
 
Zaproszenie do uczestnictwa w spotkaniach z cyklu „Meet(IP)ings”  

 

Serdecznie zapraszamy Koleżanki i Kolegów do udziału w inicjatywie „Meet(IP)ings”.  

 

Jest to cykl comiesięcznych spotkań prawników zajmujących się prawem własności intelektualnej, 
zainicjowany przez pasjonatów tej dziedziny adw. Dr Annę Wilińską-Zelek, rzecznika patentowego 
Bartosza Ferta i radcę prawnego Bartosza Jóźwiaka.  

Celem projektu jest wymiana wiedzy oraz praktycznych doświadczeń.  

Formuła wydarzenia przewiduje 15-minutowe wystąpienia kilku prelegentów. Po każdym z nich 
następuje dyskusja dotycząca zaprezentowanego tematu.  

Meet(IP)ings odbywają się w każdy drugi czwartek miesiąca. Wśród dotychczasowych prelegentów 
znaleźli się zarówno rzecznicy patentowi, adwokaci, jak i radcowie prawni. Pierwsze spotkania miały 
miejsce w Wyższej Szkole Bankowej, a później zostały przeniesione na internetową platformę ZOOM, 
co stwarza możliwość udziału w spotkaniu większemu gronu.  

 

Meet(IP)ing #11 

10 września 2020 r. 
godz: 16:30 

Link do spotkania: https://us02web.zoom.us/j/87315952582 

Moderator Monika Górska (Wardyński i Wspólnicy) 

Prelegenci 

Patrycja Lubieniecka 
(Lubieniecka Law Office)  

„Największe wyzwania biznesu wobec dalszego rozwoju IoT 
w Polsce” 

Piotr Zawadzki 
(Penteris) 

„Data ownership, czy dane można "mieć”?” 

Wojciech Szymczak  
(Kancelaria Prawna MEDIA) 

„Pytanie o publiczne udostępnianie (C-682/18 i C-683/18) 
- pyrrusowe zwycięstwo YouTube?” 

Mateusz Wojtkowiak 
(Sowisło & Topolewski) 

"Zapinamy pasy i co dalej? Czyli czego unikać i jak nie 
przeprowadzać realizacji umowy na wykonanie aplikacji mobilnych. 
Studium przypadku na bazie sprawy procesowej." 

Zainteresowanych kolejnymi spotkaniami z serii – zapraszamy do obserwowania profilu Meet(IP)ings 
na Facebooku: https://www.facebook.com/meetipings/ gdzie podajemy informacje o kolejnych 
wydarzeniach. Informacje te przesyłamy również drogą mailową. Jeśli chcieliby Państwo otrzymywać 
informacje od nas w tym zakresie – jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresami:  

 

Anna Wilińska – Zelek Bartosz Fert Bartosz Jóźwiak 
a.wilinska@filipiakbabicz.com b.fert@jvwf.pl b.jozwiak@kolegial.pl 

+ 48 698 979 344 +48 783 301 892 +48 604 403 665 

 

Partnerem naszych spotkań jest wydawnictwo WOLTERS KLUWER. 
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Dotychczasowe tematy oraz prelegenci biorący udział w projekcie „Meet(IP)ings” 

 Prelegent Reprezentowany 
podmiot Temat wystąpienia 

1. 
prof. UAM dr hab.           

Rafał Sikorski, LL. M. 
adwokat 

SMM Legal Maciak 
Mataczyński Adwokaci  

sp. k. 

Co dla prawa patentowego wynika                  
z wojen patentowych? 

2. dr Agnieszka Sztoldman Taylor Wessing,        
Uniwersytet Wrocławski 

Kiedy można żądać naprawienia 
szkody wyrządzonej wykonaniem 
zabezpieczenia roszczeń z tytułu 

naruszenia prawa własności 
intelektualnej? 

3. 

Aleksandra  
Wędrychowska-

Karpińska                       
radca prawny 

WKGI Wędrychowska-
Karpińska, Gutowska-Ibbs 

adwokaci i radcowie 
prawni s.c. 

 

Czy w sporach o naruszenie IP będą 
pojawiać się jeszcze świadkowie? 

 

4. dr Mateusz Golak Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu 

Właściwość rzeczowa sądu w 
sprawach       o zniesienie 

współwłasności praw własności 
przemysłowej - case study 

5. 
Paweł Kurcman               
radca prawny,          

rzecznik patentowy                  

KJP Kurcman 
Jędrzejewski i Partnerzy 

Sądy własności intelektualnej w 
praktyce - co nas czeka? 

6. dr Jakub Kępiński, 
LL.M., radca prawny 

Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu 

Czy sama rejestracja domeny 
internetowej może być naruszeniem 

prawa do znaku towarowego? 

7. Maria Gutowska-Ibbs 
adwokat 

WKGI Wędrychowska-
Karpińska, Gutowska-Ibbs 

adwokaci i radcowie 
prawni s.c. 

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia          
w sprawach dotyczących prawa 

własności intelektualnej 

 

8. 
Michał Wieliński              
radca prawny GWW Legal 

Zakres prawnoautorskiej ochrony 
utworów architektonicznych w 

kontekście roszczeń negatoryjnych 
oraz restytucyjnych 

9. Barbara Stefanowicz Filipiak Babicz Legal              
sp. k. 

Nowe postępowanie z zakresu praw 
własności intelektualnej                                
– szanse i zagrożenia 

10. Piotr Ruchała          
adwokat 

SMM Legal Maciak 
Mataczyński Adwokaci  

sp. k. 

Wykonywanie (i nadużywanie) 
autorskich praw osobistych po śmierci 

twórcy 
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11. Monika Chajec            
adwokat 

Studio Adwokackie 
Kancelaria Moniki Chajec Pola eksploatacji utworów w praktyce 

12. dr Krzysztof Drozdowicz 
radca prawny 

dr Krzysztof Drozdowicz 
Kancelaria Radcy 

Prawnego 

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia                
w sprawach o naruszenie dóbr 

osobistych 

13. dr Piotr Karlik           
adwokat 

Filipiak Babicz Legal              
sp. k. 

Reprezentacja pokrzywdzonego                   
w sprawach o przestępstwa 

naruszenia       praw autorskich 

14. Bartosz Fert             
rzecznik patentowy 

Jakubiak vel Wojtczak & 
Fert Rzecznicy Patentowi 

Wybór prawa w patentowych         
umowach licencyjnych 

15. Joanna Borek 

WKGI Wędrychowska-
Karpińska, Gutowska-Ibbs 

adwokaci i radcowie 
prawni s.c. 

Zabezpieczenie dowodów w prawie 
własności przemysłowej 

16. dr Mariusz Zelek      
adwokat 

Gutowski i Wspólnicy 
Adwokacka Spółka 

Komandytowa 

Postępowanie arbitrażowe w sprawie 
sporów o domeny internetowe 

17. Dominika Stopczańska 
adwokat 

Majda Strzyżewska 
Kancelaria Adwokacka 

sp. p. 

Praktyczne problemy umów o wydanie 
albumu muzycznego 

18. Mikołaj Śniatała         
adwokat 

Kancelarie Adwokackie 
Wodna 15/4, Umownik.pl 

Problematyka podpisów 
elektronicznych, eIDAS, formy 

dokumentowej, nowych dowodów 
osobistych 

19. Tomasz Palak                  
radca prawny 

Kancelaria Radcy 
Prawnego Tomasz Palak Własność intelektualna w blogosferze 

20. dr Anna Wilińska-Zelek 
adwokat 

Filipiak Babicz Legal              
sp. k. 

Real-time marketing                                     
– aspekty prawne 

 

21. 

                                                  
Bartosz Jóźwiak                

radca prawny 

                                 
KOLEGIAL            

Kancelaria Prawna 

                                                            
Koszty uzyskania przychodów                   

IT developerów 

22. Krzysztof Karłowicz GEMIUS Oprogramowanie open source a prawo 

23. Konrad Mazur KonradMazur.pl 
Projektowanie i rozwój 

oprogramowania w świetle 
rozporządzenia 2016/679 

24. Michał Kibil                  
adwokat Kibil i Wspólnicy 

Czy androidy będą marzyć o 
tantiemach? Kilka słów o problematyce 

utworów tworzonych przez sztuczną 
inteligencję 
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25. Andrzej Boboli            
radca prawny Olesiński i Wspólnicy 

Jakie są najczęstsze błędy start-
upowców, które można wyłapać w 

transakcjach VC? 

26. dr Monika A. Górska, 
LL.M., radca prawny 

Wardyński i Wspólnicy               
sp. k. Tom Kabinet - stracona szansa? 

27. prof. Michał Jackowski 
adwokat 

DSK Depa Szmit Kuźmiak 
Jackowski sp. k. 

Agile legal project management                         
w dziale prawnym i kancelarii 

28. Olga Majchrak Olga Majchrak Legal 

Wycena wartości niematerialnych i 
prawnych i kapitału intelektualnego 
założycieli firm technologicznych – 

perspektywa funduszu Seed 

29. Piotr Świstak                    
adwokat GWW Legal 

Praktyczne problemy przy 
negocjowaniu umów wdrożeniowych 

na systemy ERP 

30. Paweł Poznański Jakubiak vel Wojtczak & 
Fert Rzecznicy Patentowi 

Europejskie prawo wzorów 
przemysłowych - wszyscy je znamy, 

ale czy wszyscy się z nim zgadzamy? 

31. Dawid Kryszczyński LIDL Polska 
Sposoby uniknięcia ryzyka związanego 
z wypowiadaniem umów licencyjnych 

na oprogramowanie komputerowe 

32. Małgorzata Radkowska KOLEGIAL                 
Kancelaria Prawna 

Aplikacje mobilne - o współpracy 
prawnika z developerem 

 


