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Szanowni Państwo, 

 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) – jako instytucja wspierająca rozwój 

mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) ma przyjemność zaprosić Państwa na 

bezpłatne szkolenie pt. „Odpowiedzialność prawna a działalność prowadzona 

za pośrednictwem Internetu – sklepy internetowe, przesyłanie ofert handlowych, 

ochrona znaków towarowych w Internecie, ochrona praw autorskich”. 

 

Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z podstawowymi regulacjami prawnymi 

dotyczącymi prowadzenia działalności gospodarczej za pośrednictwem sieci Internet, 

a przede wszystkim z najczęstszymi przypadkami naruszenia prawa w tym zakresie.  

 

Szkolenie kierowane jest do przedsiębiorców działających w sieci Internet, pracowników 

przedsiębiorstw prowadzących działalność za pośrednictwem sieci Internet, osób 

zajmujących się marketingiem w Internecie, oraz wszystkich osób, które w swojej codziennej 

pracy stykają się z wykorzystywaniem Internetu w prowadzeniu działalności gospodarczej. 

 

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę obejmującą teorię i praktykę związaną ze 

stosowaniem podstawowych regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania 

przedsiębiorstwa w Internecie, promowaniem firmy w Internecie, przesyłania ofert, 

pozyskiwania klientów, a także ochrony zasobów zgromadzonych w sieci Internet. 

 

Szkolenie poprowadzi pani Maja Grzegorczyk – wykładowca PFP, radca prawny, specjalista 

prawa pracy, trener z wieloletnim doświadczeniem, które przekłada się na umiejętność 

przystępnego przekazywania i wyjaśniania skomplikowanych zagadnień prawnych. 

Szkolenie odbędzie się dnia 7 lipca 2015 r. w godzinach 9.00 – 16.00, w Łodzi, miejsce 

szkolenia: al. Politechniki 32, sala konferencyjna nr 114.  

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

W celu rezerwacji miejsca dla Państwa Firmy, uprzejmie prosimy o wypełnienie i przesłanie 

formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie http://www.sds.lodz.pl. Decyduje 

kolejność zgłoszeń.  

Więcej informacji: www.sds.lodz.pl  

Serdecznie zapraszamy! 
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Program szkolenia 

 
„Odpowiedzialność prawna a działalność prowadzona za pośrednictwem Internetu – sklepy 

internetowe, przesyłanie ofert handlowych, ochrona znaków towarowych w Internecie, 
ochrona praw autorskich” 

 
 

Godzina Temat zajęć 

9.00  Powitanie uczestników i wprowadzenie 

9.00 – 10.30 
 

1. Podstawowe regulacje prawne związane z prowadzeniem sklepu 
internetowego. 

2. Uprawnienia klientów sklepów internetowych. 
3. Treść regulaminu sklepu internetowego po zmianie przepisów. 
4. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem sklepu 

internetowego – obowiązki sprzedawcy. 
 
Case study. 

10.30 – 10.45 Przerwa  

10.45 – 12.15 

 

 
5. Pozyskiwanie klientów w sieci Internet. 
6. Świadczenie usług drogą elektroniczną. 
7. Zasady przesyłania ofert i zapytań handlowych w Internecie. 
8. Zawieranie umów na odległość. 

 
Case study. 

12.15 – 12.30 Przerwa  

12.30 – 14.15 
 

9. Własność intelektualna – omówienie podstawowych problemów. 
10. Czym jest prawo autorskie i jakie treści objęte są ochroną prawa 

autorskiego? 
11. Znak towarowy – definicja. 
12. Ochrona wizerunku, a zamieszczanie zdjęć w Internecie. 
13. Omówienie najczęściej pojawiających się naruszeń prawa w sieci Internet – 

praca na przykładach. 
 

14.15 – 14.30 Przerwa  

14.30 – 15.45 
 

14. Zasady korzystania z dóbr intelektualnych zamieszczonych w sieci Internet. 
15. Za jakie czyny możemy ponieść odpowiedzialność – przykłady. 
16. Jakie roszczenia przysługują osobie, której własność intelektualna została 

naruszona? 
17. Dyskusja i podsumowanie szkolenia. 

 

15.45 Zakończenie szkolenia 


