 

Treści programowe 
Treść przedmiotu (modułu) kształcenia (program wykładów i pozostałych zajęć) oraz liczba godzin 

Studia stacjonarne 

Ćwiczenia (tematy oraz zagadnienia) 
Liczba 
godzin 

1. Przedmiot prawa własności intelektualnej. Dzieło, wynalazek, znak towarowy, informacja. 
Podstawowe założenia i zasady prawa własności intelektualnej. 

1,5 /3 

2. Pojęcie dzieła. Twórca. Współautorstwo dzieła. 
1,5 /3 

3. Prawa osobiste i majątkowe twórcy, jego obowiązki. Rozporządzanie prawem do dzieła. Obrót 
gospodarczy. Licencje. 

1,5 /3 

4. Własność i inne prawa rzeczowe do dzieła. Dozwolony użytek publiczny i prywatny. 
1,5 /3 

5. Odpowiedzialność cywilna za naruszenie praw do dzieła. Odpowiedzialność karna. 
1,5 /3 

6. Specyficzne elementy w prawie autorskim - programy komputerowe, Internet, bazy danych, 
wizerunek, prawa pokrewne. Ochrona prawa autorskiego na gruncie prawa międzynarodowego. 

1,5 /3 

7. Wynalazek. Procedura zgłoszeniowa w Urzędzie Patentowym. Patent – prawa i obowiązki wynikające 
z patentu. Wygaśnięcie patentu, unieważnienie patentu. 

1,5 /3 

8. Znak towarowy – procedura zgłoszeniowa. Prawa i obowiązki wynikające z udzielonego prawa 
ochronnego. Czas trwania prawa ochronnego. Oznaczenie geograficzne. 

1,5 /3 

9. Rozporządzanie przedmiotami prawa własności przemysłowej. Obrót gospodarczy. Licencje. 
Własność i inne prawa do wynalazku, znaku towarowego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego. 
Odpowiedzialność cywilna i karna za naruszenie prawa do znaku towarowego, wynalazku, wzoru 
użytkowego, wzoru przemysłowego. Ochrona prawa do wynalazku, znaku towarowego na gruncie prawa 
międzynarodowego. 

1,5 /3 

10. Prawo własności intelektualnej w stosunkach pracowniczych, w instytucjach naukowych. 
Problematyka prac dyplomowych. 

1,5 /3 

 

Zalecana literatura i pomoce naukowe 

Literatura podstawowa: 

 E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall: Prawo własności przemysłowej, Warszawa, wyd. 5, LexisNexis 2015 – 
wybrane rozdziały; 
2) E. Nowińska, U. Promińska,  K. Szczepanowska-Kozłowska: Własność przemysłowa i jej ochrona, Warszawa, 
LexisNexis 2014 
3) R. Markiewicz, J. Barta: Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz. Warszawa, Wyd. V, Wolters Kluwer 2011 
4) R. Markiewicz, J. Barta: Prawo autorskie i prawa pokrewne. Wyd. VII, Warszawa, Wolters Kluwer Polska, 2017 

Literatura uzupełniająca: 

1) Red. J. Barta: Prawo autorskie. System Prawa Prywatnego. Tom 13, Warszawa, wyd. IV, C.H. Beck, Instytut 
Nauk Prawnych PAN, 2017 
2) E. Nowińska,  K. Szczepanowska-Kozłowska: System Prawa Handlowego. Tom 3. Prawo własności 
przemysłowej” C.H.Beck 2015 
3) R. Markiewicz, J. Barta: Prawo autorskie. T. 2 Umowy międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej, wyd. 5 zm. 
rozszerzone. 
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