"Creativity is intelligence having fun"
Albert Einstein

Instytut
Własności Intelektualnej
Fundacja
Katowice-Warszawa

“Jak skutecznie chronić innowacje? Sądy
specjalne. Pomoc prawno-rzecznikowska.”
Prelegenci:
Beate Schmidt, President of the Federal Patent Court
OHIM representative in proceedings before the European Court of
Justice in Luxembourg; Speaker at CEIPI, ECTA, INTA and other IP
organisations in Europe, US and China.
Participation in negotiations in Brussels (EU) and in WIPO conferences
(Singapore Treaty on the Law of Trade Marks 2006).
5/2011 – today president of the German Federal Patent Court, Munich;
presiding judge of a nullity board
8/2006 - 4/2011 director of trademark department and cancellation and litigation
department in the then Office of Harmonization in the Internal Market (OHIM, now
EUIPO), Alicante, Spain
2/2000 - 7/2006 head of main department for trademarks, utility models and design
patents of the German Patent and Trade Mark Office, Munich
5/1997 - 1/2000 head of department at the German Patent and Trade Mark Office
(human resources, budget), Munich
12/1994 - 4/1997 Judge (Board of Appeal for Trade Marks at the Federal Patent Court,
Munich)
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1/1991 - 12/1994 Federal Ministry of Justice, Bonn, personal assistant to the State
Secretary
8/1986 - 12/1990 Federal Ministry of Justice, Bonn, initially seconded as desk officer
(copyright; since 1989: HR Department)
11/1982 – 8/1986 judge (civil matters at the District Court Aschaffenburg and Criminal
Division at the Regional Court Aschaffenburg), public prosecutor
1980 - 1982 legal clerkship (Referendariat) and 2nd state examination
10/1974 - 12/1979 law studies at the Maximilians University Würzburg, 1st state
examination

Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki
Adwokat, Starszy Partner
Ekspert prawny z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa
własności intelektualnej, prawa konkurencji, prawa nowych
technologii i prawa cywilnego. Starszy partner i współzałożyciel
kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Jako pełnomocnik i doradca prawny
wspiera zarządy wielu dużych polskich i zagranicznych przedsiębiorstw prowadzących
działalność w Polsce. Reprezentuje klientów w sprawach sądowych oraz
w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Stowarzyszenia Prawa Własności
Przemysłowej, arbitrem Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych. Pełnił również
funkcje arbitra Komisji Prawa Autorskiego i arbitra Sądu Arbitrażowego przy Krajowej
Izbie Gospodarczej w Warszawie.
Uczestniczy w pracach nad projektami ustaw oraz sporządza ekspertyzy dla Sejmu i Senatu
RP. Współpracował z Komisją Kodyfikacji Prawa Cywilnego.
W kancelarii nadzoruje prace zespołów Prawa własności przemysłowej, Prawa
konkurencji i ochrony konsumentów, Prawa reklamy i promocji oraz Life Sciences.
Praktykę adwokacką łączy z pracą naukową. Prowadzi na Uniwersytecie Jagiellońskim
wykłady i seminaria z zakresu: prawa cywilnego, prawa własności przemysłowej, prawa
ochrony konkurencji i prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji. Jest wykładowcą także
na studiach podyplomowych prowadzonych przez UJ i PAN oraz na aplikacjach
adwokackiej i rzecznikowskiej.
Wielokrotnie rekomendowany w polskich i zagranicznych rankingach prawników
specjalizujących się w prawie własności intelektualnej oraz prawie konkurencji
(min. Chambers Europe, Chambers Global, WTR1000, Legal 500, Rzeczpospolita).
Jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej iprawa konkurencji
oraz zagadnień prawa europejskiego. Redaktor pierwszej i największej publikacji IT Prawo
Internetu. Autor m.in. monografii: „Porozumienia monopolistyczne i ich cywilnoprawne
skutki” oraz „Środki ochrony praw własności intelektualnej”. Współautor wielu
rozdziałów w Systemie Prawa Prywatnego w tomach „Prawo konkurencji” i „Prawo
własności przemysłowej”.
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dr Alicja Adamczak, Prezes Urzędu Patentowego RP
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
rzecznik patentowy, radca prawny i pracownik naukowy Politechniki
Świętokrzyskiej. Obroniła pracę doktorską nt. „Pełnomocnik
w postępowaniu patentowym” oraz zdała egzamin sędziowski. Uzyskała
uprawnienia europejskiego rzecznika patentowego oraz zawodowego
pełnomocnika przed Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego
(OHIM).
W latach 1997-2002 była prezesem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
i jednocześnie przewodniczącą Krajowej Rady Rzeczników Patentowych oraz redaktorem
naczelnym kwartalnika „Rzecznik patentowy”. W tym okresie uczestniczyła w pracach
legislacyjnych nad projektami ustaw Prawo własności przemysłowej i ustawy o rzecznikach
patentowych.
Jest inicjatorką międzynarodowych sympozjów „Własność przemysłowa w innowacyjnej
gospodarce” w Krakowie, cyklu międzynarodowych konferencji „Innowacyjność i kreatywność
Kobiet”, polskich obchodów Światowego Dnia Własności Intelektualnej, a także konkursów
na pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską i studencką oraz na plakat, na krótki film i informację
medialną z zakresu ochrony własności intelektualnej. Jest autorką wielu publikacji z tej dziedziny.
Za działalność zawodową i społeczną została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Polonia
Restituta, Krzyżem Oficerskim Orderu „Merite de l’Invention” nadawanym za dokonania na rzecz
rozwoju innowacyjności przez Królewską Kapitułę w Brukseli oraz odznaką „Za Zasługi
dla Wynalazczości”. Polska Organizacja Turystyczna uhonorowała Alicję Adamczak tytułem
Ambasadora Kongresów Polskich w dowód uznania za promowanie dokonań Polski i Polaków
na międzynarodowych konferencjach oraz sympozjach, zaś Akademia Inżynierska w Polsce
Medalem Honorowym Gabriela Narutowicza w dowód uznania osiągnięć dla rozwoju techniki.
Znalazła się również na liście 50 wybitnych menedżerek w specjalnej edycji magazynu „Polish
Market”, uzyskując jednocześnie wyróżnienie „Diament Zarządzania”.
Reprezentuje Polskę w Radzie Administracyjnej i Komitecie Budżetowo-Finansowym Europejskiej
Organizacji Patentowej oraz w Radzie Administracyjnej Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego.

Paweł Kurcman
Radca prawny i rzecznik patentowy od 2008 r. oraz zawodowy pełnomocnik
przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).
Założyciel i partner zarządzający w Kancelarii Radcy Prawnego Paweł
Kurcman. Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie i Podyplomowych Studiów Prawa Własności Intelektualnej UW.
W przeszłości pełnił funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Polskiej
Izby Rzeczników Patentowych oraz funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego
Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Od XI. 2017 r. Wiceprezes Polskiej Izby Rzeczników
Patentowych. Przewodniczy Komisji Legislacyjnej Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.
Wieloletni wykładowca dla rzeczników patentowych i aplikantów zrzeszonych w Polskiej Izbie
Rzeczników Patentowych oraz dla radców prawnych i aplikantów radcowskich zrzeszonych przy
Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Zajmuje się problematyką prawa cywilnego oraz
prawa własności przemysłowej i intelektualnej.
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Wacław Niedzielski – fizjoterapeuta
Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu na kierunku
rehabilitacji ruchowej. Od 33 lat aktywnie zajmuje się problemami układu
ruchu ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki dolegliwości kręgosłupa.
Od 1990 r. prowadzi własną praktykę. Członek Polskiego Towarzystwa
Medycyny Manualnej. Ukończył wiele kursów doszkalających, współautor
prac z zakresu ergonomii układu ruchu człowieka. Propagator wiedzy
na temat przyczyn pandemii dolegliwości odkręgosłupowych. Ma na swoim
koncie liczne wystąpienia w mediach (telewizja, radio, kongresy, wykłady dla seniorów).
Jest prezesem Linia Zdrowie Sp. z o.o. która opracowuje i wdraża rozwiązania patentowe z zakresu
ergonomii. Współtworzył opracowania 3 patentów, które otrzymały tytuł Patentu RP oraz 2, które
otrzymały status Patentu Europejskiego. Twórca hasła „kręgosłup ulega destrukcji nie wtedy gdy
siedzimy, ale wtedy gdy siedzimy nieprawidłowo”. Gorący zwolennik hasła WHO „Twoje zdrowie
w twoich rękach”. Jest przekonany, że innowacyjność w zakresie profilaktyki to szansa na poprawę
zdrowia, ale też ogromne oszczędności dla budżetu, a zarazem szansa finansowa
dla przedsiębiorców.

4

INSTYTUT WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ FUNDACJA, | 3 Maja 10/2, 40-096 Katowice, Poland M +48 608206869 E
iip@iip.edu.pl WWW iip.edu.pl

