
 
 

 

10:00 – 11:00 – WARSZTAT: „Software – jak skutecznie chronić, aby mieć monopol?” 

Czy prawo autorskie jest właściwe dla ochrony prawnej software? 

• Definicja utworu a program komputerowy 

• Elementy programu komputerowego chronione prawem autorskim 

• Elementy programu komputerowego niechronione prawem autorskim (zasady, idee, funkcje). Czy 
możliwa jest inna ochrona? 
Przykłady z orzecznictwa (mini case study) 

Praktyczny zakres ochrony software w krajowym i unijnym prawie autorskim 

• Osobiste prawa autorskie do programu komputerowego 

• Majątkowe prawa autorskie do programu komputerowego 

• Ograniczenia monopolu prawnoautorskiego (wyjątki ustawowe) 

Czy można opatentować program komputerowy? 

• Stanowisko UPRP i EPO 

• Techniczny charaktery oprogramowania 

• Dalszy skutek techniczny wynalazku 

• Wynalazki wspomagane komputerowo – zakres ochronny 

• Przykłady praktyczne i orzecznictwo 

 

11:00 – 11:20 – PRZERWA KAWOWA 

  

11:20 – 13:30 – PANEL EKSPERCKI: „Software – jak skutecznie chronić, aby mieć monopol? 
Dyskusja z rzecznikami patentowymi (na kilka głosów) o strategii, szansach i ryzykach.„ 

W trakcie panelu poruszone zostaną między innymi następujące tematy: 

• W jaki sposób można chronić software? 

• Z jakimi problemami w zakresie ochrony wynalazków wspomaganych komputerowo zmagają się twórcy? 

• Jakie są najczęściej identyfikowane problemy z zakresu ochrony własności intelektualnej, z którymi 
borykają się przedsiębiorcy przy realizacji projektów ICT? 

• Czy i w jakim zakresie rozważana jest ochrona rozwiązania za pomocą know-how alternatywnie do 
ochrony patentowej? 

• Czy przy podejmowaniu decyzji odnośnie ścieżki ochrony danego przedmiotu (wynalazku, utworu) 
rozważany jest jego potencjał komercjalizacyjny? 

• Jak wygląda współpraca uczelni wyższych z przemysłem? 

  

13:30 – 14:00 – PRZERWA KAWOWA, ROZMOWY KULUAROWE 
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10:00 – 11:30 – PANEL EKSPERCKI: „Rola i odpowiedzialność usługodawców świadczących 
usługi drogą elektroniczną na jednolitym rynku cyfrowym.” 

W trakcie panelu poruszone zostaną między innymi następujące zagadnienia: 

• Czy platformy internetowe ponoszą odpowiedzialność za naruszenia praw własności intelektualnej? 

• Jakie zmiany niosą ze sobą reformy rynku cyfrowego w UE dla platform internetowych w zakresie 
ochrony praw własności intelektualnej? 

• Jakie „najlepsze praktyki” funkcjonują na rynku cyfrowym zgłaszania i zapobiegania naruszeniom? 

• Czy sądy mogą nakazać blokowanie dostępu do platform sprzedażowych w przypadku odnotowania 
naruszeń? 

 

 

11:30 – 11:50 – PRZERWA KAWOWA 

  

11:50 – 13:20 – WARSZTAT: „7 kroków w efektywnej ochronie marki i produktu w Internecie – 
praktyczne aspekty.” 

• Jak rozpocząć przygotowania do prowadzenia e-biznesu? Od czego zacząć jak już mamy pomysł? 

• Rejestracja znaku towarowego lub wzoru przemysłowego – możliwości i korzyści. 

• Programy Brand registry Amazon, strefa marek Allegro, Google Adds – co należy wiedzieć? 

• Na czym najczęściej polegają naruszenia w sieci? Jak skutecznie walczyć z nieuczciwymi sprzedawcami 
w sieci? 

• Co zrobić by nie naruszać cudzych praw? 

• Co zrobić gdy pojawia się aukcja/ogłoszenie naruszające znak towarowy danej marki? 

• Weryfikacja i aktualizacja strategii ochrony – nowe rynki, nowe środki na szerszą ochronę. 

 

13:20 – 14:00 – PRZERWA KAWOWA, ROZMOWY KULUAROWE 
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