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Firma szkoleniowa Human Skills 

ABC prawa 
autorskiego i  praw 
pokrewnych 
 

Opinie o Szkoleniu:   
 

„Nauczyłam się jak interpretować prawa autorskie oraz jak 
je wykorzystywać.  Podczas szkolenia doceniłam błyskotliwą osobowość 
trenera. Trener przekazał mi wszystkie potrzebne informacje. Bardzo wysoki 
poziom szkolenia, trener nie ominął żadnego zagadnienia. Wiele się 
dowiedziałem na temat tego, jak wykorzystywać pliki z Internetu.” 
 
„Trener był świetnie przygotowany. Potrafił dopasować program 
do potrzeb grupy i dobrze dysponował czasem.” 
 
„Wszystkie zagadnienia, które przedstawiał trener były jasne i zrozumiałe. 
Materiały szkoleniowe bardzo przyjemne i czytelne, a sala z dostępem 
do światła słonecznego, więc nie odczuwało się zmęczenia. Personel 
pomocny i przemiły.” 
 



 

Wszystkie treści i materiały zawarte w tej publikacji, stanowią własność Human Skills i są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób 
(elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody autora. 
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DLACZEGO WARTO NAM ZAUFAĆ: 
 
✓ Gazeta Finansowa przyznała nam wyróżnienie Firma szkoleniowa roku 

2019r., 2021r. oraz 2022r. 
✓ Prowadzimy szkolenia dla firm, administracji i osób prywatnych. 
✓ Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. 
✓ Co roku nasze usługi szkoleniowe są weryfikowane oraz certyfikowane przez DEKRĘ. 
✓ Jesteśmy Firmą  Szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych  

przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod numerem 2.14/00243/2014. 
✓ Jesteśmy firmą współpracująca z Extended DISC, FRIS oraz Insight Discovery. MTQ, ILM 72. 
✓ Wspieramy Klientów realizując sesje coachingowe oraz mentoringowe: 
✓ Realizujemy projekty oceny kompetencji AC/DC oraz oceny 360. 
✓ Prowadzimy projekt szkoleniowy dla kobiet – Sukces Kobiety Biznesu. 
✓ Tworzymy projekty rozwojowe jak najbardziej dopasowane do potrzeb 

naszych Klientów. 
✓ Efektywnie wspieramy edukację naszych Klientów, aby mogli oni osiągać 

możliwie najwyższą pozycję na konkurencyjnych rynkach. 
✓ Udowadniamy uczestnikom szkoleń, że świadoma praca nad 

kompetencjami pozwala sprawnie tworzyć potencjał kadrowy pracodawców. 
 
Jako firma cenimy przede wszystkim: 
 
✓ Odpowiedzialność za wysoką jakość naszych usług. 
✓ Szczerość, otwartość i uczciwość w stosunku do Klientów. 
✓ Pasję z jaką tworzymy nowe projekty rozwojowe. 
✓ Ciągły rozwój i dążenie do doskonałości.  
 

 

 

 

 

  

 

http://www.humanskills.pl/
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OPIS SZKOLENIA  

Przygotowane przez naszych ekspertów szkolenia prawne podejmujące temat prawa 
autorskiego oraz praw mu pokrewnych to profesjonalne kursy prezentujące aktualną i rzetelną 
wiedzę dotyczącą regulacji prawnych stosowanych m.in. do ochrony własności intelektualnej. 
Czym jest prawo autorskie? Kiedy i kogo obowiązuje? W jaki sposób można legalnie korzystać 
z cudzej własności intelektualnej? Na te i wiele innych pytań znajdziecie Państwo szczegółową 
odpowiedź, wybierając opracowane przez nas szkolenie. Prawo nakazuje chronić różnego typu 
dzieła, ale daje też możliwość korzystania z efektów cudzej pracy. Otwarte szkolenia z prawa 
autorskiego koncentrują się na tym, by zapoznać Kursantów wybierających powyższe kursy 
prawa z warunkami, na jakich jest to możliwe, a także pokazują, jak chronić prawa autorskie 
i radzić sobie z problemem naruszania praw autorskich i je sprzedawać. 

Otwarty kurs „ABC prawa autorskiego i praw pokrewnych” ma charakter praktycznego 
szkolenia. Prawo i regulujące prawa autorskie przepisy objaśniamy na przykładach i analizujemy 
konkretne przypadki, z którymi stykają się Kursanci obecni na warsztatach. Opracowane 
przez nas otwarte szkolenia prawne staramy się zawsze maksymalnie dopasować do potrzeb 
i preferencji danej grupy Kursantów pod względem treści, form i metod nauczania. Podczas 
szkolenia prowadzonego na podstawie autorskich materiałów zaprezentujemy też Państwu 
przykładowe korzystanie z czyjegoś dzieła w pełnej zgodzie z aktualnie obowiązującymi normami 
prawnymi. Warsztat „ABC prawa autorskiego i praw pokrewnych” to fachowe, merytoryczne 
i nowoczesne szkolenie – prawo wyjaśniamy w atrakcyjny sposób, dbamy o aktualność 
prezentowany w toku kursu treści i zapewniamy Uczestnikom szkolenia maksymalnie 
komfortowe warunki do nauki. Dzięki różnym trybom otwartego kursu „ABC prawa autorskiego 
i praw pokrewnych” możecie Państwo swobodnie decydować o okolicznościach, w jakich 
poznacie Państwo obowiązujące prawo. Szkolenia stacjonarne pozwolą Państwu wymienić 
cenne doświadczenia z innymi Kursantami i naszymi ekspertami w bezpośrednim kontakcie, 
a zdalny kurs z prawa autorskiego pozwoli zaoszczędzić czas i pieniądze, których wymagają 
dojazdy do placówki szkoleniowej. 

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z programem naszego najnowszego szkolenia 
podejmującego temat praw autorskich i zapisu na kurs w jednym z wielu oferowanych przez nas 
terminów. 
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CELE I KORZYŚCI 

Dostępne w naszym najnowszym katalogu specjalistycznych kursów szkolenia prawne 
wyposażają Kursantów w usystematyzowaną, sprawdzoną, praktyczną i aktualną wiedzę. 
Jednym z naszych priorytetów jest właśnie to, by treści prezentowane podczas kursu zgodne 
były z aktualnym stanem prawnym, a także uwzględniały żywotne interesy osób wybierających 
nasze szkolenie. Prawo często bywa nowelizowane, a sytuacja twórców i osób zainteresowanych 
korzystaniem z dzieł cudzego autorstwa bywa skomplikowana, dlatego staramy się, 
by przygotowane przez nas szkolenia z prawa autorskiego brały pod uwagę zainteresowania 
i potrzeby konkretnej grupy Kursantów i pomagały im rozwiązywać realnie istniejące problemy 
natury prawnej. Otwarte kursy prawa „ABC prawa autorskiego i praw pokrewnych” 
to programy rozwojowe o potwierdzonym przez certyfikaty standardzie i wysoko cenione 
przez wielu naszych Klientów profesjonalne szkolenia – prawo mamy przyjemność objaśniać 
Państwu z sukcesami już od wielu lat, a nasza kadra to utytułowani absolwenci kierunków 
prawniczych z dużym trenerskim doświadczeniem. Szkolenia prawne „ABC prawa autorskiego 
i praw pokrewnych” organizowane przez naszą firmę umożliwiają ponadto naukę 
w komfortowych warunkach, w przyjemny, efektywny i wygodny sposób. Oferujemy Państwu 
również dużą swobodę w wyborze formy, miejsca i czasu, w których odbędzie się szkolenie. 
Prawo autorskie można z nami zgłębiać bez marnowania czasu na podróże w toku 
nowoczesnych kursów online lub w tradycyjny sposób, goszcząc w naszym centrum 
szkoleniowym w czasie stacjonarnego warsztatu. Przygotowane przez naszych ekspertów 
szkolenia pozwolą Państwu nie tylko doskonale poznać obowiązujące prawo – szkolenia „ABC 
prawa autorskiego i praw pokrewnych” umożliwiają również zdobycie certyfikatu 
potwierdzającego ukończenie specjalistycznego kursu w naszej szkole. 
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CO ZYSKASZ, WYBIERAJĄC SZKOLENIA PRAWNE „ABC PRAWA 
AUTORSKIEGO I PRAW POKREWNYCH”? 

Otwarty kurs „ABC prawa autorskiego i praw pokrewnych” to nowoczesne, ciekawe i atrakcyjne 
w formie szkolenie. Prawo staramy się prezentować i tłumaczyć w sposób przystępny, klarowny 
i nastawiony na praktyczne zastosowanie. Przygotowane przez nas szkolenia z prawa „ABC 
prawa autorskiego i praw pokrewnych” to zindywidualizowane programy szkoleniowe, które 
biorą pod uwagę specyficzne potrzeby konkretnych grup Kursantów i przygotowują 
do rozwiązywania realnie istniejących problemów. Staramy się również, by zaprojektowane 
przez naszych ekspertów kursy prawa pomagały Uczestnikom warsztatów nie tylko rozumieć 
obowiązujące ich prawo, ale także stosować je w praktyce. Z dużą starannością przygotowujemy 
też program szkolenia. Prawo wymaga wnikliwej eksplikacji opartej o przykłady i analizy 
konkretnych przypadków, czasem bardzo złożonych przypadków. Otwarte szkolenia prawne 
„ABC prawa autorskiego i praw pokrewnych” wyposażają ponadto Uczestników warsztatów 
w konkretne umiejętności praktyczne, m.in. formułowania umów w zakresie zbywania praw 
autorskich czy sposobów interweniowania w przypadku naruszeń tych praw. Prezentowany kurs 
poświęcony prawu autorskiemu to eksperckie szkolenie: prawo prezentują i objaśniają 
Kursantom specjaliści o wysokich kwalifikacjach i udokumentowanym doświadczeniu 
trenerskim. 

 

Kurs „ABC prawa autorskiego i praw pokrewnych” wyposaża Kursantów w fachową wiedzę o: 

• Przepisach prawa związanych z ochroną i przeniesieniem praw autorskich 
oraz własności intelektualnej. 

• Dobrych nawykach przy korzystaniu z własności intelektualnej stworzonej 
w organizacji przez jej pracowników. 
 

Szkolenie z prawa autorskiego pozwala Kursantom zdobyć praktyczne umiejętności: 

• Samodzielnego działania w zakresie ochrony własności intelektualnej. 
• Korzystania w sposób zgodny z prawem z ogólnodostępnych źródeł wiedzy, 

np. Internetu. 
• Samodzielnego tworzenia umowy o przeniesienie praw autorskich. 
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Prezentowany kurs umożliwia Uczestnikom rozwój użytecznych kompetencji związanych z: 

• Ochroną praw autorskich. 
• Rozwiązywaniem problemów związanych z naruszeniem praw autorskich. 
• Interpretacją przepisów prawnych. 

 

Otwarty kurs „ABC prawa autorskiego i praw pokrewnych” pozwala wnikliwie poznać warunki 
ochrony praw autorskich oraz możliwości legalnego wykorzystania cudzego dzieła, jakie oferuje 
aktualnie obowiązujące prawo. Szkolenia poświęcone powyższej tematyce to obligatoryjne 
warsztaty dla twórców, osób stykających się w swojej pracy z prawem autorskim i specjalistów 
zajmujących się własnością intelektualną. 
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PROGRAM SZKOLENIA ABC PRAWA AUTORSKIEGO I PRAW POKREWNYCH – 
KURS ONLINE 
 
Oferowane przez nas szkolenia prawne online odbywają się na popularnych i łatwych 
w obsłudze platformach Clickmeeting lub Zoom. Aby wziąć udział w warsztacie „ABC prawa 
autorskiego i praw pokrewnych” wystarczy dostęp do internetu i dowolne urządzenie 
umożliwiające spotkanie online, np. tablet – Uczestnicy otrzymają przed kursem link 
do wirtualnego pokoju, w którym odbędzie się szkolenie. Prawo dzięki zdalnej formule zajęć 
można więc poznawać z nami w sposób ekonomiczny i komfortowy, z dowolnego miejsca 
i w wybranych przez siebie okolicznościach. Zdalne szkolenia z prawa podejmujące temat praw 
autorskich i praw im pokrewnych to praktyczne kursy prawa, które koncentrują się na prezentacji 
i interpretacji aktualnie obowiązujących przepisów w odniesieniu do konkretnych czynności 
i sytuacji, np. tworzenia umowy przeniesienia praw autorskich. Osoby zainteresowane 
powyższym kursem mogą w razie potrzeby skorzystać z pomocy KFS lub BUR, aby pozyskać 
dofinansowanie na realizowane przez nas otwarte szkolenia. Prawo autorskie oraz przepisy 
mające do niego zastosowanie będą razem z Kursantami analizować w czasie warsztatów 
trenerzy z dużym doświadczeniem prawniczym i szkoleniowym, dzięki czemu program kursu 
może być na bieżąco dostosowywany do faktycznych potrzeb szkoleniowych Uczestników zajęć 
i ich oczekiwań. Szkolenia prawne „ABC prawa autorskiego i praw pokrewnych” 
zaprojektowane jako kursy online zaczynają się diagnozą trenerską, a jej wyniki mają wpływ 
na dobór przykładów i metod nauczania optymalnych dla danej grupy rozpoczynającej 
szkolenie. Prawo autorskie możemy omawiać w czasie warsztatu zarówno z punktu widzenia 
twórców zainteresowanych ochroną swoich praw, jak i potencjalnych użytkowników cudzej 
własności intelektualnej. Wszystkim Uczestnikom zajęć zapewniamy dodatkowo komplet 
materiałów szkoleniowych – kompendium usystematyzowanej wiedzy o ochronie własności 
intelektualnej i regułach wykorzystania dzieł cudzego autorstwa przewidzianych przez prawo. 
Szkolenia „ABC prawa autorskiego i praw pokrewnych” dopełniamy ponadto bezpłatnymi e-
konsultacjami z trenerem. Sesje e-mentoringu są dostępne dla Kursantów po zakończeniu 
warsztatu i po ustaleniu z trenerem. 
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SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA ONLINE „ABC PRAWA AUTORSKIEGO 
I PRAW POKREWNYCH” 
 
Szkolenie: ABC Prawa autorskiego i praw pokrewnych – jak stosować prawo autorskie 
w praktyce zawodowej? 
Zdalne szkolenia prawne z powyższego tematu to jednodniowe warsztaty. Uczestnicy zajęć 
przed rozpoczęciem kursu otrzymają od nas link kierujący bezpośrednio do właściwego 
wirtualnego pokoju, w którym odbędzie się szkolenie. Prawo w toku prezentowanego kursu 
będziemy poznawać i analizować w czasie 7-godzinnej sesji, której początek planowany jest 
na godzinę 9:00 rano. Szkolenia z prawa autorskiego składają się z 8 modułów obejmujących 
m.in. omówienie definicji prawa autorskiego, prezentację aktów prawnych go dotyczących, 
reguły sprzedaży praw do dzieła. Zdalne kursy prawa „ABC prawa autorskiego i praw 
pokrewnych” kończą się wystawieniem certyfikatu – dokumentu poświadczającego ukończenie 
przez Kursanta specjalistycznego szkolenia. Prawo autorskie i związane z nim przepisy 
analizujemy podczas warsztatu z wykorzystaniem aktywizujących technik i metod nauczania, 
m.in. dyskusji i praktycznych analiz przypadków. Na życzenie Kursantów realizujących kurs trener 
może w czasie podsumowania warsztatów zarekomendować Uczestnikom zajęć inne przydatne 
w ich sytuacji zawodowej otwarte kursy z różnych dziedzin i szkolenia prawne. 
 
09:00 – 09:30 
Rozpoczęcie szkolenia. Omówienie celów kursu i potrzeb szkoleniowych osób przybyłych 
na szkolenie – prawo autorskie, przeniesienie praw autorskich, korzystanie z zasobów internetu 
itp. 
 
09:00 – 13:00 
Moduł I. Prawo autorskie – pojęcie 

• Wyjaśnienie najważniejszych pojęć związanych z prawami autorskimi i własnością 
intelektualną. 

• Zakres ochrony (przedmiot i podmiot ochrony praw autorskich). 
• Prawa autorskie majątkowe i osobiste. 
• Dziedziczność praw autorskich. 

 
Moduł II. Akty prawne związane z ochroną praw autorskich 

• Omówienie najważniejszych aktów prawnych związanych z ochroną praw autorskich 
(krajowe akty prawne oraz akty prawa wspólnotowego). 
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Moduł III. Własność intelektualna jako element obrotu gospodarczego 
• Zasady „sprzedaży” dzieła. 
• Koszty uzyskania przychodu przy umowie o dzieło z przeniesieniem praw autorskich. 
• Warunki udzielania licencji na korzystanie m.in. z programów komputerowych. 
• Pojęcie plagiatu i odpowiedzialność związana z naruszeniem praw autorskich. 
 

Moduł IV. Problematyka ochrony praw autorskich 
• Omówienie najczęstszych przypadków związanych z naruszeniem praw autorskich. 
• Omówienie błędów popełnianych przez strony umów w zakresie praw autorskich. 

 
Moduł V. Umowa dotycząca przeniesienia praw autorskich 

• Jak skonstruować umowę o przekazanie praw autorskich? 
• Elementy obligatoryjne i fakultatywne w zakresie umów przenoszących prawa autorskie. 
• „Dobre praktyki” w umowach przenoszących prawa autorskie. 

13:00 – 13:40 Przerwa obiadowa 
 
13:40 – 15:40 
Moduł VI. Pracownik – pracodawca – tworzenie dzieła i przeniesienie praw autorskich 

• Zakres obowiązków pracownika wynikający z umowy o pracę, a prawa autorskie. 
• Czy można podpisać umowę o dzieło z własnym pracownikiem? 
• Odpowiedzialność pracownika i pracodawcy w związku z naruszeniem własności 

intelektualnej podmiotu trzeciego. 
 

Moduł VII. Organizacja, firma, jednostka a ochrona praw autorskich 
• Ochrona własności intelektualnej w jednostce, zasady, podmioty uprawnione 

do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. 
• Sprzedaż własności intelektualnej przez organizacje, jednostki i firmy. 

 
Moduł VIII. Internet jako źródło wiedzy – korzystanie z materiałów zgodnie z prawem 

• Korzystanie z zasobów Internetu. 
• Tworzenie dzieł na podstawie zdjęć, grafik, muzyki dostępnej w Internecie. 
• Informacje prasowe – wykorzystanie, przetworzenie. 

 
15:40 – 16:00 
Zakończenie szkolenia. Podsumowanie kluczowych wiadomości na temat prawa autorskiego 
i ochrony własności intelektualnej, którą reguluje obecne prawo. Szkolenia „ABC prawa 
autorskiego i praw pokrewnych” kończą się wystawieniem świadectwa ukończenia kursu 
w naszym centrum szkoleniowym. 



 

Wszystkie treści i materiały zawarte w tej publikacji, stanowią własność Human Skills i są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób 
(elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody autora. 
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PROGRAM SZKOLENIA ABC PRAWA AUTORSKIEGO I PRAW POKREWNYCH – 
KURS STACJONARNY 
 
Stacjonarne szkolenia prawne poświęcone prawu autorskiemu odbywają się w sercu Warszawy, 
w centrum szkoleniowym Human Skills. W naszej nowocześnie zaaranżowanej siedzibie 
zapewniamy Uczestnikom warsztatów perfekcyjne otoczenie do nauki, życzliwą atmosferę  
i funkcjonalne wyposażenie przestrzeni, w której odbywa się szkolenie. Prawo można dzięki temu 
z nami poznawać w przyjemny, bezproblemowy i efektywny sposób. Stacjonarne szkolenia 
z prawa autorskiego rozpoczynają się weryfikacją potrzeb szkoleniowych Kursantów, a rezultaty 
trenerskiej diagnozy umożliwiają optymalizację poszczególnych elementów szkolenia w taki 
sposób, by przygotowane przez nas kursy prawa perfekcyjnie odpowiadały wymogom ich 
Uczestników. Kursy stacjonarne „ABC prawa autorskiego i praw pokrewnych” to jednodniowe 
szkolenia. Prawo autorskie będziemy wspólnie omawiać przez około 7 godzin zegarowych 
z przerwami, m.in. z długą przerwą na obiad. Na prezentowane szkolenia prawne można 
pozyskać dofinansowanie z KFS lub BUR. Kurs „ABC prawa autorskiego i praw pokrewnych” 
to intensywne praktyczne szkolenie – prawo objaśniamy na przykładach i pokazujemy, jak 
z niego korzystać w codziennych sytuacjach zawodowych. Koncentrujemy się na tym, 
by warsztat był użyteczny i w pełni dostosowany do doświadczeń zawodowych i realiów pracy 
Uczestników zajęć. Wszystkim osobom obecnym na szkoleniu gwarantujemy komplet 
materiałów szkoleniowych, których tematem jest prawo autorskie oraz związane z nim 
obowiązujące aktualnie krajowe i unijne prawo. Szkolenia „ABC prawa autorskiego i praw 
pokrewnych” uzupełniamy dodatkowo bezpłatnymi sesjami e-mentoringu. Konsultacje 
z trenerem są dostępne po ustaleniu z trenerem prowadzącym dany warsztat. 
  



 

Wszystkie treści i materiały zawarte w tej publikacji, stanowią własność Human Skills i są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób 
(elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody autora. 
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RAMOWY PROGRAM STACJONARNEGO SZKOLENIA „ABC PRAWA 
AUTORSKIEGO I PRAW POKREWNYCH” 
 
Temat kursu: ABC Prawa autorskiego i praw pokrewnych – jak stosować prawo autorskie 
w praktyce zawodowej? 
Szkolenia prawne podejmujące temat praw autorskich to jednodniowe warsztaty, które 
zakładają intensywne praktyczne szkolenie – prawo omawiamy w zgodzie z programem 
składającym się z 8 modułów skoncentrowanych na praktycznym zastosowaniu 
obowiązujących norm prawnych i dobrych praktyk w zakresie korzystania z tworów cudzego 
autorstwa: grafik, utworów muzycznych itp. Stacjonarne szkolenia z prawa autorskiego 
rozpoczynamy diagnozą potrzeb szkoleniowych Uczestników zajęć. Jej wyniki pozwalają 
trenerom zoptymalizować program kursu i wzbogacić go najodpowiedniejsze dla danej grupy 
szkoleniowej treści, analizy i przykłady. Stacjonarne kursy prawa „ABC prawa autorskiego i praw 
pokrewnych” dają Kursantom szansę zdobycia certyfikatu dokumentującego ukończenie 
specjalistycznego szkolenia. Prawo i przepisy związane z ochroną własności intelektualnej 
objaśniamy w toku prezentowanego warsztatu w zgodzie z założeniami modelu Activity Based 
Learning oraz cyklem Kolba, stosując aktywizujące techniki i metody nauczania. W czasie kursu 
w związku z tym mogą pojawić się m.in. dyskusje, analizy i różnorodne ćwiczenia. Kursantom 
zapisanym na stacjonarne szkolenia prawne „ABC prawa autorskiego i praw pokrewnych” 
zapewniamy dodatkowo w cenie warsztatu poczęstunek w czasie porannej przerwy kawowej i 
obiad, na który zaprosimy Kursantów do jednej z restauracji działających w sąsiedztwie naszego 
centrum. 
  



 

Wszystkie treści i materiały zawarte w tej publikacji, stanowią własność Human Skills i są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób 
(elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody autora. 
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09:00 – 09:30 
Rozpoczęcie kursu. Zdefiniowanie celów warsztatu oraz omówienie potrzeb szkoleniowych 
Kursantów rozpoczynających szkolenie – prawo autorskie, ochrona praw autorskich, plagiat, 
korzystanie z zasobów internetowych itp. 
 
09:00 – 13:00 
Moduł I. Prawo autorskie – definicja pojęcia 

• Wyjaśnienie kluczowych pojęć związanych z własnością intelektualną i prawami 
autorskimi. 

• Zakres ochrony (podmiot i przedmiot ochrony praw autorskich). 
• Majątkowe i osobiste prawa autorskie. 
• Dziedziczenie praw autorskich. 

 
Moduł II. Akty prawne dotyczące ochrony praw autorskich 

• Prezentacja najważniejszych aktów prawnych związanych z ochroną praw autorskich i ich 
wyjaśnienie (akty prawa wspólnotowego i krajowe akty prawne). 
 

Moduł III. Własność intelektualna jako element obrotu gospodarczego 
• Reguły „sprzedaży” dzieła. 
• Koszty uzyskania przychodu w umowie o dzieło z przeniesieniem praw autorskich. 
• Warunki udzielania licencji na korzystanie z programów komputerowych i podobnych 

dóbr. 
• Plagiat i odpowiedzialność związana z naruszeniem praw autora dzieła. 

 
Moduł IV. Problematyka ochrony praw autorskich 

• Najczęstsze przypadki związane z naruszeniem praw autorskich – prezentacja 
z omówieniem. 

• Błędy popełniane przez strony umów w kontekście praw autorskich – prezentacja 
z omówieniem. 
 

Moduł V. Umowa o przeniesienie praw autorskich 
• Jak przygotować i sformułować umowę z przekazaniem praw autorskich? 
• Komponenty obligatoryjne i fakultatywne umów przenoszących prawa autorskie. 
• „Dobre praktyki” w umowach przenoszących prawa autorskie. 

 
13:00 – 13:40 Przerwa na obiad 
  



 

Wszystkie treści i materiały zawarte w tej publikacji, stanowią własność Human Skills i są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób 
(elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody autora. 
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13:40 – 15:40 
Moduł VI. Pracodawca – pracownik – tworzenie dzieła i przenoszenie praw autorskich 

• Prawa autorskie, a zakres obowiązków pracownika wynikający z umowy o pracę. 
• Umowa o dzieło z własnym pracownikiem – czy jest możliwa? 
• Odpowiedzialność pracodawcy i pracownika w związku z naruszeniem własności 

intelektualnej podmiotu trzeciego. 
 

Moduł VII. Organizacja, firma, jednostka a ochrona praw autorskich 
• Ochrona własności intelektualnej w jednostce, zasady, podmioty uprawnione 

do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. 
• Sprzedaż własności intelektualnej przez firmy, organizacje, jednostki. 

 
Moduł VIII. Internet jako źródło wiedzy – korzystanie z materiałów zgodnie z prawem 

• Zasady legalnego korzystania z zasobów Internetu. 
• Tworzenie dzieł z wykorzystaniem dostępnych w Internecie tekstów, grafik, muzyki itp. 
• Wykorzystanie i przetwarzanie informacji prasowych. 

 
15:40 – 16:00 
Zakończenie kursu. Podsumowanie wiedzy z zakresu prawa autorskiego i ochrony własności 
intelektualnej, którą reguluje aktualnie obowiązujące prawo. Szkolenia z powyższej tematyki 
kończą się wystawieniem certyfikatów potwierdzających ukończenie profesjonalnego kursu 
w Human Skills. 
 
  



 

Wszystkie treści i materiały zawarte w tej publikacji, stanowią własność Human Skills i są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób 
(elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody autora. 
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INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

Cena i terminy (link) 

Szkolenie online: 
Cena zawiera: 

• Materiały szkoleniowe w pdf. 
• Certyfikat odbycia szkolenia. 
• Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem). 

Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu otwartym online? 
• Szkolenie obywa się na platformie Clikmeeting lub Zoom. Nie musisz nic instalować. 

Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu 
komórkowego. 

• Przed udziałem w szkoleniu otrzymasz link do pokoju online. 
• Przed szkoleniem sprawdź czy działają Ci głośniki oraz czy masz aktywną kamerę 

(może się przydać). 
• Przygotuj sobie notatnik oraz długopis. 
• Logując się na szkolenie, skorzystaj z przeglądarki Google Chrome lub Firefox. 
• Sprawdź jak się przygotować technicznie (więcej informacji). 

 

Szkolenie otwarte stacjonarne: 
Cena szkolenia otwartego stacjonarnego zawiera: 

• Realizacje szkolenia w kamienicy, w centrum Warszawy (zobacz nasze biuro) lub 
w wybranej sali szkoleniowej w Warszawie z dostosowaniem do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

• Przerwę kawową premium (kawa z ekspresu i nie tylko; wybór herbat; napoje; owoce; 
przekąski) oraz obiad w pobliskiej restauracji. Jeżeli jesteś na szczególnej diecie, zgłoś 
nam to proszę przed szkoleniem. 

• Pakiet szkoleniowy (materiały szkoleniowe, teczka, notatnik, długopis). 
• Certyfikat odbycia szkolenia. 
• Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem). 

Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym? 
• Szkolenie obywa się w godzinach 9:00-16:00 – zapraszamy Cię już około godziny 8:45. 
• W trakcie szkolenia będą przerwy kawowe i jedna dłuższa obiadowa. 
• Szkolenie obywa się z biurze firmy Human Skills, ul.Widok 18/2 w samym centrum 

Warszawy. Jeżeli wybierasz się do nas samochodem, weź pod uwagę, że jest 
to centrum i strefa płatnego parkowania. 

 

https://www.humanskills.pl/szkolenia_otwarte/prawo-autorskie/
https://www.humanskills.pl/szkolenia/clikmeeting/
https://www.humanskills.pl/firma/


 

Wszystkie treści i materiały zawarte w tej publikacji, stanowią własność Human Skills i są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób 
(elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody autora. 
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FORMULARZ ZAMÓWIENIA NA SZKOLENIE OTWARTE ABC PRAWA AUTORSKIEGO I PRAW POKREWNYCH 

Gdzie znaleźli Państwo informację o szkoleniu?  

TEMAT i SZKOLENIA/ TERMIN 
 

LICZBA ZGŁASZANYCH UCZESTNIKÓW 
 
 

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA / ÓW SZKOLENIA  

ZAJMOWANE STANOWISKO/A  

ADRES E-MAIL (w celu przesłania informacji o szkoleniu)  

NUMER TELEFONU (w przypadku niezbędnego kontaktu)  

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI SZKOLENIA NETTO:  BRUTTO:  
 

ZWOLNIENIE Z VAT*: 
                                                                TAK                                                              NIE 
*w przypadku zwolnienia z VAT prosimy o dołączenie podpisanego OŚWIADCZENIA z bieżącą datą, które wykazuje ulgę. 
CZY AKCEPTUJĄ PAŃSTWO FAKTURY PROFRORMA/PRZEDPŁATĘ ZA SZKOLENIE:       TAK/ NIE  

TERMIN PŁATNOŚCI FAKTURY*: 7 dni/14 dni/inny jaki: 
 

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ  
 Imię i nazwisko / Nr tel. i email 
DANE DO FAKTURY PEŁNA NAZWA FIRMY, ADRES, NIP 

Adres wysyłki faktury: 

ZAMAWIAM SZKOLENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY: 
 
 
Podpis osoby przyjmującej zgłoszenie, data 

Pieczątka firmy Klienta 
 
 
Podpis osoby zgłaszającej, data 

Przeczytaj: Regulamin (wejdź) Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem uczestnictwa. Akceptuję 
regulamin – obwiązki i konsekwencje. 
 

Podpis osoby zgłaszającej, data 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera i informacji handlowych, w tym BEZPŁATNYCH ZAPROSZEŃ NA WYDARZENIE 
oraz  DEDYKOWANYCH ZNIŻEK NA CENY SZKOLEŃ  od Human Skills. Zgoda jest dobrowolna. Mam prawo cofnąć zgodę w 
każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. 
Administratorem jest Human Skills, ul. Rembielińska 12/19, 03-343 Warszawa 
 

Podpis osoby zgłaszającej, data 
 

https://www.humanskills.pl/strona-glowna/firma/regulamin/

