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WŁASNOŚĆ  
PRZEMYSŁOWA W FARMACJI – 
AKTUALNE ZAGADNIENIA.  

NAZWY LEKÓW W REKLAMIE. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Miejsce szkolenia:        Data szkolenia: 2008-11-21 
Kraków, ul. Pawia 3           godz. 10:30 - godz. 18:00 
HOTEL Andel’s www.andelscracow.com 

Organizatorzy:   

• Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A 

• Urząd Patentowy RP 

• PATLIB Biblioteka Główna AGH 
 

S E R D E C Z N I E  P A Ń S T W A  
Z A P R A S Z A M Y  
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Szkolenie ma na celu 
Szczegółową prezentację najwaŜniejszych zagadnień 
dotyczących własności przemysłowej w farmacji Podczas 
szkolenia zostaną przedstawione podstawy prawa patentowego 
i zagadnienia wyłączności danych rejestracyjnych, które 
rozgraniczają produkty innowacyjne od produktów 
generycznych. Szczegółowo zostaną przeanalizowane 
zagadnienia prawne dotyczące nazewnictwa produktów 
leczniczych, które nabierają znaczenia w związku  
z wytycznymi URPL w zakresie nazw leków oraz okresem 
przejściowym mijającym 31 grudnia 2008 r. na dostosowanie 
nazw leków do nowych wymagań. Szczególny nacisk zostanie 
połoŜony na analizę praktycznych przykładów wyboru  
i ochrony nazw leków. Podczas szkolenia zarezerwowana 
zostanie pula czasowa na dyskusje i pytania uczestników. 

 
 

Szkolenie przeznaczone jest dla:  

• Kadry Kierowniczej Firm Farmaceutycznych  
• Kierowników i pracowników działów rejestracji i 

informacji naukowej  
• Osób odpowiedzialnych za dopuszczenie produktów 

do obrotu  
• Osób odpowiedzialnych za przygotowanie 

dokumentacji rejestracyjnej  
• Osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo produktu 

leczniczego  
• Pracowników działu Badawczo-Rozwojowego  
• Pracowników działu Zapewnienia Jakości 
• Pracowników działu Kontroli Jakości 
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PROGRAM SZKOLENIA 

I. Patenty i wyłączność danych  
• Podstawy ochrony patentowej leków  
• Szczególna ochrona wynalazków biotechnologicznych  
• Poprawka Bolara  
• Patenty 15-letnie w Polsce  
• SPC - dodatkowe prawa ochrony - zakres i aktualna praktyka 

Urzędu Patentowego  
• Znaczenie patentów i SPC w imporcie równoległym leków - 

szczególny mechanizm z Traktatu Akcesyjnego  
• Nowe okresy wyłączności: 8+2+1 - czy moŜna stosować 

bezpośrednio dyrektywę  
• Czy stare okresy wyłączności danych mogą mieć 

zastosowanie 
 

II. Znaki towarowe  
• Jak poprawnie zarejestrować polski i wspólnotowy znak 

towarowy  
• Czym muszą róŜnić się nazwy leków, aby nie naruszały 

praw wyłącznych  
• Okres przejściowy na nazwy leków do końca 2008 r. 
• Case study markowych produktów leczniczych  
• Kryteria wyboru nazw leków  
• Jak stworzyć silną markę leku  
• Nazwy leków a domeny internetowe  
• Opakowania leków jako przedmiot ochrony  
• Wytyczne URPL w zakresie nazewnictwa leków  
 

III. Znaki towarowe w reklamie leków. 
• Silne marki leków  
• Nazwy leków w reklamie leków 
• Posługiwanie się w reklamie leków oznaczeniami 

chronionymi 
 

IV. Egzekwowanie praw własności przemysłowej  
• Postępowania związane z naruszeniami patentowymi  
• Sytuacje naruszania praw ze znaków towarowych  
• Jak odzyskać domenę internetową  



   
   

OFERTA SZKOLENIA OTWARTEGO: WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA W FARMACJI – AKTUALNE 
ZAGADNIENIA.NAZWY LEKÓW W REKLAMIE 

 

 

 
Wykładowca:  
 
Dr Mariusz Kondrat  
 
 
 
 
 

 
Przez ostatnie 10 lat był związany z Urzędem Komitetu Integracji 

Europejskiej. Specjalizuje się m.in. w prawie własności 

przemysłowej oraz prawie farmaceutycznym. Studiował na KUL 

oraz uniwersytetach w Leuven, Oxfordzie, Amsterdamie. Ukończył 

podyplomowe studia prawa konkurencji oraz praw autorskich. 

Odbył staŜe w Komisji Europejskiej, brytyjskich firmach Manches i 

Nominet UK. Prelegent licznych międzynarodowych i krajowych 

konferencji. Zrealizował kilkadziesiąt szkoleń dla przedsiębiorstw 

przemysłu farmaceutycznego z tematyki prawa farmaceutycznego 

oraz prawa własności intelektualnej i przemysłowej. 

Prowadzi własną kancelarię w Warszawie „KONDRAT”- 

Kancelaria Prawno-Patentowa. 
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Warunki uczestnictwa 

 
Koszt szkolenia: 800 PLN brutto  

 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis 

kawowy oraz obiad. 

 

Zgłoszenie dokonać będzie moŜna do 6 listopada 2008 r. poprzez 

przesłanie formularza zgłoszeniowego drogą elektroniczną na adres 

szkolenia@marr.pl bądź faksem na numer telefonu (0-12) 617 66 66 

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

Kontakt z organizatorem:  

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

Departament Zarządzania Projektami i Programami  

ul. Kordylewskiego 11 

31-652 Kraków 

Tel.: (0-12) 617 66 81 (lub 19) 

 

Osoby odpowiedzialne:  

• Anna Sowa-Jadczyk (anna.sowa-jadczyk@marr.pl),  

• Dariusz Lipka (dariusz.lipka@marr.pl) 

Strona internetowa: www.marr.pl 


