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Nowa platforma wymiany wiedzy, kontaktów i praktycznej
dydaktyki z zakresu praw własności intelektualnej .

CENTRUM
Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza to inicjatywa
zrzeszająca specjalistów praktyków z dziedziny praw własności intelektualnej
nastawiona na praktyczne kształcenie młodych pokoleń prawników
zainteresowanych tą dziedziną prawa.
Centrum jest ukierunkowane na przekazywanie praktycznych
umiejętności i know-how bez zbędnego balastu historyczno-teoretycznego w
celu przygotowania młodych prawników do wykonywania zawodu w
renomowanych kancelariach oraz międzynarodowych korporacjach. Chodzi
zatem o przekazanie umiejętności potrzebnych w codziennej pracy prawniczej
np. napisanie pozwu,
zarejestrowanie zbioru danych osobowych,
przygotowanie sprzeciwu wobec rejestracji znaku towarowego etc.
Centrum stanowi odpowiedź na rosnącą potrzebę specjalizacji wśród
prawników w dobie, gdy ukończenie studiów prawniczych i wybranej
aplikacji nie gwarantuje sukcesu rynkowego. Centrum ma oferować cenioną
przez najlepszych pracodawców wiedzę, a gwarancję tego stanowi fakt, że
znakomita większość wykładowców wywodzi się z tych właśnie instytucji.
Centrum ma również funkcjonować jako platforma rekrutacyjna, gdzie
duże kancelarie i korporacje będą mogły poznać, a następnie zatrudnić
najlepszych absolwentów Centrum. Centrum ma zatem ułatwiać swoim
absolwentom znalezienie zatrudnienia lub interesujących praktyk bądź staży.
Centrum ma umożliwiać młodszym prawnikom poznanie specyfiki pracy w
dużych kancelariach i korporacjach oraz nawiązanie pożytecznych kontaktów
z osobami działającymi w danej branży.
Centrum jest też inicjatywą społecznościową zrzeszającą specjalistów z
dziedziny IP z całej Polski, którego zadaniem będzie aktywizacja tego
środowiska poprzez wspólne konferencje, seminaria, szkolenia i publikacje.
Centrum ma zatem zrzeszać liderów i specjalistów z szeroko rozumianego IP.

Szkoła Praw Własności Intelektualnej
Podstawowym filarem Centrum jest Szkoła Praw Własności
Intelektualnej, której pierwsza edycja została uruchomiona w roku
akademickim 2009/2010. Zajęcia w każdej edycji Szkoły trwają od
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października do czerwca. Szkoła ta jest otwarta dla wszystkich osób
pragnących uzyskać realną wiedzę z dziedziny IP. Nie ma wymogu
ukończenia studiów prawniczych lub określonego stopnia zaawansowania
wiedzy, co korzystnie odróżnia ją od studiów podyplomowych. Szkoła jest
zatem otwarta dla studentów prawa, absolwentów, aplikantów, jak również
prawników po aplikacji pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu IP.
Podstawowe ograniczenie dotyczy liczby słuchaczy w danym roku, która nie
będzie większa niż 30 osób. Centrum ma bowiem kształcić elitę prawników w
dziedzinie IP i nie jest z założenia nastawione na masowe kształcenie.
Szkoła Praw Własności Intelektualnej oferuje kompleksowy program
nauczania obejmujący wszystkie dziedziny IP, a w szczególności : prawo
autorskie, patentowe, znaki towarowe, zwalczanie nieuczciwej konkurencji,
prawo internetowe, prawo reklamy, obrót oprogramowaniem, domeny
internetowe, proces cywilny z dziedziny IP, prawo farmaceutyczne, ochronę
danych osobowych, prawo telekomunikacyjne, prawo antymonopolowe i
ochronę konsumenta. Podstawową metodą nauczania będzie metoda
sokratejska stosowana na uniwersytetach w USA oraz case study. Szczegółowy
program szkoły dostępny jest na stronie www.ipcentrum.pl . Osoby które
ukończą Szkołę Praw Własności Intelektualnej otrzymają uroczyste dyplomy,
a dla najlepszych absolwentów, Centrum postara się zaoferować praktyki lub
pracę w instytucjach współpracujących z Centrum.
Poszczególne wykłady, są też dostępne dla osób nie będących
słuchaczami Szkoły Praw Własności Intelektualnej, które mogą wybrać
uczestnictwo w konkretnych panelach, np. prawo farmaceutyczne, z tym
zastrzeżeniem, że osoby takie nie uzyskają dyplomu ukończenia Szkoły Praw
Własności Intelektualnej.
Wykłady w ramach Szkoły będą odbywać się w co drugą sobotę
miesiąca, tak by jak najefektywniej zagospodarować czas bez uszczerbku dla
innych zajęć słuchaczy czy wykładowców.

Wykładowcy Szkoły Praw Własności Intelektualnej
Wykładowcy Centrum to niemal w całości praktycy (radcy prawni, adwokaci,
rzecznicy patentowi) z renomowanych kancelarii prawnych, Bird&Bird (mec.
P.Dynowski), Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak (mec. J.Myszko), CMS Cameron
McKenna (mec. M.Oszczak, dr. mec. J.Rachwol, mec. M.Oleksyn),
PricewaterhouseCoopers Legal (mec. A.Kobylańska), Leśnodorski, Ślusarek i
Wspólnicy (mec. M.Kubiak), Kochański Zięba Rąpała i Partnerzy (mec.
K.Marciniszyn), DLA Piper (mec. J.Wilczyńska-Baraniak) i patentowych
Kulikowska & Kulikowski (mec. M.Witkowska), Hasik i partnerzy (mec.
D.Hasik) i indywidualni specjaliści (mec. Dr Arkadiusz Michalak). Nie zabraknie
też przedstawicieli prawnych biznesu np. Johnson&Johnson (mec. M.SiaraŻak). Centrum kładzie nacisk na elementy międzynarodowe, dlatego też w
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składzie wykładowców znajdują się osoby z zagranicznych ośrodków
uniwersyteckich lub tam wykształcone (M.Kłaczyński, L.L.M (Harvard) i
prawnicy zagraniczni, których zadaniem będzie przybliżenie regulacji
prawnych z dziedziny IP w innych krajach i przedstawienie podstawowej
terminologii z zakresu IP w języku angielskim, niemieckim i francuskim. W
dziedzinie praw własności intelektualnej umiejętności lingwistyczne są
bowiem bardzo istotne, chociażby ze względu na fakt, że międzynarodowa
rejestracja znaków towarowych odbywa się w języku angielskim lub
francuskim.

Lokalizacja
Wykłady Szkoły IP odbywają się w Warszawie.

Kariera w Centrum
Centrum jest otwarte na współpracę ze specjalistami z dziedziny IP
posiadającymi stosowną wiedzę, wykształcenie i co najważniejsze praktykę w
zakresie spraw własności intelektualnej. Osoby zainteresowane współpracą z
Centrum mogą wysłać swoje CV drogą e-mailową na adres:
ipcentrum@home.pl.
Więcej szczegółów : www.ipcentrum.pl

Patronat medialny

www.ipcentrum.pl
e-mail: ipcentrum@home.pl

Ul. Masarska 9/6
31- 534 Kraków

tel. /fax: (12) 44 56 231
tel. kom.: +48 531 557 233

