
 
 

Prawa własności intelektualnej a wartość spółki 
Ochrona spółek giełdowych przed nieuczciwą 

konkurencją 
 

Warszawa, 8 września 2010 r. 
Sala Notowań, GPW, ul. Książęca 4  

 

10.15 – 10.45  Rejestracja uczestników i kawa powitalna 
 
 

10.45 – 11.00  Otwarcie seminarium 
 
 

11.00- 11.45 Prawa własności intelektualnej a wartość spółki  
dr Monika Żuraw, Wardyński i Wspólnicy 
 

� Rodzaje dóbr własności intelektualnej (znaki towarowe, patenty, 
wzory przemysłowe, prawa autorskie)  

� Systemy ochrony praw własności intelektualnej (rejestracja dóbr 
własności intelektualnej, ochrona uczciwej konkurencji)  

� System licencjonowania dóbr własności intelektualnej 
� Naruszenia praw własności intelektualnej (w tym mające miejsce 

w Internecie) 
� Dozwolony użytek jako zgodny z prawem sposób eksploatacji 

dóbr własności intelektualnej przez osoby trzecie  
 

 
 

11.45 – 12.30 dr hab. Grzegorz Urbanek, Profesor Uniwersytetu Łódzkiego 
� Wartość ekonomiczna dóbr własności intelektualnej 
� Sposoby szacowania wartości dóbr własności intelektualnej i 

wysokości rat licencyjnych 
� Wpływ naruszeń praw własności intelektualnej na wartość dóbr 

własności intelektualnej, a także wartość spółki 
�  

12.30 – 12.45 Pytania 

12.45 – 13.30  Przerwa kawowa  

13.30 - 14.15  Ochrona spółek giełdowych przed nieuczciwą 
konkurencją  
Włodzimierz Szoszuk, Adwokat, Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy 
 

� Czym jest nieuczciwa konkurencja?  
� Czy tylko bezpośredni konkurent może dopuścić się czynu 

nieuczciwej konkurencji? 
� Jak dochodzić ochrony w przypadku naruszenia; czy tylko na 

drodze sądowej? 

14.15 – 15.00 Anna Pompe, Adwokat, Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy 
� Kiedy dochodzi do naruszenia renomy spółki?  
� Jakie inne dobra chronione są przepisami o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji? Przykłady orzeczeń sądowych.   
 

15.00 – 15.15 Pytania 
 

15.15 – 15.30 Zakończenie seminarium  
 
 

15.30 – 16.00 Lunch 
 
 
 
 

Seminarium przeznaczone jest tylko dla członków Stowarzyszenia 
Emitentów Giełdowych. 

 
Aby dowiedzieć się więcej o tematyce seminarium, zajrzyj 1 września br. 

na www.PortalProcesowy.pl 



PRELEGENCI 

Dr Monika Żuraw
Technologii kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Specjalizuje się w prawie cywilnym i prawie własności przemysłowej, w 
szczególności w prawie znaków towarowych, zwalczania nieuczciwej 
konkurencji oraz prawie Internetu. Doradza klientom również w sprawach 
dotyczących ochrony innych dóbr niematerialnych, n

 

 

 

Prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Urbanek
Przedsiębiorstwa Uniwersytetu Łódzkiego. 

Odbył liczne staże m.in
Barcelona, University of Tennessee w Knoxville, EAP Berlin, Erasumus 
University w Rotterdamie, Middlesex University w Londynie. 

Jego zainteresowania naukowe obejmują budowę i wycenę marki, pomiar 
kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych, zarządzanie 

własnością intelektualną, wycenę i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa.

 

  

Włodzimierz Szoszuk
Wspólnicy, odpowiedzialny za
Technologii. 

Doradza klientom w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej, 
prawa cywilnego, a w szczególności prawa własności przemysłowej i prawa 
autorskiego, prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji, a także nowych 
technologii. Przygotowuje i negocjuje różnego rodzaju umowy, w tym 
licencyjne, dystrybucyjne, a także dotyczące cesji praw. 

sądowe, cywilne i karne, wynikłe na gruncie prawa własności przemysłowej, prawa o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, prawa autors
cywilnego i gospodarczego.  

Jest m.in. członkiem CPR/INTA International Panel of Neutrals, a w roku 2005 został 
powołany przez Central European Advisory Group na sędziego arbitra w sprawach domen 
.eu Czeskiego Sądu Arbitrażowego w Pradze.

 

 

Anna Pompe
i Wspólnicy, współodpowiedzialnym za kierowanie Zespołem Prawa 
Własności Intelektualnej i Nowych Technologii.

Specjalizuje się w prawie własności intelekt
znaków towarowych
doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych, cywilnych i karnych, a 
także w negocjowaniu ugód.

 

 
               Realizacja wideo przy współpracy:

Dr Monika Żuraw, członek Zespołu Własności Intelektualnej i Nowych 
Technologii kancelarii Wardyński i Wspólnicy. 

Specjalizuje się w prawie cywilnym i prawie własności przemysłowej, w 
szczególności w prawie znaków towarowych, zwalczania nieuczciwej 
konkurencji oraz prawie Internetu. Doradza klientom również w sprawach 
dotyczących ochrony innych dóbr niematerialnych, np. dóbr osobistych. 

Prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Urbanek, kierownik Zakładu Ekonomiki 
Przedsiębiorstwa Uniwersytetu Łódzkiego.  

Odbył liczne staże m.in. w IESE International School of Management 
Barcelona, University of Tennessee w Knoxville, EAP Berlin, Erasumus 
University w Rotterdamie, Middlesex University w Londynie. 

Jego zainteresowania naukowe obejmują budowę i wycenę marki, pomiar 
intelektualnego i aktywów niematerialnych, zarządzanie 

własnością intelektualną, wycenę i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa.

Włodzimierz Szoszuk, adwokat, starszy wspólnik kancelarii Wardyński i 
odpowiedzialny za Zespół Własności Intelektualnej i Nowych 

Doradza klientom w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej, 
prawa cywilnego, a w szczególności prawa własności przemysłowej i prawa 
autorskiego, prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji, a także nowych 

Przygotowuje i negocjuje różnego rodzaju umowy, w tym 
licencyjne, dystrybucyjne, a także dotyczące cesji praw. 

sądowe, cywilne i karne, wynikłe na gruncie prawa własności przemysłowej, prawa o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, prawa autorskiego, a także szeroko pojętego prawa 

 

Jest m.in. członkiem CPR/INTA International Panel of Neutrals, a w roku 2005 został 
powołany przez Central European Advisory Group na sędziego arbitra w sprawach domen 

itrażowego w Pradze. 

Anna Pompe jest adwokatem, wspólnikiem w kancelarii Wardyński 
Wspólnicy, współodpowiedzialnym za kierowanie Zespołem Prawa 

Własności Intelektualnej i Nowych Technologii. 

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, w szczególności 
znaków towarowych i zwalczania nieuczciwej konkurencji. Posiada duże 
doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych, cywilnych i karnych, a 
także w negocjowaniu ugód. 

www.seg.org.pl 

www.wardynski.com.pl 

wideo przy współpracy: 

, członek Zespołu Własności Intelektualnej i Nowych 

Specjalizuje się w prawie cywilnym i prawie własności przemysłowej, w 
szczególności w prawie znaków towarowych, zwalczania nieuczciwej 
konkurencji oraz prawie Internetu. Doradza klientom również w sprawach 

p. dóbr osobistych.  

, kierownik Zakładu Ekonomiki 

. w IESE International School of Management 
Barcelona, University of Tennessee w Knoxville, EAP Berlin, Erasumus 
University w Rotterdamie, Middlesex University w Londynie.  

Jego zainteresowania naukowe obejmują budowę i wycenę marki, pomiar 
intelektualnego i aktywów niematerialnych, zarządzanie 

własnością intelektualną, wycenę i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. 

wspólnik kancelarii Wardyński i 
ktualnej i Nowych 

Doradza klientom w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej, 
prawa cywilnego, a w szczególności prawa własności przemysłowej i prawa 
autorskiego, prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji, a także nowych 

Przygotowuje i negocjuje różnego rodzaju umowy, w tym 
licencyjne, dystrybucyjne, a także dotyczące cesji praw. Prowadzi spory 

sądowe, cywilne i karne, wynikłe na gruncie prawa własności przemysłowej, prawa o 
kiego, a także szeroko pojętego prawa 

Jest m.in. członkiem CPR/INTA International Panel of Neutrals, a w roku 2005 został 
powołany przez Central European Advisory Group na sędziego arbitra w sprawach domen 

jest adwokatem, wspólnikiem w kancelarii Wardyński 
Wspólnicy, współodpowiedzialnym za kierowanie Zespołem Prawa 

ualnej, w szczególności – 
nieuczciwej konkurencji. Posiada duże 

doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych, cywilnych i karnych, a 


