
 
 

 

Szkolenie – Własność Intelektualna – aspekty teoretyczne i praktyczne jej ochrony – 1.02.2022 godzina: 
12.00  
 
Część teoretyczna – online: 
Prowadzący: Piotr Godlewski – rzecznik patentowy, wieloletni praktyk, 
współwłaściciel Kancelarii JWP. Specjalizuje się w ochronie rozwiązań z dziedziny 
nauk przyrodniczych takich jak: biologia, chemia, farmacja, biotechnologia czy 
medycyna. Bierze udział w dokonywaniu międzynarodowych i krajowych zgłoszeń 
patentowych (PL, EP oraz PCT), prowadzeniu postępowań dotyczących SPC oraz 
postępowań spornych przed Urzędem Patentowym RP oraz postępowań 
sprzeciwowych przed EPO. 

Kwalifikowany europejski rzecznik patentowy (zdany egzamin EQE) i krajowy 
rzecznik patentowy. Zatrudniony w kancelarii JWP od 2008 roku. Przeprowadził szereg szkoleń z zakresu 
ochrony własności przemysłowej i posiada bogate doświadczenie we współpracy z uczelniami wyższymi 
i instytutami naukowo-badawczymi. 

Poruszane na szkoleniu zagadnienia: 
 
Własność intelektualna i przemysłowa  

• Własność intelektualna a własność przemysłowa, definicja  

• Rodzaje praw własności przemysłowej  

• Terytorialny i czasowy zakres ochrony poszczególnych praw  
 
Ochrona innowacyjnych rozwiązań, co to jest patent na wynalazek?   

• Produkt innowacyjny i jego ochrona  

• Patent na wynalazek, czy wszystko można opatentować?  

• Wynalazek a wzór użytkowy – różnice w podejściu do ochrony  

• Komu przysługuje prawo do patentu w jednostkach naukowo- badawczych?  

• Procedury zgłaszania wynalazków w celu uzyskania patentu  
 
Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi jest jedną z wiodących polskich kancelarii rzecznikowskich. Świadczy 
kompleksową pomoc prawną w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej w Polsce 
i zagranicą.  
 
Zespół Kancelarii tworzą doświadczeni krajowi i europejscy rzecznicy patentowi, prawnicy, konsultanci 
i eksperci różnych specjalności. Kancelaria specjalizuje się w ochronie wynalazków, wzorów użytkowych, 
wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych oraz nazw domen internetowych 
i nazw firm. 
 
Eksperci Kancelarii doradzają w sprawach z zakresu budowania strategii ochrony, zarządzaniu, wycenach 
i obrocie portfolio praw własności przemysłowej w firmie, prowadzą badania patentowe i zdolności 
rejestrowej oznaczeń, postępowania rejestrowe, sporne i sądowe przed krajowymi i europejskimi 
organami administracji i sądami, udzielają pomocy prawnej w sprawach naruszeń praw wyłącznych 
i zwalczania nieuczciwej konkurencji.  
 
 



 
 

 

 
 
 
Część praktyczna – stacjonarnie: 
Prowadząca: Agnieszka Rzeźnik – Kierownik Sekcji Transferu Technologii 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Współtwórca większości wewnętrznych 
regulacji i procesów dotyczących własności intelektualnej na Uczelni. Prowadząca 
zajęcia z ochrony własności intelektualnej dla studentów, pracowników oraz w 
ramach Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej. Dzięki kompetencjom 
sprzedażowym oraz znajomości prawa własności przemysłowej od ponad 4 lat 
skutecznie łączy biznes z nauką oraz pomaga tworzyć, chronić oraz wdrażać 
innowacje. Zna rynek oraz regulacje legislacyjne dotyczące m.in. kosmetyków czy 
wyrobów medycznych, dlatego efektywnie łączy potrzeby biznesu i rynku z wiedzą 
merytoryczną i zapleczem infrastrukturalnym Uczelni. 
 
Poruszane na szkoleniu zagadnienia: 
 
Praktycznie o regulacjach własności intelektualnej w jednostkach naukowych: 

• Proces zgłaszania wyników 

• Wymagania Ustawy PSW względem własności intelektualnej  

• Dobre praktyki UMED Łódź – proces zgłoszeń, regulamin, podziały praw i rozliczenia z Twórcami 

Umowy – wzory oraz na co zwrócić uwagę m.in.: 

• NDA  

• MTA 

 
Centrum Innowacji i Transferu Technologii to promotor korzyści płynących ze współpracy nauki z biznesem 
w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. 
Naszym zadaniem jest wykorzystanie potencjału intelektualnego oraz transfer wiedzy i technologii 
wywodzących się z UM w Łodzi, poprzez budowanie i utrzymywanie stałych relacji ze środowiskiem 
gospodarczym. 

Centrum zapewnia ochronę własności intelektualnej, obsługę sprzedaży praw do wynalazków, udzielanie 
licencji na technologie, tworzenie spółek spin-off oraz spin-out. Poprzez Komisję ds. Własności 
Intelektualnej udzielamy opinii w sprawach związanych z ochroną, innowacyjnością i komercjalizacją dóbr 
intelektualnych. Zapewniamy obsługę Rzecznika Patentowego. 

Dysponujemy Sekcją ds. Badań Klinicznych, której zadaniem jest nadzorowanie i monitorowanie badań 
klinicznych realizowanych przez Uczelnię. Doradzamy w zakresie uzyskiwania zgód i pozwoleń na ich 
prowadzenie oraz pomagamy w sporządzaniu wniosków projektowych. A co najważniejsze inicjujemy 
współpracę w zakresie badań klinicznych. 

Kojarzymy przedsiębiorców z naukowcami UM w Łodzi, tak abyśmy mogli wspólnie i z sukcesami 
realizować projekty badawcze i wdrożeniowe. 

Więcej informacji na ciit.umed.pl 
 

http://ciitt.umed.pl/

