„Transfer i komercjalizacja
innowacyjnych technologii i projektów”
Warsztat
27-28 października 2015r.
Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ul. Smolna 4, Warszawa

Cel warsztatu:
Celem warsztatu jest przekazanie niezbędnej wiedzy i umiejętności jego uczestnikom
w zakresie aspektów prawnych procesu transferu innowacyjnych technologii i projektów.

Uczestnicy:
 Pracownicy uczelni i jednostek badawczych
 Pracownicy przedsiębiorstw i firm, które tworzą, testują, opracowują nowe technologie
 Przedstawiciele administracji publicznej
 Prawnicy oraz radcy prawni

Warszawa, 2015

Program warsztatów
DZIEŃ PIERWSZY
09:45-10:00

Rejestracja uczestników

10:00-11:30

Komercjalizacja badań naukowych i prac rozwojowych a zagadnienia
transferu innowacyjnych technologii i projektów
 podmioty
dokonujące
komercjalizacji
(nadawcy),
podmioty
transferujące oraz adresaci komercjalizacji;
 przedmioty komercjalizacji a wyniki badań naukowych i prac
rozwojowych;
 ustawa o finansowaniu nauki a zmiany w ustawie o szkolnictwie
wyższym;
 działy R&D oraz Fundusze inwestycyjne w procesie komercjalizacji

11:30 - 11:45

Przerwa kawowa / networking

Komercjalizacja bezpośrednia i pośrednia
 zbycie wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how
związanego z tymi wynikami albo oddawanie do używania tych
wyników lub know-how, w szczególności na podstawie umowy
11:45 - 13:30
licencyjnej, najmu oraz dzierżawy;
 obejmowanie lub nabywanie udziałów lub akcji w spółkach w celu
wdrożenia lub przygotowania do wdrożenia wyników badań
naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi
wynikami.
13:30 – 14:00 Przerwa obiadowa / networking
Umowa o zarządzanie prawami własności intelektualnej
14:00 – 15:30

 analiza postanowień umowy o zarządzanie prawami własności
intelektualnej
 modele zarządzania prawami własności intelektualnej a postanowienia
umowy o zarządzanie prawami własności intelektualnej

15:30 – 15:45

 Przerwa kawowa / networking
Case study

15:45 – 17:00

Analiza postanowień umowy o zarządzanie prawami własności intelektualnej
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DZIEŃ DRUGI
09:45 – 10:00 Rejestracja uczestników
Umowa zarządzania prawami własności intelektualnej a regulamin
zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi oraz prawami własności
przemysłowej oraz zasad komercjalizacji
10:00 – 11:30

11:30 - 11:45

 analiza poszczególnych postanowień regulamin zarządzania prawami
autorskimi i pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz
zasad komercjalizacji i ich wpływu na proces komercjalizacji badań
naukowych i prac rozwojowych.
Przerwa kawowa / networking
Zasady powoływania, funkcjonowania i zarządzania spółkami celowymi
 organy w spółkach celowych;

11:45 - 13:30

13:30 - 14:00

 umowy jako narzędzie transferu technologii w praktyce spółek
celowych
Przerwa obiadowa / networking
Wnoszenie aportu do spółki celowej

14:00 – 15:30

 wniesienie praw autorskich aportem do spółki
 wniesienie praw własności intelektualnej wniesienie wyników prac B+R

15:30 – 15.45 Przerwa kawowa / networking
Case study
15:45 – 17:00

Analiza orzecznictwa w zakresie transakcji aportowych
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Prowadzący:
dr Małgorzata Wilińska
doktor nauk prawnych, radca prawny, partner w Kancelarii Prawnej BSBI
legal & tax, specjalizuje się w prawie nowych technologii, prawie
Internetu, prawie autorskim, transferach technologii oraz ochronie
danych osobowych. Szef polskiego biura Association Internationale de
Lutte contre la Cybercriminalité z siedzibą w Paryżu. Doświadczenie
zdobywała m.in. w kancelarii Wardyński i Wspólnicy doradzając
w sprawach z zakresu nowych technologii, własności intelektualnej i praw
autorskich, a także w spółce Gemius S.A. - lidera na rynku badań
polskiego Internetu. Posiada bogate doświadczenie w sporządzaniu umów dostawi wdrożenia
złożonych systemów informatycznych, umów z zakresu produkcji i dystrybucji oprogramowania,
umów z użytkownikami końcowymi (umowy licencyjne, wdrożenia, wsparcia, serwisowania)
oraz umów o przeniesienie praw własności przemysłowej i autorskich praw majątkowych. Jest
autorką szeregu publikacji z zakresu prawa Internetu i nowych technologii.

Metodologia:
Warsztaty przeprowadzone będą w formie wykładów i ćwiczeń, przy aktywnym zaangażowaniu
uczestników. Wszystkie ćwiczenia prowadzone są na podstawie przykładów zaczerpniętych
z praktyki (tzw. case studies) zgodnych z doświadczeniem prowadzącego i Grupy INVESTIN.

Szczegółowych informacji udziela:
Mariusz Stryżko
Menedżer ds. Rozwoju Biznesu
T: +48 795 139 177
E: m.stryzko@investin.pl

O uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zainteresowane
udziałem w warsztatach prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 17.10.2015 r.
poprzez odesłanie załączonego formularza pocztą elektroniczną na adres
m.stryzko@investin.pl lub faksem +48 22 205 08 85. Osoby, które do 7 października
2015 r. potwierdzą uczestnictwo w dwudniowym warsztacie otrzymają rabat
w wysokości 400 zł.
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