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PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII 

Technologie informacyjne - 23 godz. 

1. Podpisy elektroniczne – 3 godz. 
i. Zagadnienia ogólne 

ii. Podpisy kwalifikowane, zaawansowane, zwykłe, szczególne 
iii. Podpisy w prawie polskim, unijnym i międzynarodowym 

2. Domeny, adresy internetowe, znaki towarowe – 4 godz. 
i. Adresy elektroniczne 

ii. Ochrona adresów domenowych 
iii. Alternatywne systemy adresowe 
iv. Ochrona domen a ochrona znaków towarowych 

3. Prawo telekomunikacyjne – 6 godz. 
i.   ochrona konkurencji w prawie telekomunikacyjnym 

ii.   cyfrowe radio i telewizja 
iii.   ochrona danych osobowych 

4. Jurysdykcja i prawo właściwe w Internecie – 4 godz. 
5. Jurysdykcja i prawo właściwe w prawie własności intelektualnej – 4 godz. 
6. Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej – 2 godz. 
 

Handel elektroniczny – 15 godz. 
1. Umowy elektroniczne – 9 godz.  

i. Pojęcie umowy zawieranej w formie elektronicznej 
ii. Zawarcie umowy w sieci 

iii. Oferta 
iv. Negocjacje 
v. Aukcja internetowa 

vi. Umowy bezpośrednie i pośrednie 
vii. Umowy o dostęp do sieci i transmisję danych – access providing 

viii. Umowy o dostęp do usług – service providing 
ix. Umowy z dostarczycielami informacji – content providing 

2. Pieniądz elektroniczny – 6 godz.  
i. Pojęcie pieniądza elektronicznego 

ii. Instrumenty pieniądza elektronicznego 
iii. Pieniądz hardwarowy, softwarowy i serwerowy 
iv. Konstrukcja prawna dokonywania płatności 
v. Odpowiedzialność wydawcy, agenta i akceptanta 

 
 



Czyny zabronione – 15 godz.  
1. Przestępstwa komputerowe – 6 godz. 

i. Niedozwolony dostęp do danych 
ii. Niedozwolona zmian lub zniszczenie danych 

iii. Oszustwa internetowe 
iv. Pornografia w sieci 
v. Cyberterroryzm 

2. Przestępstwa pozakodeksowe – 3 godz. 
i. Przestępstwa telekomunikacyjne 

ii. Przestępstwa przeciwko prawom autorskim 
iii. Przestępstwa przeciwko ochronie danych osobowych 
iv. Inne rodzaje przestępstw związanych z nowymi technologiami  

3. Kryminalistyka komputerowa oraz aspekty proceduralne – 6 godz. 
i. Historia kryminalistyki komputerowej 

ii. Dowód elektroniczny 
iii. Działania kryminalistyczne 
iv. Podstawy prawne działania 
v. Rola biegłego 

Elektroniczna administracja, e-sądy i ochrona danych osobowych – 22 godz. 

1.  Elektroniczna administracja – 8 godz. 
i. Pojęcie elektronicznej administracji 

ii. Zasady elektronicznej administracji 
iii. Prawne podstawy informatyzacji administracji 
iv. Usługi publiczne świadczone przez administrację drogą elektroniczną 
v. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej – EPUAP 

vi. Biuletyn Informacji Publicznej i elektroniczny dostęp do informacji      
publicznej 

vii. Elektroniczne postępowanie administracyjne  
viii. Elektroniczne rejestry i ewidencje publiczne 

2. e-Sądy – 6 godz.  
i. Informatyzacja postępowania cywilnego i sądowoadministracyjnego  

ii. Elektroniczne czynności procesowe 
iii. Elektroniczne akta sprawy 
iv. Elektroniczne rejestry sądowe 
v. Elektroniczne postępowanie upominawcze 

3. Ochrona danych osobowych w Internecie – 8 godz.  
i. Prawo do prywatności a ochrona danych osobowych 

ii. Podstawowe źródła norm dotyczących ochrony danych osobowych 
iii. Pojęcie danych osobowych (dane zwykłe i dane wrażliwe) 
iv. Administrator danych osobowych 
v. Pojęcie i formy przetwarzanie danych osobowych 

vi. Zbiór danych osobowych  
vii. Zasady i przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych 

viii. Dokumentacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 
ix. Rejestracja i ewidencja zbiorów danych osobowych  



x. Ewidencja zbiorów danych podlegających i nie podlegających 
rejestracji 

xi. Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane 
xii. Kompetencje Generalnego Inspektora Danych Osobowych 

xiii. Sankcjonowanie naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych  
xiv. Ochrona danych osobowych przy świadczeniu usług drogę 

elektroniczną 
xv. Ochrona danych osobowych przy świadczeniu usług 

telekomunikacyjnych 

 
 
PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 
 
Prawa autorskie i prawa pokrewne – 28 godz. 

1. Geneza i charakterystyka praw własności intelektualnej – 2 godz. 
2. Podstawy teoretyczne – 12 godz. 

i. Definicja i koncepcje systemowe 
ii. Przesłanki ochrony 

iii. Przedmiot i podmiot ochrony 
iv. Kategorie praw autorskich 
v. Ochrona wizerunku 

vi. Wyłączenia i ograniczenia ochrony 
3. Praktyczne aspekty umów prawnoautorskich – 6 godz. 

i. Wymogi formalne 
ii. Umowy wydawnicze 

iii. Umowy produkcyjne 
iv. Umowy dotyczące oprogramowania 
v. Umowy dotyczące rozpowszechniania wizerunku 

4. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia - 2 godz. 
i. Odpowiedzialność cywilnoprawna 

ii. Odpowiedzialność karnoprawna 
5. Ochrona międzynarodowa – 3 godz. 

i. Ochrona traktatowa 
ii. Ochrona w prawie Unii Europejskiej 

6. Własność intelektualna w postępowaniu upadłościowym – 3 godz. 
 

Prawo autorskie w sferze nowych technologii – 15 godz.  

1. Ochrona praw autorskich i pokrewnych w Internecie – 8 godz. 
i. Utwór „elektroniczny” 

ii. Elektroniczny obrót utworem w prawie polskim 
iii. Utwory, których „twórcą” jest komputer 
iv. Zagadnienia prawnoporównawcze 
v. Platformy peer-2-peer 

vi. Digital Rights Management 
vii. Licencje otwarte 



2. Ochrona baz danych – 2 godz. 
i. Pojęcie „baza danych” i „elektroniczna baza danych” 

ii. Ochrona sui generis baz danych 
iii. USA – zasada „sweat of the brow” 
iv. Prawo do bazy danych 

3. Ochrona programów komputerowych – 5 godz. 
i. Rodzaje oprogramowania 

ii. Utwory w utworach – czyli gdzie zaczyna się „program komputerowy” 
iii. Języki programowania i instrukcje 
iv. Uprawnienia pracodawcy i pracownika 
v. Patentowanie oprogramowania 

vi. Licencje open source 
vii. Wolne, darmowe i otwarte oprogramowanie 

 

Prawo własności przemysłowej – 20 godz. 
1. Prawo patentowe – aspekty praktyczne – 6 godz. 

i. Zdolność patentowa 
ii. Prawa z patentu 

iii. Ograniczenia ochrony patentowej 
iv. Postępowanie przed Urzędem Patentowym RP 
v. Postępowanie przed OHIM i Europejskim Urzędem Patentowym 

2. Ochrona znaków towarowych i innych oznaczeń odróżniających – 6 godz. 
i. Pojęcie i kategorie znaków towarowych i oznaczeń geograficznych 

ii. Prawa ochronne 
iii. Przeszkody udzielenia praw ochronnych 
iv. Unieważnienie i wygaśnięcie praw 
v. Aspekty proceduralne 

3. Dochodzenie roszczeń – 2 godz. 
4. Problematyka naśladownictwa produktów – 2 godz. 
5. Ochrona międzynarodowa – 4 godz. 

i. Ochrona traktatowa 
ii. Ochrona w prawie Unii Europejskiej 

 

Czyny nieuczciwej konkurencji i ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa – 6 godz. 
1. Czyny nieuczciwej konkurencji – definicja, typy, odpowiedzialność  
2. Tajemnica przedsiębiorstwa na tle ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji: 

i. przepisy ogólne 
ii. definicja tajemnicy przedsiębiorstwa 

iii. naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa 
iv. odpowiedzialność cywilna i karna za naruszenie tajemnicy 

przedsiębiorstwa 
3. Możliwości stosowania tajemnicy przedsiębiorstwa przez podmioty w oparciu o 
obowiązujące dokumenty prawne. 
4. Miejsce tajemnicy przedsiębiorstwa w systemie prawnym dotyczącym 
bezpieczeństwa i ochrony informacji. 
5. Podstawy prawne przestrzegania przez pracowników tajemnicy przedsiębiorstwa. 



6. Wykaz dokumentów prawnych  i ich analiza pod kątem przestrzegania przez 
pracowników tajemnicy przedsiębiorstwa. 
7. Procedura tworzenia ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. 

i. Zarządzenie kierownika jednostki organizacyjnej w sprawie: 
Szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa.  

ii. Szczegółowe wymagania w zakresie ochrony  informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z załącznikami  (procedurami). 

iii. wykaz załączników (procedur ) w zakresie ochrony informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w jednostce organizacyjnej.  

8. Analiza kosztów wdrożenia tajemnicy przedsiębiorstwa w jednostce organizacyjnej. 
 

System podatkowy jako element zarządzania własnością intelektualną – 6 
godz. 
 

1. Zagadnienia wstępne 
i. Ogólne wiadomości o systemie podatkowym w zakresie dotyczącym praw 

własności intelektualnej. 
ii. Podmioty praw własności intelektualnej w świetle ustaw podatkowych. 

 
2. Prawa własności intelektualnej a podatki bezpośrednie 

i. Źródła przychodów podmiotu praw własności intelektualnej. 
ii. Powstanie przychodu z praw własności intelektualnej 

iii. Koszty uzyskania przychodu w zakresie praw własności intelektualnych. 
iv. Podstawa obliczenia i wysokość podatku dot. praw własności 

intelektualnych. 
v. Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników i podatników. 

vi. Zeznania podatkowe i zapłata podatku. 
vii. Opodatkowanie organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi 

lub prawami pokrewnymi. 
viii. Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych przez twórców prawa 

autorskiego w ramach dozwolonego użytku chronionych utworów. 
 
3. Prawa własności intelektualnej a podatki pośrednie 

a. obrót prawami własności intelektualnej a podatek od towarów i usług 
b. obrót prawami własności intelektualnej a podatek od czynności cywilnoprawnych 

 
4. Prawa własności intelektualnej a podatek od spadków i darowizn 
 
 
 
 
 


