System strategicznego zarządzania własnością intelektualną, polegający na skutecznej ochronie i komercjalizacji twórczej pracy, w dzisiejszych
czasach jest niezbędnym elementem bezpiecznego rozwoju biznesu, a w szczególności w poszczególnych fazach cyklu rozwoju innowacji
i biznesu innowacyjnego. Zabezpieczenie transakcji nabycia praw własności intelektualnej oraz późniejsze zarządzanie portfelem tych praw
stawia przed polskimi przedsiębiorcami wiele wyzwań. Doradzamy Klientom jak skutecznie zabezpieczać własność intelektualną. Wskazujemy
efektywne sposoby pozyskiwania środków na finansowanie innowacyjnych przedsięwzięć i komercjalizację ich efektów, a także doradzamy
jak ze stworzonej w firmie własności intelektualnej czerpać benefity podatkowe.
bieżące wsparcie prawne i biznesowe w zakresie ochrony twórczości i wynalazczości
reprezentację w postępowaniach zgłoszeniowych i spornych przez Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. ochrony
własności intelektualnej (EUIPO) oraz Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO)
asystowanie w transakcjach zbycia i nabycia autorskich praw majątkowych, praw z patentu, praw ochronnych na znaki towarowe, praw
z rejestracji wzorów przemysłowych, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw ze zgłoszeń przedmiotów własności przemysłowej
ustanawianie zabezpieczeń na prawach własności intelektualnej, w tym na prawach ze zgłoszeń przedmiotów własności przemysłowej
reprezentację przedsiębiorców i twórców w negocjacjach i postępowaniach spornych związanych z naruszeniem praw własności
intelektualnej
doradztwo w zakresie procedur granicznych i celnych związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej, w szczególności
znaków towarowych
badanie zdolności rejestrowej przedmiotów własności przemysłowej i domen internetowych
reprezentowanie w postępowaniach arbitrażowych przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki
i Telekomunikacji
tworzenie wewnętrznych procedur ochrony i zarządzania własnością intelektualną w przedsiębiorstwie
wykonywanie specjalistycznych audytów praw własności intelektualnej i przemysłowej w przedsiębiorstwie.
Tomasz Nowakowski, aplikant radcowski. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie własności
intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień zwalczania nieuczciwej konkurencji. Świadczy
pomoc prawną przedsiębiorcom tworzącym i komercjalizującym innowacyjne rozwiązania mobilne. Posiada
doświadczenie w identyfikowaniu i neutralizowaniu ryzyk prawnych związanych z działalnością w internecie,
ze szczególnym uwzględnieniem obrotu konsumenckiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując
w łódzkich i warszawskich kancelariach prawnych świadczących kompleksowe usługi prawne małym i średnim
przedsiębiorcom. Jako specjalista w Dziale Prawa Własności Intelektualnej jednej z renomowanych
warszawskich kancelarii uczestniczył w wielu sporach i projektach angażujących prawa własności
przemysłowej i prawa autorskie. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Studia ukończył broniąc w Katedrze Prawa Cywilnego
pracę magisterską pt. „Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy wkrótce po jej zawarciu”, nagrodzoną III
nagrodą w ogólnopolskim konkursie Prezesa UOKiK na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konsumentów. Ukończył także
Podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji Instytutu
Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Kontakt: t.nowakowski@znlegal.pl.

Zouner Legal z siedzibą w Warszawie zabezpiecza prawnie, podatkowo i biznesowo polskich przedsiębiorców związanych z rynkiem nowych
technologii, inwestorów instytucjonalnych, indywidualnych, podmioty rynku instytucji finansowych, podmioty doradcze uczestniczące
w poszczególnych fazach cyklu rozwoju innowacji i innowacyjnego biznesu. Wiodącą specjalizacją Zouner Legal jest ochrona praw klientów
w sporach dotacyjnych w ramach postępowań cywilnych, administracyjnych, karnych i podatkowych. Zintegrowany pakiet usług doradczych
Zouner Legal obejmuje: zarządzanie sprawami spornymi i reprezentacja w postępowaniach na każdym etapie w trzech obszarach: sporów
dotacyjnych, prawa karnego i karnego-gospodarczego oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji, obsługę spółek, programy optymalizacji
podatkowej, zarządzanie własnością intelektualną (IP), compliance management oraz kompleksowe doradztwo w procesach finansowania
projektów innowacyjnych i inwestycyjnych. Więcej na znlegal.pl.

