
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

22 marca 2022r. Konferencja (Novotel Warszawa Centrum + online)  
 

23 marca 2022r. Warsztaty tematyczne (online) 
 
  
Podczas dwudniowego wydarzenia porozmawiamy na temat zmian jakim poddawane jest 
prawo własności intelektualnej. Zastanowimy się co jest przyczyną tych zmian, jak wpływają 
one na funkcjonowanie środowiska biznesowego oraz z jakimi wyzwaniami mierzą się obecnie 
posiadacze praw, a także jak zapewnić skuteczną i w pełni egzekwowalną ochronę własności 
intelektualnej. 
 
W gronie uczestników znajdą się wybitni specjaliści i doświadczeni praktycy reprezentujący 
biznes, administrację i świat nauki. 

 
 
22 marca 2022r. Konferencja (Novotel Warszawa Centrum + online) 
  
9:30    Rejestracja i powitalna kawa 
 
10:00 – 10:10   Oficjalne otwarcie (Maciej Witucki, Prezydent Konfederacji Lewiatan oraz 
Mariusz Mielczarek, Dyrektor ds. Regulacji i Sektora Publicznego w Europie Środkowo- 
Wschodniej, Amazon) 
 
10:10 – 10:30   Rozmowa moderowana: Jak skuteczniej walczyć z procederem 
podróbkowym? - Raport obrazujący sytuację w Polsce 
 
Prelegentki: 

• Ewa Kurowska-Tober, Partner, Kancelaria DLA Piper 

• Alicja Wolny, Senior Associate, Kancelaria DLA Piper 
 
Moderacja: dr Aleksandra Musielak, Dyrektor Departamentu Rynku Cyfrowego Konfederacji 
Lewiatan 
 
10:30 – 10:50   Rozmowa z gościem - dr Piotr Stryszowski, Starszy Ekonomista, OECD  
  
10:50 – 12:05  Panel 1: Własność intelektualna a ecommerce – jak efektywnie 
przeciwdziałać naruszeniom IP w Polsce?  
O jakich prawach własności intelektualnej możemy mówić w działalności ecommerce? Jak 
walczyć z podrabianymi towarami na internetowych platformach handlowych? Jaka 
odpowiedzialność ciąży na takich platformach i jakie kroki podejmują, aby przeciwdziałać 
naruszeniom praw własności intelektualnej? Jaka jest rola organów celnych w walce z 
nielegalnym towarami?  
 
 
 



 

 

Prelegenci:  

• Grzegorz Kozłowski, Dyrektor Departamentu Ceł, Ministerstwo Finansów  

• dr Malwina Mejer, Ekonomistka, DG GROW, Komisja Europejska  

• dr hab. Justyna Ożegalska-Trybalska, Uniwersytet Jagielloński  

• dr Cezary Sowiński, Public Policy Manager, Amazon  

• dr Piotr Stryszowski, Starszy Ekonomista, OECD  
 
Moderacja: dr Aleksandra Musielak, Dyrektor Departamentu Rynku Cyfrowego Konfederacji 
Lewiatan  
  
 
12:05 – 12:25   Przerwa kawowa  
 
12:25 – 12:45 Rozmowa z gościem – Mariusz Jerzy Golecki, Podsekretarz Stanu, 
Ministerstwo Rozwoju i Technologii  
 
12:45 – 13:55   Panel 2: Prawo patentowe a nowatorskie rozwiązania – jak przyspieszyć 
tempo innowacji?  
Przed jakimi wyzwaniami stoją innowacyjne przedsiębiorstwa? Jak przyspieszyć wcielanie w 
życie nowatorskich rozwiązań? Jaką rolę odgrywa wymiar sprawiedliwości w kształtowaniu 
progresywnych gospodarek rynkowych? Czy potrzebujemy światowej reformy prawa 
patentowego?  
 
Prelegenci:  

• Małgorzata Furmańska, radca prawny, Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi  

• Mariusz Jerzy Golecki, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju i Technologii  

• Bartosz Krakowiak, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Ochrony Własności 
Przemysłowej AIPPI Polska  

• Grzegorz Rychwalski, Wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu 
Farmaceutycznego   

 

Moderacja: Alicja Hendler, dziennikarka i redaktor w mediach biznesowych 
  
 
13:55 – 14:45   Lunch  
  
14:45 – 15:05   Rozmowa z gościem – Edyta Demby-Siwek, Prezes Urzędu Patentowego 
Rzeczypospolitej Polskiej 
  
15:05 – 16:15   Panel 3: Własność intelektualna a nowe technologie – sprzymierzeńcy czy 
wrogowie?  
Jak nowe technologie wpływają na prawo własności intelektualnej? Z jakimi wyzwaniami 
mierzy się przemysł kreatywny? O jakich zależnościach między własnością intelektualną a 
sztuczną inteligencją możemy dzisiaj mówić? Jak dane i rozwój IoT wpływają na praktyczne 
korzystanie z ochrony własności intelektualnej? Co zmieni pojawienie się komputerów 
kwantowych?  
 



 

 

Prelegenci:  

• Edyta Demby-Siwek, Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej 

• Agnieszka Jasińska-Kołodziej, Dyrektor Departamentu Komercjalizacji, Centrum 
Łukasiewicz 

• dr hab. prof. UŚ Marlena Jankowska, Dyrektor Centrum Prawa Designu, Mody i 
Reklamy, Uniwersytet Śląski  

• Dorota Rzążewska, Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych  

• Piotr Zawadzki, radca prawny, rzecznik patentowy, Kancelaria KRK Kieszkowska 
Rutkowska Kolasiński 

 

Moderacja: dr Magdalena Rutkowska-Sowa, Wicedziekan PIRP Okręgu Podlaskiego, 
pełnomocnik Rektora UwB ds. własności intelektualnej, Uniwersytet w Białymstoku  
 
16:15 – 16:30   Podsumowanie i zakończenie (Grzegorz Baczewski, Dyrektor Generalny 
Konfederacji Lewiatan) 
 
16:30  Networking 
 
 
  

23 marca 2022r. Warsztaty tematyczne (online)  
 
10:00 – 11:00  
Bezpieczny e-biznes, czyli jak w praktyce planować i egzekwować ochronę praw własności 
intelektualnej  
  

• Mam pomysł na e-biznes. Jak bezpiecznie wystartować?   

• Korzyści z rejestracji znaku towarowego i wzoru przemysłowego w e-biznesie.  

• Co może być chronione prawem autorskim w e-biznesie?  

• Jak reagować na naruszenia i co zrobić by nie naruszać cudzych praw?  

• Co zrobić gdy pojawia się aukcja/ogłoszenie naruszające nasze prawa własności 
intelektualnej?  

• Czy platformy internetowe są odpowiedzialne za sprzedaż towarów naruszających 
prawa własności intelektualnej?  

• O czym jeszcze należy pamiętać by skutecznie zabezpieczyć swoje prawa?  
 
Warsztat skierowany do przedsiębiorców planujących bądź prowadzących e-biznes. Podczas 
spotkania ekspertki z kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi poruszą kwestie związane z ochroną 
praw własności intelektualnej. Szczególna uwaga zostanie poświęcona wykorzystaniu znaków 
towarowych, wzorów przemysłowych oraz prawu autorskiemu w przestrzeni cyfrowej. 
Spotkanie będzie miało formę praktycznych wskazówek dla przedsiębiorców. Przedstawione 
zagadnienia poparte zostaną przykładami z życia.  
  
Prowadzący:  

• Arletta Miciukiewicz-Dutt, rzecznik patentowy, Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi  

• Katarzyna Wypchło, radca prawny, Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi  



 

 

11:10 - 12:10 
Pomysł na wagę złota - Czy można zabezpieczyć go przed konkurencją? 
 
Innowacyjny pomysł ucieleśniony w produkcie, stanowi często jego najcenniejszy element. 
Jednak ochrona takich pomysłów przed wykorzystaniem przez konkurencję jest wyzwaniem, 
wymagającym wdrożenia odpowiedniej strategii, czy też wyboru między różnymi 
możliwościami jakie dają nam przepisy prawa. 
  

• Czy pomysł można w ogóle chronić prawnie i gdzie leży granica pomiędzy tym czego 
prawo nie pozwala zawłaszczyć, a tym co może stać się wyłączną własnością danego 
podmiotu? 

• Jak zabezpieczyć twórczość intelektualną zawartą w naszym produkcie? 

• Jak zapobiegać „kradzieży” lub wykorzystaniu naszych cennych idei przez podmioty 
trzecie? 

• Na ile obowiązujące przepisy pozwalają nam walczyć z takimi działaniami? 
  
Podczas warsztatu wspólnie z uczestnikami zastanowimy się nad tym w jaki sposób twórczy 
pomysł przełożony na produkt może zostać zabezpieczony i stanowić narzędzie do 
konkurowania z innymi podmiotami i wspierania dalszego rozwoju firmy. 
 
Prowadzący:  

• Alicja Wolny, Senior Associate, Kancelaria DLA Piper 

• Aleksandra Wrońska-Szymkowiak, Associate, Kancelaria DLA Piper 
  
 
  
 
12:20 – 13:20  
Praktyka UPRP w sprawie rozpatrywania wynalazków wspomaganych komputerowo w 
świetle zmian ustawy Prawo własności przemysłowej 
 
Warsztat skierowany do osób zainteresowanych ochrona patentową wynalazków 
wspomaganych programem komputerowym oraz sztuczną inteligencją. Podczas prezentacji 
zostaną przestawione istotne zmiany w ustawie Prawo własności przemysłowej skutkujące 
możliwością uzyskania ochrony na wynalazki komputerowe. Prezentacja będzie obejmowała 
przykłady rozwiązań na które można uzyskać patent i rozwiązań wyłączonych z ochrony 
patentowej. Szczególna uwaga zostanie poświęcona inteligentnemu sygnalizatorowi 
świetlnemu wykorzystującemu program komputerowy do sterowania światłami przy przejściu 
dla pieszych oraz układowi sterowania sygnalizacją świetlną z wykorzystaniem sztucznej 
inteligencji. 
 
Prowadzący: 

• Arkadiusz Kwapisz, Ekspert, Departament Elektroniki i Mechaniki, Koordynator 
Wyszehradzki Instytut Patentowy, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 

 
 
 



 

 

 

Informacje organizacyjne 
 

Pierwszy dzień wydarzenia, konferencja, odbywa się 22 marca 2022r., stacjonarnie w hotelu 
Novotel w Warszawie, przy zachowaniu procedur zapobiegających rozprzestrzenianiu się 
Covid-19. Udział w nim jest bezpłatny, po wcześniejszym zarejestrowaniu się.  
 
Kolejnego dnia, 23 marca 2022r., odbywają się otwarte, bezpłatne jednogodzinne 
szkolenia/warsztaty pogłębiające oraz uzupełniające tematy omawiane podczas konferencji, a 
także obszary z szeroko pojętego prawa własności intelektualnej. Warsztaty odbywają się 
zdalnie i mogą być transmitowane ze studia Konfederacji Lewiatan lub z wirtualnego studia 
lub z siedziby Partnera. Uczestnicy warsztatów muszą się wcześniej zarejestrować, aby móc w 
nich uczestniczyć. 
  


