
 

 
Regionalny Punkt Kontaktowy CENTRUM  

Programów Badawczych UE na Uniwersytecie Warszawskim 

we współpracy z  

 
zaprasza na 

 

 

SZKOLENIE  

WŁASNOŚĆ INTELEKTULANA W PROJEKTACH – OCHRONA I OBRÓT  

ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROGRAMU HORYZONT 2020  

26 listopada 2018, godz. 9:00 – 14:15 

Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 

Pałac Kazimierzowski, sala J. Brudzińskiego (parter) 

 

PROGRAM 

 

9:00 - 09:15 Rejestracja 

9:15 - 10:15 

 Program Horyzont 2020 
 Własność intelektualna w projekcie - podstawowe pojęcia (umowa 

grantowa) 

- istniejąca wiedza,  

- prawa dostępu do istniejącej wiedzy, 

- sprawiedliwe i rozsądne warunki, 

- wyniki, 

- prawa dostępu do wyników, 

- własność/współwłasność wyników, 

- prawa osób trzecich (w tym pracowników), 

- obowiązek ochrony wyników, 

- obowiązek wykorzystania wyników, 

- obowiązek upowszechniania wyników – swobodny dostęp do publikacji 

naukowych i do danych naukowych  

- skutki niewywiązania się z obowiązków  

Jakub Ramocki European IPR Helpdesk 

10:15 – 11:45 

 Zagadnienia ogólne dotyczące praw własności intelektualnej  

w pytaniach i odpowiedziach - wstęp 

 Przedmioty ochrony – utwory, wynalazki, znaki towarowe, tajemnica 

przedsiębiorstwa etc. 

 Sposoby ochrony – prawa autorskie, patenty, prawa ochronne, zachowanie 

poufności etc. 

 Kluczowe aspekty w zakresie zbywania i licencjonowania własności 

intelektualnej w projektach H2020, w tym wskazówki negocjacyjne. 

 Program Horyzont 2020 - własność intelektualna w projekcie 

 Przeniesienie własności wyników i ich udostępnianie na podstawie licencji 

(umowa grantowa) 

 Uregulowania dotyczące własności intelektualnej w umowie konsorcjum, w 

tym informacje poufne 

Przykłady dotyczące powstawania wyników, ochrony i obrotu własnością intelektualną  

w projektach.  

Bartosz Majewski Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE 

Diana Pustuła Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum Programów Badawczych UE przy Biurze 

Międzynarodowych Programów Badawczych UW 

Profesor Piotr Sankowski  trzykrotny laureat grantów ERC, założyciel spółki MIM Solutions 

11:45 – 12:15 Przerwa  



12:15-14:15 

 Własność intelektualna w działalności naukowo-badawczej 
 Ochrona i komercjalizacja wyników, w tym utwory naukowe  

i wynalazki 

 Nowelizacja ustawy prawo o szkolnictwie wyższym a prawa i obowiązki 

naukowców i instytucji naukowych w zakresie własności intelektualnej  

 
                            Piotr Godlewski rzecznik patentowy, europejski rzecznik patentowy (EQE) 
                            Dorota Rzążewska krajowy i europejski rzecznik patentowy, radca prawny 

Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi 

 

Szkolenie skierowane jest do naukowców biorących udział w projektach badawczych, w tym w szczególności 

tych finansowanych ze środków programu Horyzont 2020 oraz pracowników administracji instytucji 

naukowych odpowiedzialnych za zarządzanie projektami badawczymi oraz własnością intelektualną  

w projektach badawczych UE. 

 

 


