
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Ochrona własności intelektualnej 

Nazwa w języku angielskim:  Intellectual Property Protection 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Rolnictwo 

Jednostka realizująca:   Instytut Agronomii 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:   pierwszy 

Semestr:  pierwszy 

Liczba punktów ECTS:   1 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr hab. inż. Robert Rosa 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr hab. inż. Robert Rosa 

Założenia i cele przedmiotu: 

Zapoznanie studentów z problematyką ochrony 
własności intelektualnej, praw autorskich i praw 
własności przemysłowej. Uzyskanie 
podstawowej wiedzy nt. źródeł prawa, zasad 
ochrony utworów w prawie autorskim oraz 
wynalazków, rozwiązań, wzorów użytkowych, 
znaków handlowych i towarowych w prawie 
własności przemysłowej. Zapoznanie z 
problematyką ochrony odmian roślin. 
Rozwinięcie świadomości prawnej wśród 
studentów, w zakresie zarówno uzyskiwania 
ochrony rezultatów działalności intelektualnej, 
jak i zgodnego z prawem wykorzystywania 
cudzych rozwiązań. 

Efekty kształcenia Symbol 
efektu WIEDZA 

Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności 
intelektualnej. Ma świadomość ochrony i nienaruszalności autorskich praw 
osobistych i majątkowych oraz praw własności przemysłowej. Ma wiedzę nt. 
sankcji prawnych z tytułu naruszenia praw do własności niematerialnych. Wie 
gdzie i w jaki sposób uzyskać prawa ochronne na dobra własności przemysłowej.   

K_W02, KW_19 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Umie posługiwać się źródłami prawa własności intelektualnej. K_U01 

U_02 
Stosuje zasady poszanowania autorstwa w działalności związanej z realizacją 
prac twórczych oraz potrafi unikać zagrożeń wynikających z naruszania praw 
autorskich i praw własności przemysłowej. 

K_U03, K_U05, 
K_U11 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Dostrzega potrzebę poszerzania i weryfikowania wiedzy prawnej z zakresu 
ochrony własności intelektualnej. 

K_K01, K_K03 

K_02 
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy autorskoprawne pojawiające się w 
trakcie studiów oraz w pracy zawodowej, stosuje się do zasad korzystania z 
cudzego dorobku naukowego, artystycznego i gospodarczego. 

K_K02, K_K03 



Forma i typy zajęć:  wykład audytoryjny 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Bez wymagań wstępnych 

Treści modułu kształcenia: 

Wstęp do prawa własności intelektualnej. Prawo autorskie - źródła prawa, przedmiot prawa aut. 
(utwór), wyłączenia spod ochrony, tzw. domena publiczna, podmiot prawa. Osobiste i majątkowe 
prawa autorskie. Dozwolony użytek i prawo cytatu. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw 
autorskich (plagiat, piractwo, paserstwo). Własność przemysłowa (wynalazki, wzory 
przemysłowe, znaki towarowe i usługowe, znaki graficzne, oznaczenia handlowe i geograficzne). 
Prawo patentowe. Prawo znaków towarowych. Ochrona prawna odmian roślin. Ochrona przed 
nieuczciwą konkurencją. Współczesne problemy związane z ochroną własności intelektualnej. 

Literatura podstawowa: 

1. Barta J., Markiewicz R. I. 2005. Prawo autorskie i prawa pokrewne.  Zakamycze, Kraków. 
2. Sieńczyło-Chlabicz Joanna (red.). 2011. Prawo własności intelektualnej. LexisNexis Polska  
3. Sp. z o.o., Warszawa. 
4. Nowińska E., Romińska U., du Vall M., 2003. Prawo własności przemysłowej. Przepisy i omówienie. 

Warszawa. 
5. Teksty ustaw: 

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. 
Nr 90, póz. 631 ze zm.). 
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128, póz. 1402 ze zm.). 
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 119 
poz. 1117). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., Nr 47, poz. 
211 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2003 r., 
Nr 137, poz. 1300). 

Literatura dodatkowa: 

Teksty ustaw i rozporządzeń: 
1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, póz. 93 ze zm.). 
2. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, póz. 1204 ze zm.) . 
3. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. Nr 96, póz. 619). 
4. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie rejestru informacji o produkcji nośników 

optycznych oraz rodzajów kodów identyfikacyjnych (Dz.U. Nr 124, póz. 1301). 
5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego 

trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec studentów (Dz.U. z 2006r. Nr 236, póz. 1707). 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład z prezentacją multimedialną 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Sprawdzian testowy – W_01;  aktywność na zajęciach. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu:  
1. Uzyskanie co najmniej 15,5 punktu ze sprawdzianu testowego 
2. Uwzględnienie frekwencji i aktywności na wykładach, przynajmniej 5 pkt. 

Przedział 
punktacji 

(%) 
0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

Ocena 2.0 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

Sposób uzyskania punktów: 



1. Sprawdzian pisemny: 30 pkt. 
2. Frekwencja i aktywność na wykładach: 10 pkt. 

Poprawy: Dwie poprawy sprawdzianu do końca zajęć w semestrze. 

Bilans punktów ECTS*: 

Aktywność Obciążenie studenta (godz.) 

 St. stacjonarne St. niestacjonarne 

1. Liczba godzin kontaktowych, w tym: 19 13 

Udział w wykładach 15 8 

Udział w konsultacjach 4 5 

2. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, w tym: 6 12 

Przygotowanie do sprawdzianu 6 12 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godz. 25 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 1 ECTS 
* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 

 

 


