
szkoła kreatywności

Podstawy Prawne

Własność intelektualna
w startupie

 Własność intelektualna to gałąź prawa, która zajmuje się ochroną jednych z najistotniejszych składników przedsiębiorstw, w szcze-
gólności start-up’ów – dóbr niematerialnych. Znaki towarowe, prawa autorskie, patenty know-how, oprogramowanie to kluczowe 
dla działalności nowoczesnych start-upów elementy, które pozwalają na wzrost wartości przedsiębiorstw, ale też ich wyróżnienie 
na rynku.
 
Podczas zajęć przedstawimy podstawowe zagadnienia teoretyczne, związane z ochroną IP, ale przede wszystkim, zmierzymy się
z praktycznym podejściem do opracowania strategii zarządzania portfolio IP. Zwrócimy szczególną uwagę na ochronę marki na 
etapie jej kreowania, a także w toku jej obecności na rynku. Omówimy podstawowe zagadnienia w umowach przeniesienia praw, 
które umożliwią maksymalną ochronę praw autorskich do utworów tworzonych w start-up’ie. Ostatecznie, choć to równie ważne 
jak wszystkie omówione dotychczas elementy szkolenia – pozostawimy słuchaczom przestrzeń na zadanie pytań i przedstawienie 
problemów, z którymi na co dzień mierzą się w swojej działalności, w związku z ochroną IP.
 
Celem zajęć jest wyposażenia słuchaczy w zestaw umiejętności w zakresie identy�kowania i zarządzania własnością intelektualną 
składającą się na ich przedsiębiorstwo.
 
Harmonogram:
10:00 – 10:45 – Powitanie – czym jest własność intelektualna? De�nicje, podstawowe pojęcia. Najistotniejsze zagadnienia
                              z perspektywy start’upu.
10:45 – 11:15 – Prawo autorskie: przedmioty ochrony. Oprogramowanie, projekty gra�czne, nazwa – jak zagwarantować
                              bezpieczeństwo utworów w start’upie.  NDA i tajemnica przedsiębiorstwa.
11:15 – 11:30 – Przerwa
11:30 – 12:15 – Znaki towarowe – prawidłowa i bezpieczna identy�kacja przedsiębiorstwa. Co może być znakiem towarowym i jak 
                             go chronić?  Pierwsze kroki w ochronie prawnej oznaczeń przedsiębiorstw. Jak wybrać oznaczenie przedsiębiorstwa, 
                              które posiada zdolność rejestracyjną? Praktyczny warsztat: wyszukiwanie zarejestrowanych oznaczeń.
12:15 – 13:00 – Umowy z kontrahentami, pracownikami, współpracownikami – o co powinniśmy zadbać konstruując umowę
                              uwzględniającą przeniesienie praw IP?
13:00 – 13:15 – Przerwa
13:15 – 13:45 – Domeny internetowe – jako aktywo w przedsiębiorstwie, jak je chronić?
13:45 – 14:00 – Q&A

Jak ochronić i czerpać korzyści z dóbr niematerialnych?
Od pierwszych działań do budowy IP portfolio.

Partner szkolenia: SSW Pragmatic Solutions



PROWADZĄCY: 

Aleksandra Czubek
Mec. Aleksandra Czubek, prawniczka w zespole IP/TMT/DP w SSW Pragmatic Solutions, doradzająca klientom w zakresie praw 
własności intelektualnej i ochrony dóbr niematerialnych.
 
W swojej praktyce mocno koncentruje się na nowych technologiach, własności intelektualnej oraz ochronie danych osobowych.
Na co dzień doradza klientom z różnych sektorów gospodarki w zakresie ochrony danych osobowych, prywatności i własności 
intelektualnej, w tym w szczególności: wdrożenia GDPR, procesy due diligence, a także zniuansowane doradztwo prawne w zakresie 
złożonych zagadnień na styku ochrony danych, AML, IP i cyberbezpieczeństwa.
 
Wśród klientów, którym doradza Aleksandra, znajdują się różnorodni przedsiębiorcy - od małych �rm rodzinnych po duże między-
narodowe spółki technologiczne.
 
Aleksandra często bierze udział w konferencjach, webinariach i spotkaniach, podczas których zarówno uczy się na podstawie 
doświadczeń innych, jak i aktywnie dzieli się swoją wiedzą w obszarach, w których jest ekspertem. Jest aktywną członkinią Queen 
Mary University of London alumni society oraz uczestniczy w prawniczych przedsięwzięciach naukowych i biznesowych.

Mateusz Hyży
Mateusz Hyży, adwokat, reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i arbitrażowych. Posiada doświadczenie w sprawach 
z zakresu własności intelektualnej, w szczególności znaków towarowych i zwalczania nieuczciwej konkurencji.
 
Przez dwa lata był związany z jedną z najstarszych polskich kancelarii, gdzie zajmował się procesowymi aspektami ochrony własności 
przemysłowej. Pracował także w czołowej międzynarodowej kancelarii, zdobywając doświadczenie w sprawach z zakresu własności 
intelektualnej o wymiarze transgranicznym.
 
W latach 2018  - 2021 związany był z butikową kancelarią specjalizującą się w prowadzeniu złożonych postępowań gospodarczych. 
Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również Institute of Transnational 
Law and Practice na Uniwersytecie Waszyngtońskim w Seattle.
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