
 

 

 

 

 

Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa 
pt. "Rola orzecznictwa TSUE w kształtowaniu Prawa Własności Intelektualnej" 

Termin: 29 kwietnia 2016r. w godzinach 9:00-17:00 

Miejsce: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Sala Refektarz, Collegium Wróblewskiego  
ul. Olszewskiego 2, 31-007 Kraków 
 

Organizatorzy:  Katedra Prawa Własności Intelektualnej UJ  
Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej TBSP UJ 
Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ 

Opis wydarzenia: 

Podstawowym celem Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej pt. "Rola 
orzecznictwa TSUE w kształtowaniu Prawa Własności Intelektualnej" jest przedstawienie roli 
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w kształtowaniu się prawa własności 
intelektualnej. Jest to obszerna i dynamicznie rozwijająca się gałąź prawa, obejmująca zarówno prawo 
własności przemysłowej, jak i prawo autorskie i prawa pokrewne. Na jej kształtowanie się ma wpływ 
nie tylko ustawodawstwo krajowe, ale także prawo Unii Europejskiej. Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej dokonuje jego obowiązującej wykładni, która wiąże państwa członkowskie, zatem 
ma istotny wpływ na rozwój tej dziedziny prawa.  

Wydarzenie ma zachęcić studentów, doktorantów oraz osoby, których dziedzina ta bezpośrednio 
dotyczy, takie jak artyści, przedsiębiorcy oraz przyszli i obecni dziennikarze, do pochylenia 
się nad ciekawymi zagadnieniami oraz aktualnymi problemami, związanymi z orzecznictwem 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, obejmującym tematykę prawa własności intelektualnej. 
Ponadto Konferencja stanowi doskonałą okazję do zaprezentowania ostatnich orzeczeń TSUE, których 
dogłębna analiza pozwoli na lepsze poznanie obecnego stanu wspomnianej dziedziny prawa w Unii 
Europejskiej. Ścisłe określenie tematyki oraz praktyczny jej aspekt stanowią cechy, które wyróżniają 
prezentowane przedsięwzięcie wśród innych podobnych inicjatyw w skali kraju. 

Więcej informacji znajduję się na stronie wydarzenia na portalu Facebook pod adresem: 
https://www.facebook.com/events/1705032506421662/ 

Informacje na temat zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji: 

Osoby mające chęć wziąć czynny udział w Konferencji są zobowiązane, w terminie do 20 kwietnia 
2016 roku, wypełnić formularz zgłoszeniowy 
(https://docs.google.com/forms/d/1V_qj_TeQZ9E1dsWZl8OuwXBAi1QKHKs65YwBaZ_P5cw/viewfor
m?edit_requested=true) i przesłać abstrakt (250-300 wyrazów, czcionka Times New Roman 12, 
interlinia 1,5, marginesy 2,5 cm) na adres pwi.wpia@gmail.com.  
Abstrakt nie powinien zawierać informacji o autorze wystąpienia. 
 
 



Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej TBSP UJ 
ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków 

Osoby zainteresowane możliwością odbycia praktyk w Kancelarii Traple Konarski Podrecki i 
Wspólnicy proszone są o dodatkowo zawarcie takiej informacji w zgłoszeniu. Zespół Kancelarii 
skontaktuje się z wybranymi autorami zakwalifikowanych abstraktów w terminie do 13.05.2016 r. 
 
Przewidywany czas na wystąpienie to 15 minut. Dopuszczalne jest współautorstwo. Referaty 
wygłoszone wcześniej na innych konferencjach naukowych nie kwalifikują się do przyjęcia. 
Wystąpienia będą certyfikowane. 
 
Opłata konferencyjna dla uczestników czynnych wynosi 30 zł. Ogłoszenie zakwalifikowanych 
abstraktów nastąpi 21 kwietnia 2016 r. Autorzy zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu drogą 
mailową. 
 
Uczestnictwo bierne jest bezpłatne. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: pwi.wpia@gmail.com. 
 

Informacje na temat Koła Naukowego Prawa Własności Intelektualnej TBSP UJ: 

Koło Prawa Własności Intelektualnej TBSP UJ powstało 28.03.2014 r. i kontynuuje działalność Sekcji 
Prawa Własności Intelektualnej TBSP UJ, która powstała w roku akademickim 2004/2005. Opiekunami 
Koła są: prof. dr hab. Elżbieta Traple oraz dr Piotr Kostański. Prezesem Koła w roku akademickim 
2015/2016 jest Piotr Olechowski. 

Głównym obszarem zainteresowań członków Koła jest szeroko pojęte prawo własności intelektualnej 
(prawo autorskie, prawo własności przemysłowej oraz problematyka zwalczania nieuczciwej 
konkurencji). Działalność opiera się na prowadzeniu spotkań i zajęć ze wspomnianych dziedzin prawa, 
referowaniu prac naukowych, prowadzeniu projektów badawczych, przygotowywaniu publikacji 
oraz organizowania konferencji czy konkursów egzaminacyjnych z wymienionych przedmiotów. 

Największym zainteresowaniem wśród przedsięwzięć Koła, cieszą się spotkania "IP Student" 
oraz warsztaty „Umów się z IP – akademia kontraktów”. 

"IP Student" to autorski cykl spotkań, podczas których studenci oraz inni pasjonaci prawa własności 
intelektualnej mogą zdobywać dodatkowe informacje z zakresu interesujących ich dziedzin tej gałęzi 
prawa. Na wydarzenia zapraszani są praktycy prawa, którzy chętnie dzielą się swoim doświadczeniem, 
pozwalając uczestnikom zgłębiać stale poszerzające się zakamarki prawa własności intelektualnej. 

„Umów się z IP – akademia kontraktów” to realizowany od marca 2016 r. cykl warsztatów, przybliżający 
studentom praktykę projektowania transakcji oraz sporządzania umów w zakresie intellectual 
property. Inicjatorem tego przedsięwzięcia jest radca prawny Marcin Mioduszewski, który zgodził 
się również poprowadzić warsztaty. Akademia Kontraktów spotkała się z bardzo dobrym odbiorem 
nie tylko wśród uczestników, ale została również zaprezentowana w ogólnopolskich mediach, 
w których ukazał się artykuł na jej temat. 

Informacje kontaktowe: 

Filip Golis – Koordynator Patronatów Konferencji 
mail: filipgolis@gmail.com 
tel. 889758018 

 

  


