PROGRAM SZKOLENIOWY
dla szkolenia
z zakresu: Prawo własności przemysłowej
organizowanego w ramach projektu

„Prawo gospodarcze i cywilne dla kadr sądów powszechnych apelacji łódzkiej i
warszawskiej”
Część I – Finansowanie

CZĘŚĆ OGÓLNA

Szkolenie pn.: „Prawo własności przemysłowej” organizowane jest w ramach projektu pn.:
„Prawo gospodarcze i cywilne dla kadr sądów powszechnych apelacji łódzkiej i warszawskiej”
POWR.02.17.00-00-0045/16-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER 20142020)
Część II – Adresaci szkolenia
Szkolenie skierowane jest do kadry sądów powszechnych:
a) sędziów sądów apelacyjnych i okręgowych oraz rejonowych;
b) asesorów sądowych;
c) referendarzy sądowych z sądów rejonowych i okręgowych,
d) asystentów sędziów sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych
apelacji łódzkiej i warszawskiej specjalizującej się w prawie cywilnym, gospodarczym lub karnym
gospodarczym.

Część I – Informacje ogólne
Szkolenie realizowane w wymiarze 16 godz. (2 dni x 8 godz.)
Forma zajęć: wykład
Część II – Cele i efekty kształcenia (w zakresie wiedzy, umiejętności, postaw uczestników
szkolenia)

Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników z przepisami regulującymi ochronę dóbr własności
przemysłowej i zwalczanie nieuczciwej konkurencji, w tym prawa unijnego i orzecznictwem unijnym.
Szkolenie obejmuje m. in. prezentację dóbr własności przemysłowej chronionych podmiotowymi
prawami bezwzględnymi oraz charakterystykę czynów nieuczciwej konkurencji. Drugim celem jest
przedstawienie pojęcia naruszenia praw chroniących dobra własności przemysłowej i zasad
odpowiedzialności z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji. Trzeci obejmuje roszczenia przewidziane
przez ustawę Prawo własności przemysłowej i ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Udział
w szkoleniu pozwoli jego uczestnikom na usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu tych
zagadnień, na wyjaśnienie wątpliwości pojawiających się na tle konkretnych stanów faktycznych w
praktyce orzeczniczej uczestników szkolenia.
w zakresie WIEDZY – uczestnik:
 Zapoznaje się z aktualnym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Sądu
Najwyższego w omawianym zakresie,
 Poznaje aktualne stanowiska w literaturze przedmiotu,
 Systematyzuje posiadaną już wiedzę.
w zakresie UMIEJĘTNOŚCI – uczestnik:
 Pogłębia umiejętność stosowania przepisów p.w.p., u.z.n.k. i k.c. dla ochrony dóbr własności
przemysłowej;
w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH – uczestnik:
 Zapoznaje się z gospodarczym znaczeniem dóbr własności przemysłowej, znaczeniem sporów z
zakresu naruszenia praw chroniących te dobra dla stron i innych uczestników rynku, znaczeniem
klauzul generalnych, zwłaszcza klauzuli dobrych obyczajów.
Część III – Treści programowe
I. Dobra własności przemysłowej i prawa je chroniące
1.Dobra własności przemysłowej jako dobra niematerialne
2. Dobra własności przemysłowej regulowane ustawą Prawa własności przemysłowej
3. Charakterystyka praw podmiotowych chroniących dobra własności przemysłowej
4. Charakter praw a dochodzenie roszczeń w postępowaniu cywilnym
II. Charakterystyka odpowiedzialności z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji
1. Cel regulacji ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
2. Pojęcie czynu nieuczciwej konkurencji - art. 3 ust. 1 u.z.n.k.
3. Charakter odpowiedzialności z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji

III. Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy
1. Uwaga wstępna
2. Ochrona przed ryzykiem pomyłki
3. Ochrona znaku renomowanego przed nieuczciwym wykorzystaniem
4. Odpowiedzialność cywilna
Część IV- Szczegółowe kryteria weryfikacji efektów kształcenia z uwzględnieniem specyfiki potrzeb
grupy
docelowej
bezpośrednio
związanej
z
wykonywanymi
zadaniami
przez
sędziego/asesora/referendarza sądowego/asystenta sędziego
Test jednokrotnego wyboru
Część IV – Zalecana literatura
Literatura podstawowa:
System Prawa Prywatnego, t. 14B Prawo własności przemysłowej (red. R.Skubisz), wyd. 2 Warszawa
2017
System Prawa Prywatnego, t. 15 Prawo konkurencji (red. M.Kępiński), Warszawa 2014
System Prawa Handlowego, t. 3 Prawo własności przemysłowej (red. E.Nowińska, K.Szczepanowska
– Kozłowska), Warszawa 2015
Prawo własności przemysłowej. Komentarz (red. P.Kostański), wyd. 2 Warszawa 2014
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz (red. J.Szwaja), wyd. 2 Warszawa 2006
Literatura uzupełniająca:
E.Nowińska, U.Promińska, K.Szczepanowska-Kozłowska, Własnosć przemysłowa i jej ochrona,
Warszawa 2014
Własność przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i Sądu
Pierwszej Instancji (red.R.Skubisz), Zakamycze 2004

Szczegółowy harmonogram szkolenia:

Dzień I
Bloki
Godzinowe

Temat

10:00-11:30
Dobra własności przemysłowej. Charakterystyka ogólna dóbr i podstawy ich ochrony
(2*45 minut)*
11:30-11:45

Przerwa kawowa

11:45-13:15
Charakter praw chroniących dobra własności przemysłowej
(2*45 minut)*
13:15-13:45

Przerwa obiadowa

13:45-15:15
Pojęcie czynu nieuczciwej konkurencji
(2*45 minut)*
15:15-15:30

Przerwa kawowa

15:30-17:00
Odpowiedzialność z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji
(2*45 minut)*
* 1 godzina lekcyjna=45 minut

Dzień II
Bloki
Godzinowe

Temat

9:00-10:30
Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy. Charakterystyka ogólna
(2*45 minut)*
10:30-10:45

Przerwa kawowa

10:45-12:15
(2*45 minut)*

Podwójna identyczność (reprodukcja)

12:15-12:45

Przerwa obiadowa

12:45-14:15

Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd (1h)

(2*45 minut)*

Znak renomowany (1h)

14:15-14:30

Przerwa kawowa

14:30-16:00

Znak renomowany (1h)

(2*45 minut)*

Nieuczciwe wykorzystanie znaku renomowanego (1h)

* 1 godzina =45 minut

Opracowała
prof.zw. dr hab. Urszula Promińska
……………………………………………………………………
Podpis wykonawcy

Zatwierdził: ……………………………………………………………………
Podpis kierownika merytorycznego

