10 września 2019 r.
KONFERENCJA
Otoczenie prawno-biznesowe start-upów
PROGRAM KONFERENCJI:
1330-1400

Rejestracja uczestników

1400-1405

Przywitanie uczestników

1405-1515 Panel I – Otoczenie prawno-biznesowe start-upów w Warszawie
 Rola start-upów w rozwoju miasta Warszawa (Grzegorz Wolff – zastępca dyrektora Biura Rozwoju
Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy)
 Warszawa miasto start-upów? (dr Andrzej Kuśmierz – Warszawski Akcelerator Technologiczny waw.ac)
Prowadzenie – Włodzimierz Chróścik (radca prawny, Dziekan OIRP w Warszawie)
1515-1540

przerwa kawowa

1540-1650 Panel II – Własność intelektualna w start-upie
 Zwinne zarządzanie projektami – specyfika pracy prawnika z zespołami stosującymi metodę Agile
w praktyce (r.pr. Marcin Maruta – partner w Kancelarii Maruta Wachta sp.j.)
 Przygotowanie własności intelektualnej start-upu do komercjalizacji (dr Marek Porzeżyński – WKB Wierciński
Kwieciński Baehr sp.k.)
 Komercjalizacja produktu/usługi w start-upie (Maciej Sadowski – Prezes Zarządu StartVenture@Poland
sp. z o.o.)
1650-1800 Panel III – Legal support


Due dilligence prawne start-upu. Najczęstsze ryzyka prawne. Różnice pomiędzy negocjacjami z
inwestorami z Polski i z zagranicy (r.pr. Tomasz Snażyk, partner w Kancelarii Snażyk Korol Mordaka sp.k.)




Wejście inwestorskie do start-upu. Charakterystyka umowy inwestycyjnej w start-upie w oparciu o study
case (r.pr. Oskar Kopiński, partner w Kancelarii Think Legal Kopiński i Partnerzy sp.k.)
Pozyskiwanie finansowania dla start-upu na przykładzie Creotech Instruments S.A. (Aleksander Szalecki –
Prezes Zarządu Stratego sp. z o.o.)

1800-1805

Zakończenie

1805-1900

Panel networkingowy (poczęstunek)

PRZEBIEG PANELI DYSKUSYJNYCH:
wypowiedzi panelistów – po 15 minut, swobodna dyskusja – 10 minut, pytania z sali – 10 minut

PRELEGENCI:
Andrzej Kuśmierz – współzałożyciel, autor programu i mentor Warszawskiego Akceleratora Technologicznego
WAW.ac. Założyciel i CEO Idea2Business (PreSeed & Venture Building), wdraża innowacje współpracując
z progresywnymi firmami, z naukowcami i z twórcami technologii, którzy chcą zmienić swoje projekty w biznes.
Prowadzi doradztwo, wykłady oraz warsztaty z obszarów innowacji, strategii, przywództwa oraz e-biznesu.
Doradza przedsiębiorstwom m.in. z branży IT, telekomunikacyjnej i medycznej w budowaniu długotrwałej
przewagi konkurencyjnej.
Wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, programu Top500
Innovators w Uniwersytecie Stanforda oraz Leadership Academy for Poland.Mentor w międzynarodowych
konkursach dla start up’ów Intel Global Challenge, Citi Mobile Challenge, w programie akceleracyjnym DT
WARP w hub:raum oraz w Challenge Up.
Marcin Maruta – radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Partner zarządzający
w Kancelarii Maruta Wachta. Ekspert w zakresie prawa nowych technologii oraz własności intelektualnej.
Posiada ponad 20 lat doświadczenia w doradztwie dla dostawców i klientów sektora ICT, nadzorował kluczowe
kontrakty technologiczne w Polsce. Rekomendowany w Chambers Europe i Legal500, członek ITechlaw, arbiter
PIIT.
Wykładowca prawa technologii na Uniwersytecie Warszawskim, w Polskiej Akademii Nauk, Szkole Głównej
Handlowej oraz w Akademii Leona Koźmińskiego.
Marek Porzeżyński – doktor nauk prawnych, prawnik w Kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr.
Specjalista z zakresu prawa własności intelektualnej i prawa nowych technologii. Autor licznych publikacji
z zakresu prawa ochrony własności intelektualnej i nowych technologii. Wielokrotny prelegent na
ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych.
Dyrektor Instytutu Badań nad Prawnymi Aspektami Nowych Technologii Future Institute oraz członek licznych
stowarzyszeń zajmujących się tematyką mediów i nowych technologii (m.in. Polskiego Towarzystwa
Naukowego Prawa Prasowego, European Legal Technology Association i International Association for Artificial
Intelligence and Law). Absolwent Centrum Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Florydy i Uniwersytetu
Warszawskiego oraz Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza.
Wykładowca w Katedrze Prawa Informatycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała
S. Wyszyńskiego.
Maciej Sadowski – współzałożyciel i prezes Fundacji Startup Hub Poland, która wspiera lokalny rynek innowacji
poprzez przyciąganie zagranicznych talentów high-tech do Polski. Z branżą Venture Capital związany od 2012
roku, najpierw jako analityk inwestycyjny, następnie zarządzający funduszami zalążkowymi
(StartVenture@Poland, StarFinder VC). Zarządza 7 programami akceleracyjnymi dla projektów hard-tech
z 30 krajów. Przewodniczący Komitetu ds. Innowacji, Technologii i Różnorodności przy Krajowej Izbie
Gospodarczej.
Oskar Kopiński – radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Partner zarządzający
w Kancelarii Think Legal Kopiński i Wspólnicy.
Specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, transakcjach na rynku venture capital oraz
private equity. Doradca transakcyjny założycieli Packhelp w ostatniej rundzie inwestycyjnej, w ramach której
Spółka pozyskała prawie 40 mln złotych.
Wspiera klientów przy projektowaniu oraz wdrażaniu programów motywacyjnych dla kluczowych
pracowników oraz członków zarządu spółek kapitałowych. Uczestniczy w obsłudze zarządzania ryzykiem oraz
budowaniu i wdrażaniu mechanizmów compliance zarówno w spółkach prawa handlowego, jak i grupach
kapitałowych.

Tomasz Snażyk – radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Partner zarządzający
w Kancelarii Snażyk Korol Mordaka. Ekspert w dziedzinie umów inwestycyjnych, M&A, project finance, prawie
spółek, a także wdrożeń projektów R&D oraz projektów energetycznych.
Na co dzień doradza inwestorom, funduszom Venture Capital oraz założycielom start-upów. Doradzał przy
wielu inwestycjach, reprezentując fundusze Venture Capital, aniołów biznesu oraz założycieli start-upów.
Pracował dla start-upów i funduszy venture capital m.in. w butikowej kancelarii w San Francisco oraz
międzynarodowej kancelarii Gide Loyrette Nouel, gdzie zajmował się m. in. obsługą prawną projektów
inwestycyjnych, w tym projektów crowdfundingowych. Aktywnie uczestniczy w rozwoju społeczności startupowej w Polsce, jest m.in. założycielem i członkiem Rady Fundacji Startup Poland.
Aleksander Szalecki – partner zarządzający firmy doradczej Stratego, funduszu inwestycyjnego Hyperion Alfa
oraz wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Creotech Instruments S.A.
Aktywny inwestor związany z nowymi technologiami oraz przewodniczący Komitetu Venture Capital Krajowej
Izby Gospodarczej.

