Mechanika, elektronika, telekomunikacja i informatyka to dynamicznie rozwijające się branże gospodarki, co znajduje odzwierciedlenie np. w
regularnym wzroście liczby europejskich zgłoszeń patentowych w każdym z tych sektorów. W tak szybko rozwijających się dziedzinach ochrona
dóbr niematerialnych takich jak: wynalazki, wzory użytkowe, know-how, znaki towarowe i wzory przemysłowe odgrywa bardzo istotną rolę.
Wynika to nie tylko z tempa rozwoju wspomnianych sektorów, ale także z ponoszonych przez przedsiębiorstwa znacznych nakładów związanych
z pracami badawczo-rozwojowymi i wdrożeniowymi. Eksperci kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi dzięki wieloletniemu doświadczeniu w
sprawach związanych z ochroną własności intelektualnej i przemysłowej skutecznie współpracują z przedsiębiorcami a także placówkami
badawczo-rozwojowymi w uzyskiwaniu i ochronie ich praw.

Oferta
Eksperci kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi specjalizują się w
kompleksowej obsłudze prawnej krajowych i zagranicznych firm w
zakresie własności intelektualnej i przemysłowej obejmującej:
wynalazki, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, znaki towarowe,
ochronę domen internetowych, zwalczanie nieuczciwej konkurencji
oraz prawa autorskie.
Dzięki nowatorskiemu podejściu, czyli zintegrowaniu wiedzy
specjalistycznej z danej dziedziny techniki oraz wiedzy prawniczej,
zespół specjalistów zapewnia pełną obsługę dla wynalazców, firm
oraz instytutów badawczych sektora mechanicznego,
elektronicznego, telekomunikacyjnego i informatycznego.

Zespół
Zespół Mechaniczno-Elektroniczny kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi
to grupa specjalistów do spraw własności intelektualnej i
przemysłowej, którzy oprócz wykształcenia z dziedziny mechaniki,
mechatroniki, elektroniki, informatyki oraz prawa posiadają również
doświadczenie w pracy w przemyśle i jednostkach naukowych, dzięki
czemu potrafią stworzyć zindywidualizowaną strategię ochrony
własności intelektualnej i przemysłowej, realizującą cele i potrzeby
Klienta.

▪

Monitoring technologii, w tym działań konkurencji
związanych z patentami;

▪

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

▪

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 i
potrzeb Klienta;

▪

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
know-how;

▪

Badanie zdolności rejestrowej znaków towarowych;

Specjalizacje
Mechanika, elektromechanika, mechatronika, optyka, elektronika,
telekomunikacja, radioelektronika, informatyka i pochodne.

Zespół oferuje
▪

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