III Seminarium Prawne dla Biznesu
„Własność intelektualna
jako narzędzie przewagi rynkowej przedsiębiorcy”
9 czerwca 2021 r.
godz. 10.00- 13.15.
Wydział Prawa UwB
ul. Mickiewicza 1
uczestnictwo on line
za pośrednictwem platformy Blackboard Collaborate
Szanowni Państwo, Drodzy Przedsiębiorcy,
Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa na kolejne Seminarium Prawne dla Biznesu.
Tym razem nasza uwaga zostanie poświęcona zagadnieniom Prawa własności intelektualnej
rozpatrywanego przez pryzmat narzędzi przewagi rynkowej przedsiębiorcy.
Prawo własności intelektualnej to dziedzina, która stara się odpowiadać na wyzwania
współczesności wynikające z rozwoju technologicznego, zmieniających się realiów prowadzenia
działalności: gospodarczej i badawczej. Własność intelektualna może stanowić narzędzie przewagi
rynkowej przedsiębiorcy, zaś prawa własności intelektualnej są ważnym składnikiem
przedsiębiorstwa.
Zarządzanie zasobami własności intelektualnej wiąże się z wieloma decyzjami strategicznymi,
dotyczącymi m.in. wyznaczenia właściwego momentu ujawnienia kreowanych rozwiązań, wyboru
optymalnej formy ich ochrony, monitorowania działań konkurencji, reagowania na naruszenia.
Decyzje biznesowe w tym obszarze muszą być podejmowane na podstawie rozwiązań prawnych
tworzonych przez prawodawcę krajowego, z uwzględnieniem regulacji prawa unijnego i
międzynarodowego. Przepisy prawa polskiego w ostatnich latach podlegały w tym zakresie licznym
nowelizacjom. Obecnie w Polsce obserwujemy kształtowanie się nowoczesnego systemu ochrony
praw, opierającego się o wyspecjalizowane sądownictwo, model reprezentacji przez profesjonalnych
pełnomocników i zmienione strategie dochodzenia ochrony i egzekwowania praw własności
intelektualnej. Nowe wyzwania przed przedsiębiorcami stawia także pandemia COVID-19.
Celem III Seminarium Prawnego dla Biznesu jest utrwalenie przekonania, że własność
intelektualna stanowi kluczowy zasób przedsiębiorstwa, przedstawienie w jaki sposób może być
wykorzystywana w procesie budowania przewagi rynkowej, jak również zaprezentowanie
najnowszych programów wsparcia w zakresie tworzenia strategii biznesowej IP. Uczestnicy
spotkania otrzymają materiały pomocnicze pt. "Ochrona innowacyjnych rozwiązań w
przedsiębiorstwie".




Podczas spotkania omówione zostaną następujące zagadnienia:
znaczenie własności intelektualnej w budowie strategii biznesowej przedsiębiorstwa,
znaki towarowe konwencjonalne i niekonwencjonalne jako źródło komercyjnego pochodzenia
towarów od konkretnego przedsiębiorcy,
strategia patentowa w przedsiębiorstwie,
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unieważnienie praw własności przemysłowej przed sądami administracyjnymi i sądami
własności intelektualnej po zmianach, które weszły w życie 1 lipca 2020 r.,
współpraca z profesjonalnymi pełnomocnikami w sprawach z zakresu własności
intelektualnej,
programy wsparcia dla przedsiębiorców w zakresie budowy strategii biznesowej IP,
ulgi podatkowe dotyczące praw własności intelektualnej.
Tradycją jest, że w naszych spotkaniach biorą udział przedstawiciele nauki i praktyki.

Gościem specjalnym III Seminarium Prawnego dla Biznesu będzie Pani Edyta Demba- Siwek,
Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Pani Dorota Rzążewska, Prezes
Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.
Wśród zaproszonych gości będą m. in. prof. dr hab. Marcin Trzebiatowski, radca prawny,
rzecznik patentowy, biegły sądowy, arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy
Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie, reprezentujący Wydział Prawa, Prawa
Kanonicznego i Administracji, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dr hab. Justyna OżegalskaTrybalska, radca prawny, arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie
Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie reprezentująca Wydział Prawa i Administracji,
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Magdalena Woźny, radca prawny i doradca podatkowy z Kancelarii
Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy w Białymstoku oraz prof. dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz,
sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Izby Gospodarczej, reprezentująca Wydział Prawa
Uniwersytetu w Białymstoku. Dyskusję poprowadzi dr Magdalena Rutkowska-Sowa, rzecznik
patentowy, wicedziekan Okręgu Podlaskiego Polskiej Izby Rzeczników Patentowych z Wydziału
Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
Tym razem również przygotowaliśmy warsztaty z zakresu rejestracji dóbr własności
przemysłowej (znaków towarowych, wynalazków, wzorów przemysłowych itd.) ukazujące
omawiane zagadnienie z perspektywy praktycznej.
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej, na której znajdziecie Państwo bieżące
informacje dotyczące

organizacji

Seminarium:

https://prawo.uwb.edu.pl/seminaria-prawne-dla-

biznesu.
Zapraszam serdecznie do rejestracji i wysyłania zgłoszeń.

dr Magdalena Kun-Buczko
Koordynator Seminariów Prawnych dla Biznesu
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