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PROGRAM SZKOLENIA 

DDzziieeńń  II  --  WWyycceennaa  

1188  ppaaźźddzziieerrnniikkaa  22001122  rr.. 

884455  --  990000  RReejjeessttrraaccjjaa  ii  rroozzppoocczzęęcciiee 

990000  ––  11110000 Moduł I: Wycena własności intelektualnej  

Cel: Zapoznanie uczestników z metodologiami i zakresem wyceny 

Zakres tematyczny:  
 Metody wyceny komercjalizowanych technologii opartych o własność intelektualną  
 Sposoby doboru wyceny w zależności od rodzaju własności intelektualnej  
 Monitoring i optymalizacja wyceny pod kątem wyboru najlepszego momentu 

na sprzedaż/komercjalizację technologii  
 Typologia wyceny własności intelektualnej (metody, techniki, algorytmy)  
 Przegląd pojęć niezbędnych do opanowania procesu wyceny własności 

intelektualnej  

 Moduł II: Metody wyceny - case studies  

Cel: Opanowanie podstawowych metod wyceny w teorii i w praktyce (case studies) 

Zakres tematyczny:  
 Metody dochodowe: założenia, prognoza przepływów gotówkowych, kwantyfikacja 

czynników ryzyka  
 Rachunek Opcyjny: założenia, dane wejściowe, proces wycen, inne metody 

wyceny  
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0000

  ––  1111
1155 PPrrzzeerrwwaa  kkaawwoowwaa 

11111155  ––  11331155 Moduł III: Techniki wyceny ze względu na rodzaje własności intelektualnej: 
patenty, Know-how, inne  
Cel: Opanowanie sposobów doboru metod wyceny w zależności od rodzaju własności 
intelektualnej.  
Zakres tematyczny:  
 Wprowadzenie  
 Omówienie metod wyceny biorąc pod uwagę rodzaje własności intelektualnej  
 Przykłady  



11331155  ––  11440000 LLuunncchh  

11440000  ––  11660000 Moduł IV: Formy komercjalizacji własności intelektualnej a szacowanie zmiennych 
niezbędnych w procesie wyceny: sprzedaż, licencja, wdrożenie poprzez 
utworzenie spółki celowej  

Cel: Nabycie umiejętności doboru danych do wyceny w zależności od sposobu 
komercjalizacji 

Zakres tematyczny:  
 Wprowadzenie  
 Sprzedaż, licencja, wdrożenie, spółka celowa  
 Przykłady  

Moduł V: Przykłady Wyceny Innowacyjnej Technologii  

Cel: Wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktycznych zadaniach  

Zakres tematyczny:  
 Wycena Własności Intelektualnej  

DDzziieeńń  IIII    

--  PPrraawwnnee,,  ppooddaattkkoowwee  ii  kkssiięęggoowwee  aassppeekkttyy  wwyycceennyy  wwaarrttoośśccii  nniieemmaatteerriiaallnnyycchh  ii  pprraawwnnyycchh  

wwnnoosszzoonnyycchh  ww  ffoorrmmiiee  aappoorrttuu  

1199  ppaaźźddzziieerrnniikkaa  22001122  rr.. 

884455  --  990000  RReejjeessttrraaccjjaa  ii  rroozzppoocczzęęcciiee 

990000  ––  11110000  Moduł I: Prawno - podatkowo – księgowe aspekty aportu  
Cel: Zapoznanie uczestników z prawno-podatkowo-księgowymi aspektami aportu   
Zakres tematyczny:  
 Definicje i rodzaje własności intelektualnych i prawnych  

 Znaczenie i rodzaje aportów  

11110000  ––  11111155 PPrrzzeerrwwaa  kkaawwoowwaa 

11111155  ––  11330000   Prawno – podatkowo – księgowe aspekty aportu (w tym: właściwe określenie 
przedmiotu aportu w kontekście zobowiązań podatkowych, zobowiązania VAT 
oraz zobowiązania w zakresie podatku dochodowego w przypadku wnoszonych 
aportów, możliwość amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych)  

  

11330000  ––  11440000 lluunncchh  

11440000  ––  11660000   Przykłady popełnianych błędów przy wnoszeniu aportu do spółki wraz z analizą 
prawidłowych rozwiązań  

  

 
 

 

Miejsce szkolenia: 

Dolnośląski Park Technologiczny T-Park w Szczawnie-Zdroju 
Ul. Szczawieńska 2 

 
 
 

 


