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Patent na dobry początek 
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Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 
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9:30–10:00 
 
Rejestracja, kawa powitalna 
 

10:00–10:05 
 
Otwarcie seminarium 
 

10:05–11:05 

 

OCHRONA WYNALAZKÓW I WZORÓW UŻYTKOWYCH 
 
Omówienie podstawowych zagadnień dotyczących systemu patentowego, 

przybliżenie definicji.  Komu może zostać udzielony patent i w jakim celu można go 

wykorzystać. Jak wygląda opis patentowy. Uczestnicy zapoznają się z elementami 

procedury polskiej, europejskiej i międzynarodowej. Przybliżenie podstawowych 

informacji dotyczących procedur, czasu ich trwania i kosztów. Czy wszystkie 

rozwiązania warto patentować, czy może lepiej zostawić je jako tajemnicę 

przedsiębiorstwa ? 

 
Oliwia Czarnocka 
rzeczniczka patentowa, specjalistka z dziedziny elektroniki i informatyki 

 

11:05–12:05 

 

ZMIANY W PRAWIE DOTYCZĄCE ZNAKÓW TOWAROWYCH – NOWE 

PRZEPISY I PRAKTYKA -  NOWE MOŻLIWOŚCI 

 

Nowe rodzaje znaków towarowych - jak je wykorzystać w planowaniu strategii 

ochrony marki i tworzenia portfolio prawa własności intelektualnej firmy. 

Niekonwencjonalne znaki towarowe: znaki ruchome, dźwiękowe czy multimedialne?  

Nowe narzędzia w budowaniu przewagi na konkurencyjnym rynku. 

 

Alicja Kicińska-Fujawa 
krajowa i europejska rzeczniczka patentowa, radczyni prawna 

 



 
 

12:05-12:35 

 

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W TWOJEJ FIRMIE - NOWY PROJEKT 

URZĘDU PATENTOWEGO RP 

 

W ramach projektu, w siedzibie przedsiębiorcy, przedstawiciele Urzędu 

Patentowego RP  będą świadczyć usługę „szytą na miarę” obejmującą identyfikację 

dóbr niematerialnych w firmie, a także formalny i praktyczny instruktaż w zakresie 

możliwych form ochrony własności intelektualnej oraz komercjalizacji 

zidentyfikowanych dóbr.  

 

Joanna Kupka oraz Marek Gozdera, Departament Promocji i Wspierania 

Innowacyjności Urzędu Patentowego RP 

12:35–12:50 
 
Przerwa kawowa    
 

12:50–13:50 

 

NOWE TECHNOLOGIE - WYZWANIA DLA PRAWA PATENTOWEGO 

 

Przedstawienie obecnych przepisów dotyczących wynalazków wspomaganych 

komputerowo. Wyzwania stawiane systemowi patentowemu przez sztuczną 

inteligencję, blockchain, fintech. Czy stosowanie rozwiązań wspomaganych AI rodzi 

zagrożenia? 

 

Oliwia Czarnocka 
rzeczniczka patentowa, specjalistka z dziedziny elektroniki i informatyki 

 

13:50–14:50 

 
ZARZĄDZANIE PRAWAMI WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ 

 

Zarządzanie prawami własności intelektualnej w MŚP. Prawo własności 

intelektualnej jako wartościowe zasoby zarówno biznesowe jak i prawne.  

O co zadbać? Rozwiązania własne czy umowa licencyjna. 

Dobre praktyki w zarządzaniu prawami własności przemysłowej  w firmie – złote 

zasady. 

 

Alicja Kicińska-Fujawa 
krajowa i europejska rzeczniczka patentowa, radczyni prawna 
 

14:50–15:20 

 

Lunch 

 

 

 

Organizatorem wydarzenia jest Województwo Małopolskie 


