BioChem & Pharma
Sektor chemiczny, biotechnologiczny i farmaceutyczny to zaawansowane technologicznie oraz dynamicznie rozwijające się branże gospodarki. Prace
badawczo-rozwojowe i działania związane z wprowadzaniem produktów na rynek wymagają czasu oraz znacznych nakładów, dlatego też ochrona
dóbr niematerialnych takich jak: wynalazki, know-how, znaki towarowe i wzory przemysłowe w przedsiębiorstwach tych sektorów odgrywa tak
istotną rolę. Eksperci kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi już od ponad 20 lat pomagają firmom chemicznym, biotechnologicznym i
farmaceutycznym, jak również placówkom naukowo-badawczym skutecznie chronić własność intelektualną.

Oferta

Zespół BioChem & Pharma oferuje

Eksperci kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi specjalizuje się w
kompleksowej obsłudze prawnej krajowych i zagranicznych firm w
zakresie własności intelektualnej i przemysłowej, obejmującej:
wynalazki, dodatkowe prawa ochronne, odmiany roślin, wzory
przemysłowe, wzory użytkowe, znaki towarowe, ochronę domen
internetowych, zwalczanie nieuczciwej konkurencji oraz prawa
autorskie.
Wieloosobowy zespół zapewnia wynalazcom, firmom oraz instytutom
badawczym sektora chemicznego, biotechnologicznego, medycznego i
farmaceutycznego pełną obsługę poprzez nowatorskie podejście zintegrowanie wiedzy specjalistycznej z danej dziedziny techniki oraz
wiedzy prawniczej.

▪

badania patentowe obejmujące m.in. badania stanu
techniki, zdolności i czystości patentowej;

▪

monitoring technologii,

▪

prowadzenie postępowań przed krajowymi, europejskimi i
międzynarodowymi organami administracji w sprawie
patentów, znaków towarowych i wzorów przemysłowych;

▪

uzyskiwanie dodatkowego prawa ochronnego SPC,

▪

odnowienia praw wyłącznych i zmiany w rejestrach,

▪

prowadzenie postępowań spornych i sądowych przed
krajowymi i europejskimi organami administracji i sądami
(w tym ochrona przed naruszeniami i nieuczciwą
konkurencją);

▪

ekspertyzy prawne,

▪

audyt stanu prawnego praw własności intelektualnej (IP
due dilligence),

▪

doradztwo w zakresie strategii ochrony i zarządzania
własnością intelektualną w odniesieniu do celów
biznesowych firmy;

▪

przygotowanie umów (w tym umów licencyjnych oraz
umów przenoszących prawa),

▪

negocjacje w sprawach obrotu prawami wyłącznymi,

▪

pomoc prawną i techniczną w sprawach związanych z
obrotem i udostępnianiem praw wyłącznych oraz knowhow,

▪

badanie zdolności rejestrowej znaków towarowych.

Zespół BioChem & Pharma
Zespół BioChem & Pharma kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi to
grupa specjalistów, posiadających wykształcenie biotechnologiczne,
chemiczne, farmaceutyczne oraz prawnicze, którzy dla potrzeb
klientów tworzą zindywidualizowaną strategię ochrony własności
intelektualnej i przemysłowej, realizującą cele biznesowe firmy.

Specjalizacje
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

synteza organiczna
chemia procesowa
inżynieria materiałowa
nanotechnologia
biochemia
biotechnologia
metody analityczne
farmacja
medycyna
ochrona środowiska

Dział patentów

Dział prawny

Piotr Godlewski
rzecznik patentowy
europejski rzecznik patentowy (EQE)
e: piotr.godlewski@jwp.pl

Iwona Płodzich-Hennig
rzecznik patentowy
e: iwona.plodzich-hennig@jwp.pl

Mirosława Ważyńska
krajowy i europejski rzecznik patentowy
e: miroslawa.wazynska@jwp.pl

Katarzyna Strzelecka
aplikant rzecznikowski
e: katarzyna.strzelecka@jwp.pl

Adam Trawczyński
aplikant rzecznikowski
e: adam.trawczynski@jwp.pl

Dział badań patentowych i analiz

dr inż. Anna Haznar
europejski rzecznik patentowy (EQE)
anna.haznar@jwp.pl

Helena Gajek
rzecznik patentowy
radca prawny
e: helena.gajek@jwp.pl

Dorota Rzążewska
radca prawny
krajowy i europejski rzecznik patentowy
e: dorota.rzazewska@jwp.pl

Dział znaków towarowych

Magdalena Maksimowska
rzecznik patentowy
magdalena.maksimowska@jwp.pl

