
Nazwa przedmiotu:  
Ochrona własności intelektualnej 

Kod ECTS: 

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: 
Wydział Oceanografii i Geografii UG 
Instytut Oceanografii 

Nazwa kierunku:  
Geologia 

Nazwa specjalności:  

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących): dr Maciej Barczewski (Wydział Prawa i 
Administracji UG) 
Liczba godzin zajęć 15, w tym:  
15 wykład 

Liczba punktów ECTS: 1 

Rodzaj studiów: 
stacjonarne I stopnia 

Rok i semestr studiów: I, 2 
 

Status przedmiotu: obligatoryjny Język wykładowy: 
polski 

Metody dydaktyczne: 
wykład monograficzny 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu: 
egzamin ustny 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi: - 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  przybliŜenie studentom problematyki prawnej ochrony własności 
intelektualnej  

Treści programowe:  
 
A. Prawo autorskie (16 godz.) 
 
I. Teoria prawa autorskiego: 

a. Geneza praw autorskich 
b. Koncepcje systemowe 
c. Czym są prawa autorskie i prawa pokrewne ? 
d. Przesłanki ochrony 
e. Przedmiot i podmiot ochrony 
f. Treść praw autorskich 
g. Wyłączenia i ograniczenia ochrony 

 
II. Źródła prawa 

a. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
i. Przedmiot i podmiot ochrony 
ii. Prawa osobiste i majątkowe 
iii. Czas ochrony 
iv. Przejście praw 
v. Ochrona szczególna (utwory audiowizualne, programy komputerowe) 
vi. Dochodzenie praw 
vii. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami 
viii. Wybrane orzecznictwo 

b. Umowy międzynarodowe 
i. Konwencja Berneńska z 1886 r. 
ii. Konwencja Powszechna z 1952 r. 
iii. Konwencja Rzymska z 1961 r. 
iv. Konwencja Genewska z 1971 r. 



v. Konwencja Brukselska z 1974 r. 
vi. Porozumienie TRIPS z 1994 r. 
vii. Traktaty WIPO z 1996 r. 

c. Regulacje UE 
i. Dyrektywa dotycząca ochrony prawnej programów komputerowych (1991 r.) 
ii. Dyrektywa dotycząca prawa najmu i dzierŜawy oraz niektórych praw 
pokrewnych w zakresie własności intelektualnej (1992 r.) 
iii. Dyrektywa koordynująca niektóre przepisy prawa autorskiego oraz praw 
pokrewnych w odniesieniu do przekazu satelitarnego i rozpowszechniania kablowego 
(1993 r.) 
iv. Dyrektywa harmonizująca okres ochrony prawa autorskiego i niektórych praw 
pokrewnych (1993 r.) 
v. Dyrektywa dotycząca ochrony prawnej baz danych (1996 r.) 
vi. Dyrektywa harmonizująca niektóre aspekty prawa autorskiego i praw 
pokrewnych znajdujących zastosowanie w społeczeństwie informacyjnym (2001 r.) 
vii. Dyrektywa dotycząca prawa do wynagrodzenia przysługującego twórcy 
oryginalnego dzieła sztuki w związku z jego odsprzedaŜą (2001 r.) 
viii. Dyrektywa dotycząca dochodzenia  i egzekwowania praw własności 
intelektualnej (2004 r.) 
ix. Orzecznictwo ETS 

 
B. Prawo własności przemysłowej (14 godz.) 
 
I. Teoria prawa własności przemysłowej 

a. Charakter praw do patentów, znaków towarowych, wzorów uŜytkowych, 
przemysłowych i oznaczeń geograficznych 
b. Ograniczenia praw własności przemysłowej 
c. Ochrona praw własności przemysłowej 

II. Źródła prawa 
a. Ustawa prawo własności przemysłowej z 30 czerwca 2000 r. 

i. Wynalazki i patenty 
ii. Wzory uŜytkowe i prawa ochronne 
iii. Wzory przemysłowe i prawa z rejestracji 
iv. Znaki towarowe i prawa ochronne 
v. Oznaczenia geograficzne 
vi. Topografie układów scalonych 
vii. Obrót prawami własności przemysłowej 
viii. Postępowanie przed Urzędem Patentowym 

b. Umowy międzynarodowe 
i. Porozumienie o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej 
z 1967 r. 
ii. Konwencja Paryska z 1883 r. 
iii. Porozumienie Madryckie z 1891 r. 
iv. Protokół do Porozumienia madryckiego z 1989 r. 
v. Porozumienie nicejskie z 14 lipca 1967 r. 
vi. Układ o współpracy patentowej, Waszyngton 1970 r. 
vii. Porozumienie strasburskie z 1971 r.  
viii. Konwencja monachijska z 1973 r. 
ix. Porozumienie wiedeńskie z 1973 r. 
x. Traktat budapeszteński z 1977 r. 
xi. Porozumienie TRIPS z 1994 r. 
xii. Traktat o prawie patentowym z 2000 r. 

c. Regulacje UE 
i. Wspólnotowy znak towarowy 
ii. Wzór wspólnotowy 



iii. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego 
iv. Rozporządzenie EWG dotyczące ochrony oznaczeń geograficznych (1992 r.) 
v. Dyrektywa w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych 
(1998 r.) 
vi. Wybrane orzecznictwo ETS 
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