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Szanowni Paąstwo,

mam przyjemnoĚË przedstawiË Paąstwu ofertÝ ��HRMS[IKS� [IFMREVY 
pt. „Prawo [ăEWRSĚGM�MRXIPIOXYEPRIN na uczelni - ^EV^ÉH^ERMI�TVE[EQM�EYXSVWOMQM��
TSHWXE[]� TVE[E� TEXIRXS[IKS”, którÉ przygotowaliĚmy na HVYKM� O[EVXEă� 202� 
VSOY�w odniesieniu do szeroko dyskutowanej w Ěrodowisku naukowym tematyki 
ochrony wăasnoĚci intelektualnej. 

Prawo [ăEWRSĚGM� MRXIPIOXYEPRIN w szkolnictwie wyĻszym stanowi istotne 
zagadnienie zarówno w kontekĚcie twórczoĚci naukowej i zasad jej rozliczania 
jak i studenckich prac dyplomowych w kontekĚcie zjawiska plagiatowania�
�TVE[S� EYXSVWOMI�� E� XEOĻI� [� SHRMIWMIRMY� HS� OSQIVGNEPM^EGNM� []RMO·[� FEHEą�
REYOS[]GL. Proponowane przez nas szkolenie kierujemy [� W^G^IK·PRSĚGM do 
pracowników naukowych i dydaktyków, EPI� V·[RMIĻ do pracowników 
administrac]NR]GL odpowiedzialnych za TVS[EH^IRMI�[]HE[RMGX[� REYOS[]GL��
jakoĚË ksztaăcenia� rozliczenia finansowe dziaăalnoĚci badawczo-rozwojowej, 
naukowej, naukowo-dydaktycznej, badawczej, badawczo-dydaktycznej oraz 
prowadzonej w uczelni dziaăalnoĚci dydaktycznej. 

Program szkolenia SFINQYNI EOXYEPRI� zagadnienia dotyczÉce REYG^ERME�
RE� SHPIKăSĚË� SVE^� [IV]JMOEGNM� SV]KMREPRSĚGM� WXYHIRGOMGL� TVEG� H]TPSQS[]GL�
X[SV^SR]GL�[�XV]FMI�^HEPR]Q�

Mam nadziejÝ, Ļe zaproponowana TV^I^� REW� tematyka szkolenia spotka siÝ 
z Paąstwa zainteresowaniem, a jego treĚË okaĻe siÝ przydatna w X]Q�
[]NÉXOS[]Q�G^EWMI�[�Paąstwa pracy akademickiej.

7IVHIG^RMI�^apraszamy do udziaău w szkoleniu.



PROGRAM SZKOLENIA

KORZY!CI DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA
�� 6[ZTLBOJF�LPNQMFLTPXFK�XJFE[Z�[� [BLSFTV�VSFHVMPXBǩ
QSBXOZDI� PCFKNVKǌDZDI�� 6TUBXǗ� o� QSBXP� P� T[LPMOJDUXJF�
XZȈT[ZN� J� OBVDF� 6TUBXǗ� P� QSBXJF� BVUPSTLJN� J� QSBXBDI�
QPLSFXOZDI� 6TUBXǗ� P� QPEBULV� EPDIPEPXZN� PE� PTØC�
GJ[ZD[OZDI�6TUBXǗ���QSBXP�X�BTOPǴDJ�QS[FNZT�PXFK
�� .BUFSJB�Z�T[LPMFOJPXF
�� $FSUZGJLBU�QPUXJFSE[BKǌDZ�VLPǩD[FOJF�T[LPMFOJB
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PROWADZ"CY

Dominik Bralczyk 

Absolwent prawa Uniwersytetu Jagiello# skiego oraz studiów podyplomowych w 
zakresie prawa autorskiego, prasowego i wydawniczego (Instytut Wynalazczo$ ci 
i Ochrony W%asno$ ci Intelektualnej UJ), do$ wiadczenie zdobywa% w naczelnych 
organach administracji publicznej (Kancelaria Sejmu) i wymiaru sprawiedliwo$ ci 
(Naczelny S& d Administracyjny – Biuro Orzecznictwa) oraz w fi rmach sektora 
prywatnego (Agencja ABC Media, Wydawnictwo ISKRY). Autor publikacji, opinii 
i ekspertyz prawnych z zakresu ochrony w%asno$ ci intelektualnej i nieuczciwo$ ci 
naukowej od lat specjalizuj& cy si'  w problematyce zwi& zanej ze szkolnictwem 
wy( szym (w latach 2005 – 2010 asystent rektora i specjalista ds. prawnych 
Wy( szej Szko%y Pedagogicznej ZNP), bieg%y s& dowy z zakresu prawa autorskiego 
i ochrony w%asno$ ci intelektualnej. 

Magdalena Rzodkiewicz
Karier'  zawodow&  zwi& za%a z badaniami po$ wi' conymi jako$ ci kszta%cenia i 
ochronie w%asno$ ci intelektualnej przeprowadzanymi w o$ rodkach akademickich. 
Realizuje projekty i szkolenia z zakresu kontroli oryginalno$ ci tekstów oraz 
tworzenia elektronicznych repozytoriów, opieraj& c si'  na do$ wiadczeniu zdobytym 
w Fundacji im. Augustina-Jeana Fresnela oraz w fi rmie Plagiat.pl. Cz%onek 
zarz&du Fundacji Mi'dzynarodowy Instytut Innowacji Nauka - Edukacja - Rozwój. 
Absolwentka Podyplomowego Studium Prawa W%asno$ci Intelektualnej UW. 
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6UXØS�J�VUXØS�OBVLPXZ�o�EFGJOJDKF
t 1PKǗDJF�X�BTOPǴDJ�JOUFMFLUVBMOFK�J�EFGJOJDKB�VUXPSV
t 6UXØS�OBVLPXZ�KBLP�T[D[FHØMOB�LBUFHPSJB�VUXPSV
t 8Z�ǌD[FOJB�TQPE�PDISPOZ�BVUPSTLPQSBXOFK
t "VUPSTLJF�QSBXB�PTPCJTUF�J�NBKǌULPXF
t 5XØSDB�XTQØ�UXØSDB�OJFUXØSDB

6QSBXOJFOJB�JOTUZUVDKJ�OBVLPXFK�	VD[FMOJ�JOTUZUVUV
�
KBLP�QSBDPEBXDZ�PSB[�OBVLPXDB�KBLP�BVUPSB�VUXPSV
t 1SBDPXOJL�VD[FMOJ�JOTUZUVUV�KBLP�UXØSDB
t 6QSBXOJFOJB�JOTUZUVDKJ�EP�LPS[ZTUBOJB�[�VUXPSØX
OBVLPXZDI�PSB[�TUVEFODLJDI�QSBD�EZQMPNPXZDI
t %JHJUBMJ[BDKB�J�VEPTUǗQOJBOJF�FMFLUSPOJD[OZDI�XFSTKJ
VUXPSØX�	VNPXOF�J�OB�[BTBEBDI�EP[XPMPOFHP�VȈZULV

t 3P[MJD[BOJF�QSBDPXOJLØX�X�LPOUFLǴDJF�QSBXB�BVUPSTLJFHP

,PS[ZTUBOJF�[�UXØSD[PǴDJ
t &MFNFOUZ�UXØSD[F�J�OJFUXØSD[F�VUXPSV�OBVLPXFHP
t ,PS[ZTUBOJF�[�PQVCMJLPXBOFK�J�OJFPQVCMJLPXBOFK�QSBDZ
EZQMPNPXFK�	SØȈOJDF

t *OTQJSBDKB�WT��0QSBDPXBOJF
t 1SPCMFNBUZLB�BVUPQMBHJBUV�X�UXØSD[PǴDJ�OBVLPXFK
t 1SBXP�DZUBUV
t 1SBDF�QJTBOF�OB�[BNØXJFOJF

1SBDB�EZQMPNPXB�KBLP�VUXØS�QSBXB�BVUPSTLJFHP
t %FGJOJPXBOJF�QSBDZ�EZQMPNPXFK�X�6TUBXJF����
t 1SBDB�EZQMPNPXB�o�VUXØS�OBVLPXZ�D[Z�QBSBOBVLPXZ 
t 1SBDPXOJL�OBVLPXZ�J�TUVEFOU�KBLP�BVUPS[Z
t ,PODFQDKB�XTQØ�BVUPSTUXB�X�QSBDZ�EZQMPNPXFK
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1MBHJBU�J�JOOF�OBSVT[FOJB�QSBXB�BVUPSTLJFHP
t 1MBHJBU�KBXOZ�J�VLSZUZ
t 1S[ZX�BT[D[FOJF�DVE[FHP�QPNZT�V�MVC�XZOJLV�OBVLPXFHP
t 1MBHJBU�VUXPSV�OBVLPXFHP�o�DFDIZ�DIBSBLUFSZTUZD[OF

0EQPXJFE[JBMOPǴǎ�[B�OBSVT[FOJF�QSBX�BVUPSTLJDI�
OB�VD[FMOJ
t 0EQPXJFE[JBMOPǴǎ�QSBDPXOJLB�OBVLPXFHP�J�TUVEFOUB
t 1PTUǗQPXBOJF�XZKBǴOJBKǌDF�J�EZTDZQMJOBSOF
t 0EFCSBOJF�UZUV�V�[BXPEPXFHP�TUPQOJB�OBVLPXFHP
t 0EQPXJFE[JBMOPǴǎ�QSBXOB�OB�QPETUBXJF�VTUBX
T[D[FHØMOZDI�	LBSOB�DZXJMOB�BENJOJTUSBDZKOB


1SPHSBNZ�BOUZQMBHJBUPXF�GVOLDKPOVKǌDF�OB�VD[FMOJ
t 6TUBXPXZ�PCPXJǌ[FL�LPS[ZTUBOJB�[�+FEOPMJUFHP
4ZTUFNV"OUZQMBHJBUPXFHP
t 3BQPSU�QPEPCJFǩTUXB�KFHP�[OBD[FOJF�J�[BTBEZ�JOUFSQSFUBDKJ
t &EZUPSTLJF�[OJFLT[UB�DFOJB�UFLTUV�J�JOOF�NBOJQVMBDKF
t ,POTFLXFODKF�XZLSZDJB�OBSVT[Fǩ�QSBXB�BVUPSTLJFHP
t 8FXOǌUS[VD[FMOJBOF�JOTUZUVUPXF�SFHVMBNJOZ
BOUZQMBHJBUPXF

,PNFSDKBMJ[BDKB�XZOJLØX�CBEBǩ�OBVLPXZDI
t $[ZN�KFTU�QBUFOU
t8ZNPHJ�EPUZD[ǌDF�[EPMOPǴDJ�QBUFOUPXFK
t P#VE�XB�EPLVNFOUV�QBUFOUPXFHP
t ;H�BT[BOJF�XZOBMB[LV�EP�PDISPOZ
t ,PS[ZǴDJ�FLPOPNJD[OF�[�V[ZTLBOFHP�QBUFOUV
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Magdalena Rzodkiewicz
Kierownik projektu
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