
KONFERENCJA PRAWNA 

PRAWNE ASPEKTY INNOWACJI W BIZNESIE 

Konferencja odpowiada na zapotrzebowanie zainteresowanym innowacjami 

podmiotom, specyficznej wiedzy z zakresu prawnych aspektów innowacji w Polsce. Wskazuje 

najważniejsze aspekty funkcjonowania startupów z punktu widzenia obowiązujących uregulowań, 

również na takie, które stanowią barierę funkcjonowania biznesu opartego na startupach.  

W planie konferencji przewidziano prelekcje w pięciu  merytorycznych panelach, prowadzonych 

przez uznanych praktyków prawa, ekonomii, finansów poświęconych odpowiednio: prawnemu 

wzmocnieniu innowacji, wzmocnieniu z punktu widzenia  prawa oraz prawa podatkowego, wsparciu 

dzięki programom NCBiR oraz funduszy pochodzących z Unii Europejskiej. Przedstawiona zostanie 

także problematyka współpracy centrów transferu technologii z funduszami inwestycyjnymi. 

Nieodzownym źródłem innowacji jest transfer technologii, który wiąże się z przystosowaniem 

wyników badań naukowych czy patentów do praktycznego ich wykorzystania w biznesie lub 

produkcji. Konferencję rozpocznie panel wstępny, podczas którego kluczowi uczestnicy procesu 

transferu innowacji przedstawią istotne dla tych grup możliwości i potrzeby.  

Za udział w konferencji naukowej przyznane jest 6 punktów edukacyjnych Okręgowej Rady 

Adwokackiej. 

PROGRAM 

10.00 – powitanie uczestników (sala 340) 



 prof. dr hab. Anna Zalewska 

Dziekan WZ Uniwersytetu SWPS w Poznaniu 

 prof. dr hab. Lechosław Kociucki 

Kierownik Instytutu Prawa WZ Uniwersytetu SWPS w Poznaniu 

10.15-10.45 – panel dyskusyjny „Potrzeby i możliwości podmiotów zaangażowanych w innowacje” 

 Moderator: Rafał Roszak (YouNick) 

 Uczestnicy dyskusji: Anna Krause (PozLab), Aleksandra Wędrychowska-Karpińska (Kancelaria WKB), 

Paulina Szewczyk (Politechnika Poznańska), Dagmara Nickel (YouNick) 

10.45-11.30 – panel dyskusyjny „Prawniczy know-how dla innowacji” 

Moderator: Prof. dr hab. Feliks Zedler (Uniwersytet SWPS), dr Sylwia Kaczyńska (Uniwersytet SWPS) 

 Safety first - czego powinien obawiać się startupowiec i naukowiec zaczynający swój własny biznes? 

Dr Patryk Filipiak (Kancelaria Filipiak Babicz) 

 Pomoc publiczna - jak ograniczyć ryzyko wystąpienia pomocy publicznej w przypadku komercjalizacji 

badań? 

mec. Łukasz Czekański (Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr) 

 Wzmocnienie ochrony sądowej innowacji 

prof. Feliks Zedler (Uniwersytet SWPS), 

11.30-12.00– Przerwa kawowa 

12.00 - 12.45 - cd. panelu 

 Ścieżki komercjalizacji - w praktyce - czyli jak zarobić na swoim wynalazku? 

Dagmara Nickel (YouNick) 



 Umowy z zakresu praw własności intelektualnej i ochrona know-how 

mec. Agnieszka Wiercińska-Krużewska (Kancelaria WKBWierciński, Kwieciński, Baehr) 

 Spółka kapitałowa dla startupów 

dr Sylwia Kaczyńska (Uniwersytet SWPS) 

12.45-13.30 – panel dyskusyjny „Wsparcie innowacji - programy krajowe i unijne” 

Moderator: Monika Synoradzka (SpeedUp Group) 

 Programy unijne i krajowe wspierające innowacje realizowane przez NCBIR 

Maciej Pelc (NCBiR) 

 Programy unijne z WRPO wspierające innowacje 

Marlena Sierszchulska (UMWW w Poznaniu) 

13.30-14.00 – Przerwa lunchowa 

14.00-14.45 – panel dyskusyjny „Wsparcie innowacji – rozwiązania podatkowe i crowdfunding” 

Moderator: Maria Gutowska-Ibbs (Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr) 

 Administracyjnoprawne aspekty innowacji oraz projekty legislacyjne w zakresie wsparcia innowacji 

dr Jan Szuma (Uniwersytet SWPS) 

 Podatkowe aspekty innowacji 

mec. Łukasz Czekański (Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr) 

 Crowdfunding czyli finansowanie społecznościowe dobrych pomysłów 

Jakub Sobczak (Polak Potrafi.pl) 

14.45-15.45 – panel dyskusyjny „Symbioza - współpraca naukowców oraz centrów transferu wiedzy 

z funduszami inwestycyjnymi” 

Moderator: Aleksandra Wędrychowska-Karpińska (Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr) 



 Przedstawiciele funduszy: Dagmara Nickel (YouNick), Tomasz Czapliński (SpeedUp Group), Katarzyna 

Wlaź (Poznański Park Naukowo- Technologiczny), 

 Przedstawiciele Centrów Transferu Technologii: Paulina Szewczyk (Centrum Innowacji, Rozwoju 

i Transferu Technologii Politechnika Poznańska), dr Zdzisław Podrez (Centrum Transferu Technologii 

Uniwersytetu Medycznego im K. Marcinkowskiego w Poznaniu), dr Aleksandra Szulczewska-Remi 

(Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Adam Olszewski (TechInnowacje sp. z o.o., Poznańskie 

Centrum Superkomputerowo – Sieciowe), Janusz Jankowiak (Instytut Włókien Naturalnych i Roślin 

Zielarskich), Grzegorz Cieśla (Poznański Park Naukowo- Technologiczny), dr Anita Basińska/dr Dawid 

Wiener - School of Form 

15.45 - zakończenie konferencji i prac w panelach 

 


