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 1. Odpowiedzialny za przedmiot, jego miejsce zatrudnienia i e-mail: rzecznik patentowy 

mgr inŜ. Renata Zawadzka Dział Wynalazczości i Ochrony Patentowej PS  
Renata.Zawadzka@ps.pl 

 2. Język wykładowy: polski 
 3. Liczba punktów: 1 
 4. Rodzaj studiów, kierunek, specjalność, kierunek dyplomowania: studia stacjonarne I 

stopnia, kierunek Ochrona Środowiska 
 5. Status przedmiotu dla ww. studiów: obowiązkowy 
 6. Informacje o formach zajęć: 
      - współczynniki pracochłonności (wagi formy zajęć): Ww= 1.0, Wc=   , Wl=   , Wp=  , Ws=  
 

Zajęcia praktyczne  
Wykład Seminarium Ćw/ćw. komp. Laboratorium Projekt 

 
Sem. 

 
Pkt 

G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z. 
III 1 15 Z -- -- -- -- -- -- -- -- 

Objaśnienia:  Pkt – liczba punktów,   G/sem. – liczba godzin w semestrze,  F.z. – forma zaliczenia zajęć (E – 
egzamin, Z – zaliczenie). Ćw. komp – zajęcia w formie ćwiczeń, na stanowiskach komputerowych 

 
 7. Wymagane zaliczenie przedmiotów poprzedzających (lub określenie wymaganej 

wiedzy):  ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 8. Program wykładów 
 
Przedmioty ochrony własności intelektualnej. Międzynarodowe konwencje i porozumienia w 
zakresie ochrony własności przemysłowej i ochrony praw autorskich ( Konwencja paryska, 
Konwencja berneńska, Konwencja o utworzeniu Światowej Organizacji Własności 
Intelektualnej, TRIPS, PCT, Konwencja o patencie europejskim, Porozumienie madryckie).  
Podstawowe instytucje prawa własności przemysłowej : definicje wynalazku, wzoru 
uŜytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego , topografii układów scalonych, 
oznaczenia geograficznego. Przesłanki zdolności patentowej i ochronnej.  Zakres ochrony. 
Procedura uzyskiwania praw wyłącznych w Urzędzie Patentowym RP, w Europie i na 
świecie. Postępowanie przed Urzędem Patentowym RP.  Informacja patentowa i badania 
patentowe. Prawo autorskie. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji.  
 
 
 9. Program zajęć praktycznych: ------------------------------------------------------  
 
10.Literatura 
 
Ustawa z dn.30.06.2000r  Prawo własności przemysłowej (Dz.U.49 z 2001r. poz.508 z 
późniejszymi zmianami) ; Ustawa z dn. 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 80 z 2000r poz. 904 z późniejszymi zmianami); 
Ustawa z dn. 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47 p. 211 z 
późniejszymi zmianami) 
„Własność intelektualna , własność przemysłowa – materiały pomocnicze do wykładów z 
przedmiotu Ochrona własności intelektualnej” – Renata Zawadzka  Wydawnictwo Uczelniane 
Politechniki Szczecińskiej, 2008r 
 
 


