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  URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO  
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9.30-10.00  Rejestracja i kawa powitalna 
 
10.00-10.05 Powitanie uczestników  

Robert Maciaszek, Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego 

 
10.05-11.05 Co jest a co nie jest przedmiotem prawa własności intelektualnej?  

Czy pomysł jest chroniony na podstawie prawa autorskiego albo prawa własności 
przemysłowej? To pytanie dotyczy również wielu innych efektów pracy człowieka, takich jak: 
metody matematyczne, odkrycia czy metody działania. Prezentacja pokaże jak je chronić nie 
tylko na podstawie prawa własności intelektualnej, ale również przy pomocy innych regulacji.   
Aleksandra Maciejewicz, prawnik, współzałożycielka LAWMORE, członek Polskiej Izby 
Rzeczników Patentowych 

 
11.05-12.05 Czy mamy jeszcze szansę na kreatywność wobec otaczających nas dookoła 60 

milionów praw wyłącznych? O patentach, znakach towarowych i innych prawach 
własności przemysłowej w naszej codzienności 
Omówiona zostanie specyfika poszczególnych praw wyłącznych w kontekście rozwiązań 
technicznych (wynalazki, wzory użytkowe, topografie układów scalonych) oraz 
nietechnicznych (znaki towarowe, wzory przemysłowe i oznaczenia geograficzne). Ważnym 
uzupełnieniem będą zagadnienia dotyczące naszych lokalnych uwarunkowań i elementów 
systemu innowacji, warunkujących i wspierających procesy uzyskiwania ochrony.  
Piotr Brylski, Radca Prezesa ds. organizacji pracy i komunikacji w Urzędzie Patentowym RP 

 
12.05-12.30  przerwa kawowa 
 
12.30-13.30 Najczęstsze błędy popełniane w ramach posługiwania się własnością intelektualną 

Jakie uprawnienia ma odbiorca własności intelektualnej? Co oznacza dozwolony użytek 
osobisty? Gdzie leżą granice legalności korzystania z zasobów? Podczas prezentacji 
znajdziemy odpowiedź na te i wiele innych pytań dotyczących najczęściej popełnianych błędów 
podczas posługiwania się własnością intelektualną.  
Aleksandra Maciejewicz, prawnik, współzałożycielka LAWMORE, członek Polskiej Izby 
Rzeczników Patentowych 

 
13.30-14.30 Świat w innowacji, innowacja w świecie. O trendach i perspektywie ochrony 

własności intelektualnej w działalności eksportowej i konkurencyjnej w skali 
regionu, kraju i świata 
W dzisiejszych czasach tworzenie i ochrona własności intelektualnej stanowi podstawę 
przewagi innowacyjnej i wzmacnia prokonkurencyjność badań, usług czy produktów. Podczas 
prezentacji zostaną kompleksowo omówione istniejące i planowane rozwiązania, instrumenty 
oraz instytucje umożliwiające tworzenie, ochronę i zarządzanie naszym potencjałem 
intelektualnym.  
Piotr Brylski, Radca Prezesa ds. organizacji pracy i komunikacji w Urzędzie Patentowym RP 

 
14.30-15.00 lunch   


