
8- 9 - 10. 06.2021 szkolenie on-line

8 - 9 - 10.06. 2021



W dniach 8 - 10. 06. 2021 r. w formie on-line 

Zapraszamy do kontaktu 

 e-mail: m.kowalski@cge.edu.pl

8-9-10.06.21 szkolenie on-line

Mariusz Kowalski

 tel. 22 651 80 75, 501 165 652

 e-mail: m.kowalski@cge.edu.pl

Prosimy o kontakt tel. 22 651 80 75, 
e-mail: info@certge.pl 



Zakres pojęcia „program komputerowy” – czy interfejs graficzny 
podlega ochronie jak program komputerowy?  
Zakres praw do programu komputerowego  

Konstrukcja tzw. legalnego nabywcy programu komputerowego. 
Czy można legalnie korzystać z programu komu terowego 
„bez licencji”?   

Kiedy wzorce licencji wiążą licencjobiorcę?.  

DZIEŃ I - 8.06.2021, (9.00 - 16.00)

Pojęcie utworu (programy komputerowe, dokumentacja, itp.)
Opracowanie utworów 

Zakres pojęcia „program komputerowy” – czy interfejs graficzny 
podlega ochronie jak program komputerowy?  

Kopia zapasowa programu komputerowego (uprawnienia 
wynikające z przepisów prawa, a firmowa polityka tworzenia 
kopii zapasowych) 

Zakres praw do programu komputerowego  

Konstrukcja tzw. legalnego nabywcy programu komputerowego. 
Czy można legalnie korzystać z programu komu terowego 
„bez licencji”?   

Reverse engineering  - prawne aspekty analizy i dekompilacji 
programu komputerowego. 

(shrink – wrap licence).  

Kiedy wzorce licencji wiążą licencjobiorcę?.  

Czym się różni licencja od umowy o przeniesienie prawa ? 
Rodzaje  umów licencyjnych: licencje wyłączne i niewyłączne 
Zakres licencji (pola eksploatacji) – do czego upoważnia licencja ? 
Typowe zasady licencjonowania oprogramowania (np. na użytkownika, 
procesor itp.) 
Zasady sublicencjonowania
Ograniczenia terytorialne
Opłaty licencyjne 
Okres obowiązywania licencji  oraz zasady wypowiedzenia licencji:
        Przez jaki okres obowiązuje licencja jeżeli 
        w umowie nie określono terminu jej obowiązywania?
        Zasady wypowiadania licencji zawartej na czas nieoznaczony. 
        Czy można zawrzeć „niewypowiadalną” umowę licencji na 
        oprogramowanie?
        Kontrowersje doktrynalne i praktyczne sposoby zabezpieczenia 
        interesów licencjobiorcy. 
Licencje oprogramowania w grupach kapitałowych 

MODELE DYSTRYBUCJI OPROGRAMOWANIA
 (model „sublicencyjny”, model „pośredniczy”, umowy resellerskie)

problem „odsprzedaży używanych licencji”
– najnowsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości.  

Roman Bieda, Radca Prawny, Maruta Wachta spółka jawna  

DZIEŃ II - 9.06.2021, (9-00 - 16.00)

8-9-10.06.2021 szkolenie on-line



DZIEŃ III - 10.06.2021, (9-00 - 16.00)
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Starszy prawnik w Kancelarii Maruta i Wspólnicy (od 2009 r.). 
Specjalista z zakresu prawa nowych technologii oraz prawa zamówień 
publicznych. Na co dzień zajmuje się doradztwem prawnym dla szeregu 
Klientów biznesowych, głównie z branży IT. Autor i współautor szeregu 
publikacji w czasopismach naukowych i prasie branżowej oraz trener 
na szkoleniach komercyjnych. Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Jagiellońskiego (od 2011). Od kilku lat współpracuje 
z czołowymi firmami IT oraz największymi zamawiającymi w tym 
w obszarze ubezpieczeń oraz energetyki. Na liście klientów znajdują się 
m.in. grupa PZU, grupa Warta, grupa PGE, Qumak, IFS, Bitdefender, 
grupa Energa, ESRI, Konica Minolta, Auto Partner, Enel-Med. 
Uczestniczył w realizacji kilkudziesięciu projektów IT, w tym największych 
rozwiązań IT w Polsce.Stypendysta zagranicznych uniwersytetów: 
w Antwerpii (Belgia, 2009) i w Lubljanie (Słowenia, 2010). Laureat 
nagrody Urzędu Patentowego RP za najlepszą pracę magisterską 
z zakresu prawa własności przemysłowej (2010).
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DANE DO FAKTURY

...................................................................................................FIRMA:

UL./SKR.POCZTOWA:

NIP:

KOD POCZT./MIEJSC.:.....................................................................

...........................................................................................................

.........................................................................

OSOBA DO KONTAKTU:
PODANIE JEJ DANYCH UŁATWI KONTAKT W SPRAWACH ORGANIZACYJNYCH

SPOSÓB PŁATNOŚCI:
Płatność na podstawie faktury proforma lub VAT na konto:

PKO Bank  Polski S.A.:  08144013870000 000014952551  

Upoważniam firmę Cartified Global Education Sp. z o.o. do wystawienia faktury 
bez podpisu.

W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem 
kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.Możliwe jest bezpłatne 
delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć.W przypadku odwołania 
zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% 
dokonanej wpłaty.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn 
niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku 
odwołania kursu przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu 
dokonanych wpłat.

IMIĘ I NAZWISKO: ................................................................................

STANOWISKO/DZIAŁ:

TEL.

E-MAIL:

FAX:

Komu jeszcze Pani/na zdaniem możemy przesłać informacje o wydarzeniu:

...............................................................................

..................................................

........................................................................................................

..................................................

IMIĘ I NAZWISKO: ................................................................................

STANOWISKO/DZIAŁ:
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E-MAIL:

FAX:

...............................................................................

..................................................

........................................................................................................

..................................................

OSOBA AKCEPTUJĄCA UDZIAŁ:

IMIĘ I NAZWISKO: ................................................................................

STANOWISKO/DZIAŁ:

TEL.

E-MAIL:

FAX:

...............................................................................

..................................................

........................................................................................................

..................................................

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z warunkami uczestnictwa i ję akceptuję 

DATA: ............................................. PODPIS: ........................................

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji od CGE na podane adresy e-mail (zgodnie        
z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002r. Nr 101,  
poz. 926 z późn. zm.)

DATA: ............................................. PODPIS: ........................................

DATA: ............................................. PODPIS: ........................................

WARUNKI UCZESTNICTWA

KOSZTY UDZIAŁU
W KURSIE:

  Do 28.05.2021   Od 29.05.2021

  1995 PLN + 23% VAT
Oszczędzasz 300 PLN

  2295 PLN + 23% VAT

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, dokumentację pdf, certyfikat. 

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT                   
w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.
Prosimy w takim przypadku o przesłanie oświadczenia. 

Oświadczam, że udział w zamówionym  szkoleniu będzie opłacony w przynajmniej
70% ze środków publicznych. 

PODPIS: ........................................

501 165 652
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