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Związek Pracodawców Polska Miedź oraz partnerzy merytoryczni 

Krej&Gajowczyk Legal Partners Kancelaria Radców Prawnych 

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 
 

wraz z Creativ Media – partnerem technicznym  

zapraszają na seminarium online 
 

Własność intelektualna. Wybrane aspekty. 
Ochrona i finansowanie. 

 

w ramach Akademii Rozwoju Przemysłu 4.0 

 

16 marca 2022 roku, g. 10:00 – 12:00 

Webinar na platformie ZOOM 

 

Udział w webinarze jest BEZPŁATNY. 

Wystarczy się zarejestrować, aby otrzymać dostęp do udziału w wydarzeniu. 

Rejestracja na spotkanie: https://forms.gle/fJXQfbz4QrsWGa9i6 

 

Na dzień przed wydarzeniem osoby zarejestrowane otrzymają link do spotkania. 

System wideokonferencyjny będzie uruchomiony 30 minut przed rozpoczęciem spotkania. 

Serdecznie zapraszamy! 

 

Przemysł 4.0., innowacje, wynalazki, licencje, znaki towarowe, prawa autorskie, wzory 
przemysłowe i użytkowe, ochrona patentowa … Choć prawo własności intelektualnej może 
wydawać się skomplikowane, a sama nazwa „własność intelektualna” może przyprawiać o ból 
głowy, pewne jest, że każdy z Nas powinien być jej świadomy i się w niej orientować, 
przynajmniej w podstawowym zakresie. Niewiedza może bowiem czasami sporo kosztować.  

Własność intelektualna, mimo swojego niematerialnego charakteru, ma ogromną wartość. 
Prawo własności intelektualnej pełni bardzo ważną rolę we współczesnym świecie i 
współczesnej, nowoczesnej gospodarce, która opiera swój rozwój na wiedzy i innowacyjności. 
Wbrew pozorom, stosowanie i wdrażanie szytych na miarę rozwiązań nie wymaga ogromnych 
nakładów finansowych, czy zaawansowanych i rozbudowanych struktur korporacyjnych. 

Podczas webinarium zostaną poruszone zagadnienia takie jak: 

 Ochrona własności intelektualnej – narzędzia prawne; 
 Prawo własności przemysłowej – znak towarowy 
 Ochrona własności przemysłowej – możliwości i korzyści; 
 Metody i możliwości finansowania narzędzi ochrony; 
 Instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców w ochronie własności intelektualnej; 
 Własność intelektualna w Twojej firmie, SME Fund jako instrument wsparcia dla MŚP 

w 2022 r – projekty. 

mailto:sekretariat@pracodawcy.pl
https://forms.gle/fJXQfbz4QrsWGa9i6


 

Klika faktów: 

 Własność intelektualna spotyka nas każdym kroku, przede wszystkim w internecie. 
Często nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale za pomocą internetu każdy z nas 
rozprzestrzenia dobra chronione prawem, oddziałuje na nie, często ma możliwość ich 
modyfikacji. Świadomość i wiedza chroni nas przed odpowiedzialnością karną i 
cywilną. 

 Baza danych potencjalnych klientów, logo firmy, adres i domena internetowa, 
wyjątkowy produkt, unikalna nazwa, nieznane wcześniej usprawnienie urządzenia, 
pozwalające mu działać lepiej i szybciej - to tylko pojedyncze przykłady wartości 
niematerialnych mogących podlegać ochronie. 

 Znajomość prawa własności intelektualnej jest niezbędna w przypadku 
wykorzystywania w swojej działalności gospodarczej wszelkiego rodzaju technologii. 

 Umowy z elementami prawa autorskiego stanowią większą część umów zawieranych 
w internecie. 

 Dobra reklama to podstawa sukcesu. A reklama to przecież umowy, licencje, 
przenoszenie praw autorskich – prawo własności intelektualnej. 

 

Dlaczego ochrona własności intelektualnej jest ważna? Jak robić to skutecznie? Skąd brać 
na to środki? 

Odpowiedzi na te i inne pytania podczas spotkania. 

Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 14 marca 2022 r. 

 

Właściwa ochrona własności intelektualnej zależy od wielkości i możliwości firmy (organizacji), 
ale przede wszystkim od rodzaju działalności i posiadanych zasobów. Bardzo ważna jest 
odpowiednia identyfikacja własności, określenie dopasowanych narzędzi ochrony i praca nad 
zwiększeniem wartości intelektualnej tak, aby jej posiadanie stanowiło istotną barierę wejścia 
dla konkurencji. Niezbędna też jest elementarna wiedza, jak to robić. 

 

 

ORGANIZATOR – LIDER PROJEKTU 

 

 

PARTNERZY MERYTORYCZNI  

               

 

PARTNER TECHNICZNY 



 

PRELEGENCI 

Beata Staszków, Prezes Zarządu Związku Pracodawców 

Polska Miedź 

Menedżer z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem pracy 

w Polsce i Wielkiej Brytanii oraz potwierdzonymi sukcesami 

w zakresie poprawy jakości świadczonych usług w 

instytucjach non-for-profit, uczelniach wyższych oraz 

firmach konsultingowych.  

Po ukończeniu studiów MBA w 2001 roku rozpoczęła pracę 

jako konsultant biznesowy i interim menadżer w firmach 

potrzebujących wsparcia w czasie kompleksowych 

procesów restrukturyzacyjnych. 

W latach 2010- 2016 pracowała jako konsultant biznesowy, trener i coach w firmach Catalyst, 

Workstream Consulting, Career Intelligence i Mentor EU w Wielkiej Brytanii. Od czerwca 2016 

roku, pełni funkcje prezesa zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź. 

 

Dr Natalia Krej, Radca prawny, Wspólnik w Kancelarii 

Krej&Gajowczyk Legal Partner 

Doktor nauk prawnych, radca prawny, wpisany na listę radców 

prawnych we Wrocławiu (OIRP Wrocław), członek stałej Komisji 

ds. współpracy z samorządami  i instytucjami przy OIRP we 

Wrocławiu, od 2006 r. prowadzi własną praktykę zawodową 

świadcząc obsługę prawną z zakresu prawa cywilnego oraz prawa 

gospodarczego, współpracuje z Uniwersytetem Wrocławskim, 

Polską Akademią Nauk w Warszawie  oraz Wyższą Szkołą 

Handlową we Wrocławiu. Obsługę prawną wykonuje w języku 

polski oraz w języku angielskim. Autor licznych publikacji 

naukowych w postaci książek, komentarzy i artykułów w obszarze 

prawa cywilnego, prawa gospodarczego. Od 2013 r. – 2019 r. radca prawny w KGHM Metraco 

S.A. Od 2017 r. radca prawny w Polskim Towarzystwem Stomatologicznym. Wspólnik w 

Kancelarii Krej&Gajowczyk Legal Partner.  

Prywatnie pasjonatka sztuki, prowadzi swój blog poświęcony tej tematyce 

www.dzieckowsztuce.pl Uprawia wiele dyscyplin sportowych, stawia na rozwój osobisty, który 

uznaje za kluczowy dla progresu  zawodowego. Mama Adasia i żona Michała.  

https://www.linkedin.com/in/dr-natalia-krej 

http://www.dzieckowsztuce.pl/
https://www.linkedin.com/in/dr-natalia-krej


 

Jacek Romanowicz, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej 

Polskiej 

Starszy specjalista w Departamencie Innowacyjności i Komunikacji 

Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. 

Z wykształcenia germanista, dziennikarz i filmoznawca. Absolwent 

Uniwersytetu Wrocławskiego i Wolnego Uniwersytetu w Berlinie. 

Przez wiele lat pracował jako dziennikarz zajmując się tematyką 

rynku mediów. Od 13 lat działa już po drugiej stronie barykady jako 

pracownik departamentów komunikacji, najpierw w Ministerstwie 

Skarbu Państwa, a ostatnio w Ministerstwie Rodziny i Polityki 

Społecznej. Pierwsze szlify w prowadzeniu działań edukacyjnych zbierał w Ministerstwie 

Skarbu Państwa, gdzie prowadził różne projekty promujące m.in. inwestowanie na giełdzie 

(np. szkolenia, platforma e-learningowa, programy telewizyjne, imprezy dla dzieci, konkursy, 

dodatki w prasie). W Urzędzie Patentowym RP wprowadza w świat ochrony własności 

intelektualnej nie tylko przedsiębiorców, ale także uczniów, nauczycieli i naukowców. 

 

Joanna Kupka, Zastępca Dyrektora Departamentu 

Innowacyjności i Komunikacji, Urząd Patentowy 

Rzeczypospolitej Polskiej 

Od 2012 r. zatrudniona w Urzędzie Patentowym RP, aktualnie jako 

zastępca dyrektora Departamencie Innowacyjności i Komunikacji. 

Odpowiada za koordynację projektów z zakresu upowszechniania 

i promowania wiedzy o ochronie własności przemysłowej (w tym 

projekty finansowane ze środków krajowych, funduszy 

strukturalnych UE oraz w ramach współpracy międzynarodowej). 

W latach 1999-2008 pracownik Fundacji Małych i Średnich 

Przedsiębiorstw (Regionalna Instytucja Finansująca), gdzie m.in. 

była akredytowanym konsultantem doradzającym osobom podejmującym działalność 

gospodarczą oraz MŚP, jak uzyskać wsparcie w ramach programów pomocowych, 

a następnie kierowała wydziałem ds. programów inwestycyjnych oraz koordynowała prace 

mazowieckiej sieci Punktów Konsultacyjno-Doradczych. W latach 2008-2011 główny 

specjalista we Władzy Wdrażającej Programy Europejskie. Autor artykułów dotyczących 

realizowanych projektów oraz prelegent na szkoleniach i konferencjach. 

 

Marcin Krupka, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 

Ekspert ds. realizacji projektu POIR w Departamencie 

Innowacyjności i Komunikacji Urzędu Patentowego 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Prawnik, politolog – a0bsolwent Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2010 – 2020 pracował w 

Departamencie Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego. Od listopada 2020 r. zatrudniony 

w Urzędzie Patentowym RP na stanowisku eksperta  ds. obsługi 

projektu POIR „Własność intelektualna w Twojej firmie”. Na co 

dzień współpracuje z przedsiębiorcami, odpowiada m.in. za 

obsługę grantobiorców oraz realizację działań promocyjnych projektu. 



 

ORGANIZATOR – LIDER PROJEKTU 

 

Związek Pracodawców Polska Miedź 

Samorządna organizacja pracodawców, która powstała w 1996 roku z inicjatywy KGHM 

Polska Miedź S.A. Związek początkowo miał charakter stowarzyszenia branżowego, a obecnie 

zrzesza 119 firm z różnych sektorów gospodarki, zatrudniających ponad 38 000 pracowników. 

Zadaniem Związku jest ochrona i reprezentowanie interesów pracodawców.  

Nasza struktura pozwala na współpracę firm w duchu społecznej odpowiedzialności biznesu, 

przy poszanowaniu różnorodności interesów bez względu na wielkość, strukturę czy formę 

prawną. Naszym zadaniem jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych 

pracodawców. Jednym z elementów poprawiających konkurencyjność jest stałe podnoszenie 

kompetencji. ZPPM organizuje konferencje, seminaria i szkolenia, z których skorzystało ponad 

pięć tysięcy osób. Pomagamy uzyskiwać wiedzę, pozwalającą na budowanie przewagi 

rynkowej. Mamy ogromny potencjał intelektualny, ze względu na wsparcie naszego założyciela 

- Grupy Kapitałowej KGHM i innych firm członkowskich, posiadających unikalne kompetencje. 

Oprócz organizacji różnego rodzaju form rozwoju skutecznie upowszechniamy także dobre 

praktyki zarządzania. 

www.pracodawcy.pl M: sekretariat@pracodawcy.pl 

 

PARTNER MERYTORYCZNY 

 

 
 

Krej&Gajowczyk Legal Partners Kancelaria Radców Prawnych 

W DNA naszej kancelarii leży rozwiązywanie sporów – jesteśmy prawnikami procesowymi, 

reprezentującymi spółki przed sądami i urzędami. 

Jednak szczególną wagę przykładamy do tego, by nasi Klienci nie musieli wchodzić na 

kosztowną ścieżkę sądową. Dlatego zadbamy o właściwe zabezpieczenie interesów Twojej 

firmy już na etapie prowadzonych przez nas negocjacji i sporządzania umów. 

Mamy ogromne doświadczenie w opiniowaniu kontraktów w branży IT, budowlanej i filmowej 

– również dla międzynarodowych korporacji. 

Jak pomagamy prowadzić bezpieczny biznes 

 Sprawy sądowe i arbitraż (Z sukcesami reprezentujemy Klientów przed sądami 

wszystkich instancji i Sądem Najwyższym.) 

 Prawo spółek / bieżąca obsługa (Prowadzimy bieżące sprawy spółek od rejestracji aż 

do zakończenia ich działalności. 

 Własność intelektualna (Zabezpieczamy prawa autorskie majątkowe i osobiste w 

projektach branży IT oraz filmowej.) 

 Upadłość przedsiębiorstw (Wspieramy zadłużone firmy, przeprowadzając je przez 

wszystkie etapy postępowania upadłościowego. Reprezentujemy też interesy 

wierzycieli.) 

http://www.pracodawcy.pl/
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 Szkolenia (przeprowadzamy szkolenia z zakresu wszystkich naszych specjalizacji. 

Program przygotowujemy pod kątem rozwiązań konkretnych potrzeb i problemów, z 

którymi spotyka się Klient w swojej działalności.) 

Rozumiemy biznes i unikamy schematów Otrzymasz porady prawne i wskazówki, na 

podstawie których swobodnie i bez wahania podejmiesz decyzję biznesową. Dopasujemy się 

do potrzeb i realiów Twojej działalności, dostarczając też świeże, nieszablonowe rozwiązania. 

Obsługujemy międzynarodowe projekty. Znamy realia polskich i zagranicznych biznesów. 

Mamy doświadczenie w pracy z  kontrahentami z innych krajów. Sporządzimy dla Ciebie 

bezpieczne dokumenty, zaopiniujemy umowy i poprowadzimy negocjacje w języku angielskim. 

Mamy szerokie doświadczenie procesowe i w obsłudze spółek. Niezależnie od tego, czy 

potrzebujesz pomocy prawnej w bieżących sprawach firmy, czy musisz walczyć przed sądem, 

będziemy sprawnie reprezentować Twoje interesy. 

Proponujemy elastyczne modele rozliczeń. Sposób wynagrodzenia każdorazowo 

dopasowujemy do rodzaju zleconej nam pracy. Możemy rozliczać się według stawki 

godzinowej, projektowo (szacujemy czas i wyceniamy z góry) lub w modelach hybrydowych – 

tak, by dla Ciebie było przejrzyście i wygodnie. 

https://glpartners.pl/  M: office@glpartners.pl 

 

 
 

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 

Centralny organ administracji rządowej utworzony 28 grudnia 1918 r., właściwy w sprawach z 

zakresu własności przemysłowej.  

Władze Urzędu Patentowego RP 

 Edyta Demby-Siwek – prezes  

 Piotr Zakrzewski – zastępca prezesa  

 Patrycja Czubkowska – zastępca prezesa 

 Marcin Dobruk – dyrektor generalny 

Zadania i organizacja UPRP zostały określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo 

własności przemysłowej (art. 259-2651). 

Do zadań Urzędu Patentowego należy w szczególności: 

 przyjmowanie i badanie zgłoszeń dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, 

wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych oraz 

topografii układów scalonych, dokonanych w celu uzyskania ochrony; 

 orzekanie w sprawach udzielania patentów i dodatkowych praw ochronnych na 

wynalazki, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz znaki towarowe, a także praw z 

rejestracji wzorów przemysłowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów 

scalonych; 

 rozstrzyganie spraw w postępowaniu spornym; 

https://glpartners.pl/
mailto:office@glpartners.pl


 prowadzenie rejestru patentowego oraz rejestrów: wzorów użytkowych, wzorów 

przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych oraz topografii 

układów scalonych; 

 wydawanie organu urzędowego pod nazwą Wiadomości Urzędu Patentowego; 

 wydawanie Biuletynu Urzędu Patentowego; 

 udział w pracach organów międzynarodowych z tytułu zawartych przez Rzeczpospolitą 

Polską umów międzynarodowych w sprawach z zakresu własności przemysłowej, w 

szczególności Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej; 

 prowadzenie centralnego zbioru polskich i zagranicznych opisów patentowych. 

 

Siedziba Urzędu Patentowego RP znajduje się przy al. Niepodległości 188/192 w Warszawie. 

https://uprp.gov.pl  https://uprp.gov.pl/pl/kontakt M: Centrum.Kontaktowe@uprp.gov.pl 

 

 

 

PARTNER TECHNICZNY 

 

Creativ Media Sp. z o.o. 

Creativ Media to grupa ekspertów zapewniająca oprawę multimedialną i najlepszy sprzęt dla 

najbardziej wymagających. Specjalizuje się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań 

multimedialnych na potrzeby eventów. Wykorzystują najnowocześniejsze technologie, 

tworząc niezapomniane i intrygujące realizacje, aby Twoje wydarzenie budziło zachwyt i 

zapadło w pamięć. Ich zespół łączy wieloletnie doświadczenie oraz młodość, a cechuje 

nieustanna chęć rozwoju. 

http://creativmedia.eu/ M: biuro@creativmedia.eu 

https://uprp.gov.pl/
https://uprp.gov.pl/pl/kontakt
mailto:Centrum.Kontaktowe@uprp.gov.pl
http://creativmedia.eu/
mailto:biuro@creativmedia.eu

