
 

Prowadzenie start-upu to rozwijanie pomysłów, wdrażania nowych rozwiązań i realizacja pasji. To również konieczność 

gruntownego przygotowania, ciężkiej pracy i zdobycia wiedzy z zakresu zarządzania, finansów a także ochrony własności 

intelektualnej. Odpowiednio chroniony pomysł może przynieść twórcy zyski nawet, jeśli nie zostanie skomercjalizowany. Dobrze 

zaplanowana strategia ochrony pozwala uzyskać przewagę konkurencyjną i zbudować rozpoznawalność, czerpać maksimum 

korzyści z eksploatacji wynalazku a tym samym zapewnić sukces start-upowi 

 

 
Oferujemy start-upom pomoc: 

 

▪ na etapie wstępnym – przy tworzeniu  koncepcji rozwoju 

startupu;  

▪ w planowaniu strategii ochrony własności intelektualnej; 

▪ w uzyskiwaniu środków z funduszy europejskich na ochronę 

własności intelektualnej;  

▪ w zgłaszaniu i rejestracji praw własności intelektualnej; 

▪ w zapobieganiu i zwalczaniu naruszeń praw własności 

intelektualnej;  

▪ w długofalowym zarządzaniu własnością intelektualną. 

 

Wstępny etap rozwoju start-upu 

 

Przed przystąpieniem do realizacji innowacyjnego pomysłu 

proponujemy skonsultować z nami koncepcję rozwoju 

technologii/produktu. Zaproponujemy przeprowadzenie badań 

patentowych pozwalających oceniać szanse na powodzenie 

przedsięwzięcia.  

 

Wykorzystujemy w tym celu m. in. badania patentowe: 

 

▪ stanu techniki dla ustalenia trendów w dziedzinie techniki i 

określenia niszowych obszarów w branży do 

zagospodarowania; 

 

▪ zdolności patentowej celem oceny nowości, poziomu 

wynalazczego i przemysłowego zastosowania potencjalnego 

innowacyjnego rozwiązania; 

 

▪ czystości patentowej aby sprawdzić ryzyko naruszenia praw 

wyłącznych osób trzecich poprzez wprowadzenie na rynek 

danego produktu lub technologii. 

Proponujemy również: 

 

▪ badania znaków towarowych (pozwalają ocenić czy istnieją 

przeszkody rejestracyjne bądź ryzyko naruszenia 

chronionego znaku towarowego na rzecz innego podmiotu); 

 

▪ badania wzorów przemysłowych (pozwalają ocenić czy 

istnieją przeszkody rejestracyjne bądź ryzyko naruszenia 

chronionego wzoru przemysłowego na rzecz innego 

podmiotu); 

 

▪ dodatkowy monitoring branży (zapewnia obiektywną ocenę 

rynku, pozwala uniknąć konfliktów i eliminuje ewentualne 

niepowodzenie projektu); 

 

Planowanie strategii ochrony własności intelektualnej w start-upie  

 

▪ doradzamy wybór odpowiedniej metody ochrony; 

doradzamy jak zoptymalizować koszty; 

▪ wspólnie zaplanujemy zasięg terytorialny ochrony w świetle 

planów wdrożenia; 

 

▪ wspieramy w uzyskiwaniu środków z funduszy europejskich 

na ochronę własności intelektualnej; 

 

▪ doradzamy w ustalaniu relacji pomiędzy związanymi ze 

start-upem podmiotami jak i w samym start-upie np. za 

pomocą stosownych umów; 

 

▪ doradzamy jak budować markę za pomocą aktywów 

własności intelektualnej; 

 

 

Wsparcie start-upów 



▪ przeprowadzamy audyty własności intelektualnej (badanie 

IP Due Diligence) pod kątem potencjalnych inwestorów; 

 

▪ świadczymy obsługę prawną procesu komercjalizacji i 
transferu  innowacyjnej technologii/produktu;  

 
▪ doradzamy jak zadbać o know-how i prawa autorskie. 

Zgłaszanie i rejestracja praw własności intelektualnej 

 
W zależności od rozwiązania stanowiącego podstawę funkcjonowania 
start-upu pomagamy w uzyskiwaniu: 
 

▪ patentów na wynalazki; 

▪ praw ochronnych na wzory użytkowe; 

▪ praw ochronnych na znaki towarowe; 

▪ praw z rejestracji wzorów przemysłowych. 

Zapobieganie i zwalczanie naruszeń praw własności intelektualnej 

 
Proponujemy: 

▪ analizę sytuacji prawnej start-upu oraz ocenę 
potencjalnych zagrożeń;  
 

▪ sporządzanie i procedowanie listów ostrzegawczych;  
 

▪ prowadzenie postępowań sprzeciwowych i spornych w 
sprawach związanych z prawami własności 
przemysłowej;  
 

▪ prowadzenie postępowań przed sądami administracyjnymi;  
 

▪ prowadzenie postępowań cywilnych i karnych przed sądami 
powszechnymi oraz Sądem Najwyższym w zakresie naruszeń 
praw wyłącznych, ochrony przed naruszeniami dóbr 
osobistych oraz majątkowych i osobistych praw autorskich, 
a także zwalczania nieuczciwej konkurencji (w tym 
bezprawnego wykorzystywania know-how oraz 
naśladownictwa produktów/opakowań produktów); 
 

▪ prowadzenie postępowań sporno-sądowych na całym 
świecie, dzięki wieloletniej współpracy z zagranicznymi 
kancelariami prawnymi; ochronę na granicy; 
 

▪ prowadzenie spraw przed sądami arbitrażowymi (krajowymi 
i unijnymi) w sprawach domen internetowych; 
 

▪ prowadzenie negocjacji ugodowych oraz mediacji 
internetowych; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zarządzanie własnością intelektualną 

 

Wspieramy start-upy oferując usługi: 

 

▪ monitoringu praw własności intelektualnej w celu uniknięcia 

naruszeń, śledzenia działań konkurencji  

 

▪ czy śledzenia nowych zgłoszeń w danej branży; 

 

▪ utrzymywania w mocy praw własności intelektualnej 

(terminowe wnoszenie opłat) lub ich wygaszania w 

zależności od przyjętej strategii; 

 

▪ uzyskiwania dalszych praw własności przemysłowej w 

celu budowania portfolio; 

 

▪ opracowania umów licencyjnych czy przeniesienia praw 

własności przemysłowej; 

 

▪ organizacji polityki ochrony własności intelektualnej w 

rosnącym przedsiębiorstwie; 

 

▪ prowadzenie postępowań o unieważnienie bądź wygaszenie 

prawa wyłącznego konkurenta przed Urzędem Patentowym 

RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej 

(EUIPO) oraz Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

(TSUE). 

 
 

  

 
 

 

 
 


