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PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Doradztwo prawne w zakresie ochrony znaków towarowych, naruszania praw autorskich i zwalczania praktyk 
nieuczciwej konkurencji jest ważną dziedziną działalności Kancelarii GESSEL. 

Świadczymy usługi doradztwa prawnego we wszystkich dziedzinach związanych z własnością intelektualną, 
prawami wynikającymi ze znaków towarowych, patentów, wzorów, związanych z prawem autorskim, prawem 
dotyczącym technologii informatycznych (IT), mediów takich, jak prasa i Internet. Bierzemy udział w negocjacjach 
i przygotowywaniu projektów umów transakcji zawieranych via Internet, transakcji związanych z udzielaniem 
licencji i transferem technologii. Oferujemy również doradztwo prawne w zakresie ochrony domen i znaków 
towarowych. Ponadto, nasza Kancelaria przeprowadza audyty prawne dotyczące praw własności do licencji, 
technologii itp. na zlecenie inwestora bądź sprzedającego. 

Oferujemy doradztwo prawne w dziedzinach związanych z własnością intelektualną, takich jak:
■ prawo znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych i użytkowych;
■ prawo autorskie;
■ ochrona baz danych;
■ prawo konkurencji;
■ prawo dotyczące technologii informatycznych (IT);
■ media, prasa, Internet;
■ projekty umów zawieranych przez Internet oraz umów związanych z udzielaniem licencji i transferu 

technologii;
■ ochrona dóbr osobistych osób fizycznych i osób prawnych;
■ audyty prawne dotyczące praw własności przemysłowej na zlecenie inwestora lub sprzedającego. 



Współpracuje z Klientami, oferując im kompleksowe rozwiązania, wymagające 
często odejścia od utartych schematów i łączenia doświadczeń z różnych 
dziedzin prawa.

Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu prawa pracy (zarówno 
indywidualnego, jak i zbiorowego). Doradza przy wdrażaniu efektywnych 
mechanizmów zatrudniania (w tym managementu), konstruowania regulacji 
wewnętrznych, jak i rozwiązywania sporów. Wspiera prace zespołu M&A, przy 
zagadnieniach z zakresu prawa pracy, w tym w zakresie przejścia zakładu pracy  
i układów zbiorowych pracy. Jest autorem licznych publikacji z tej dziedziny.

W Kancelarii GESSEL pracuje od 2006 roku.
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Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym w zakresie prawa 
autorskiego, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, 
patentów oraz zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji. Doradza również  
w kwestiach związanych z prawem mediów, prawem prasowym i ochroną dóbr 
osobistych osób fizycznych i prawnych.

Doradza spółkom tworzącym innowacyjne technologie w zakresie ochrony 
opracowanych rozwiązań oraz zarządzania prawami własności intelektualnej. 
Przygotowuje i opiniuje umowy z zakresu transferu dóbr niematerialnych, 
korzystania z tych dóbr, umowy o koegzystencję praw wyłącznych czy umowy 
dotyczące know-how. Przygotowuje dla Klientów strategię ochrony marki.

Reprezentuje Klientów przed sądami cywilnymi, karnymi i arbitrażowymi w sporach 
dotyczących zwalczania naruszeń praw własności intelektualnej, zwalczania czynów 
nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Prowadzi spory domenowe 
występując przed sądami polubownymi do spraw domen internetowych. 
Reprezentuje Klientów w postępowaniach spornych prowadzonych przed 
Urzędem Patentowym RP.
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