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30 czerwca 

09:10 - 09:45 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW / KAWA POWITALNA 
09:45 - 10:10 Sesja otwarcia 
09:45 - 10:00 Otwarcie 

Prof. Leszek Sirko – Dyrektor IF PAN; koordynator projektu EAgLE 
10:00 - 10:10 Cel i zakres szkolenia 

Agnieszka Krochmal-Węgrzyn 
10:10 – 13:00 Panel 1  
10:10 - 11:10 IPR w programie Horyzont 2020: 

� Prawo własności intelektualnej w H2020 
� Grant i consortium agreement – róŜnice i uszczegółowienie 

zarządzania własnością intelektualną 
� Umowa o poufności 
� Klauzule: wybór prawa, rozstrzygania sporów, języka 
� Międzynarodowe przepisy prawa prywatnego a jednostka publiczna 

(PAN) 
Bartosz Majewski – prawnik Krajowego Punktu Kontaktowego Programów 
Badawczych Unii Europejskiej IPPT PAN 

11:10 - 11:20 PRZERWA KAWOWA 
11:20 - 12:50 Współpraca nauki z przemysłem przez pryzmat przedsiębiorcy 

prywatnego: 
� Ochrona własności intelektualnej na etapie negocjacji i przy 

wdroŜeniach 
� Umowy o współpracy 
� Licencje a udziały w spółkach (aporty) 
� Inwestorzy – oczekiwania i obawy  

Tomasz Poniński – Prezes Zarządu Orenore sp. z o.o. 
12:50 - 13:50 LUNCH 
13:50 - 18:20 Panel 2  
13:50 - 15:40 Współpraca nauki z przemysłem przez pryzmat jednostki PAN: 

� zarys (wiąŜących instytuty PAN) przepisów prawa regulujących 
róŜne formy transferu wiedzy, 

� zapisy umowne ze stroną finansującą badania a dopuszczalność 
komercjalizacji wiedzy, 

� oczekiwania stron uczestniczących w komercjalizacji w kontekście 
obowiązujących przepisów, 

� doświadczenia IChF PAN w róŜnych formach transferu wiedzy 
(spin-offy, licencje, wspólne projekty aplikacyjne),  

� dobre praktyki, 
� zalecenia dla instytutów PAN. 

Agnieszka Tadrzak – Pełnomocnik ds. finansowania badań i rozwoju, 
Instytut Chemii Fizycznej PAN 

15:40 - 15:50 PRZERWA KAWOWA 
15:50 - 17:50 Współpraca nauki z przemysłem przez pryzmat funduszy strukturalnych: 

� nowa perspektywa; 
� zalecenia dla IF PAN 
� dobre praktyki 

Małgorzata Snarska Świderska 
17:50 - 18:00 Pytania i zamkniecie. 
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1 lipca 

09:00 - 09:10 KAWA POWITALNA 
09:10 - 09:15 Sesja otwarcia 

Agnieszka Krochmal-Węgrzyn 
09:15 - 12:00 Panel 3  
09:15 - 09:45 Enterprise Europe Network - Współpraca nauki z przemysłem na rzecz 

innowacji.  
dr Tomasz Krawczyk - Enterprise Europe Network 

09:45 – 11:00 Zastosowanie modelu Blacka-Scholesa i modelu dwumianowego w 
opcjach realnych przy wycenie wartości niematerialnych i prawnych. 
dr Tomasz Krawczyk - Enterprise Europe Network 

11:00 - 11:10 PRZERWA KAWOWA 
11:10 - 12:50 Pojęcie pomocy publicznej. Zasady udzielania pomocy publicznej na 

działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną w świetle nowego 
rozporządzenia KE o wyłączeniach blokowych. 
r.pr. Karol Tadrzak 

12:50 - 13:50 LUNCH 
13:50 - 15:30 Panel 4 
13:50 - 15:10 Parki naukowo technologiczne i inkubatory jako podmioty łańcucha 

współpracy nauki z biznesem w kontekście moŜliwości wsparcia i 
współpracy z EAgLE  i na rzecz EAgLE: 

� ZaangaŜowanie w transfer technologii – przykłady dobrych praktyk 
� Sugerowane działania 

Marzena MaŜewska – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Organizatorów 
Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce 

15:10 - 16:20 Inicjatyw łączące naukę i biznes: 
� ŚcieŜki komercjalizacji wyników prac B+R  
� Projekt Pro-Inno IP 
� Działania dla i na rzecz EAgLE 

dr inŜ. Karol Lityński - Prezes Zarządu Fundacji Centrum Innowacji FIRE 
16:20 - 16:30 PRZERWA KAWOWA 
16:30 - 17:00 Współpraca nauki z przemysłem przez pryzmat ochrony własności 

intelektualnej: 
� Wsparcie ochrony własności intelektualnej poprzez poszczególne 

programy np. SIMS, Bridge itp   
� Dofinansowanie badań naukowych a przepisy dotyczące własności 

intelektualnej w umowach o dofinansowanie (komercjalizacja i 
wskaźniki projektowe); 

�  Projektowane zmiany ustaw związanych z jednostkami naukowo 
badawczymi; 

Agnieszka Krochmal-Węgrzyn 
17:00 - 17:30 Podsumowanie i zamknięcie szkolenia 

Prof. Leszek Sirko 
Prof. Marek Godlewski 
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Tomasz Poniński  

Ekspert ds. rozwoju biznesowego projektów, jest prezesem zarządu Orenore sp. z o.o. - 

funduszu inwestycyjnego tworzącego grupę kapitałową, działającą w obszarach: life 

science/biotechnologii, Internetu i energii odnawialnej. Zasiada i zasiadał w zarządach 

spółek portfelowych w tym m.in.: AirWayMedix S.A., Adiuvo S.A., Sahel S.A., Peptaderm Sp. 

z o.o. Od 2003 roku, od etapu patentowania technologii związany jest takŜe z projektem 

recyclingu odpadów poliolefinowych, jest prezesem spółki VipTech Sp. z o.o.  będącej 

jednym z udziałowców Claritel SPV. Zasiada w radach nadzorczych m.in. AWM S.A., Adiuvo 

S.A., jest członkiem Komitetu Inwestycyjnego Funduszu Inovo. Wcześniej był członkiem rady 

nadzorczej firmy leasingowej, spółek z obszaru FMCG, węgierskiej spółki z branŜy 

energetycznej, Spółdzielni oraz funduszu inwestycyjnego z Małopolski. Przed objęciem 

stanowiska prezesa Orenore, Tomasz Poniński był doradcą zarządu spółki giełdowej ds. 

inwestycji i rozwoju gdzie przygotowywał i nadzorował wdraŜanie projektów rozwojowych, 

pełnił funkcję członka zarządu ds. strategii spółki z obszaru FMCG, opracował strategię 

wejścia do Polski jednego z banków oraz działał w obszarze consultingu zajmując się 

tworzeniem strategii i  realizacją projektów inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych. Jest 

absolwentem SGH w Warszawie kierunków Zarządzanie oraz Finanse i Bankowość, 

doktorantem w Szkole Głównej Handlowej. 

 

Bartosz Majewski 

Ekspert ds. prawnych, pracownik Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych 

Unii Europejskiej  IPPT PAN . 

 

Małgorzata Snarska-Świderska 

W latach 2001-2003 była ekspertem w programie Banku Światowego – Rural Development 

Programme współfinansującym projekty infrastrukturalne. Jest ekspertem w zakresie 

funduszy strukturalnych oraz środków na finansowanie badań w ramach Horyzontu 2020. 

Pracuje jako ekspert KE w Komitecie Programowym dla Programów: Research Potential, 

Regions of Knowledge and Coherent Development of Research Policies. Autorka i 

współautorka wielu publikacji z zakresu rozwoju regionalnego, finansowania działań B+R a 

takŜe rozwoju parków technologicznych i inkubatorów akademickich. Zrealizowała szereg 

szkoleń w zakresie pozyskiwania środków finansowych na działalność badawczo-rozwojową, 

edukacyjną oraz z zakresu zarządzania projektami badawczymi. Jest jednym z członków – 

załoŜycieli Stowarzyszenia SOOIPP. Jest ekspertem w Krajowym Punkcie Kontaktowym 

Programów Badawczych unii Europejskiej IPPT PAN z zakresu Europejska infrastruktura 

badawcza, Kolegium Eksperckie, Koordynator ds. synergii z Funduszami Strukturalnymi, 

Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa. Zakres prac 
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obejmuje: Studium wykonalności do projektów; Logika interwencji;  Kwalifikowanie 

wydatków;  Zasady przygotowania dobrego projektu.  

 

Agnieszka Tadrzak 

Właścicielka firmy doradczej Legal Management Consulting oraz Pełnomocnik ds. 

finansowania badań i rozwoju w Instytucie Chemii Fizycznej PAN, gdzie zajmuje się 

projektami aplikacyjnymi, realizowanymi przez jednostki naukowe we współpracy z 

przemysłem.  

Agnieszka Tadrzak jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej oraz Wydziału Psychologii 

Uniwersytetu Warszawskiego oraz doktorantką w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Od 

2004 roku zajmuje się pomocą publiczną. Pracowała w Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości, gdzie głównie była odpowiedzialna za programowanie i wdraŜanie 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Brała równieŜ udział w ocenie 

zgłoszonych do dofinansowania projektów inwestycyjnych oraz szkoleniowych. Następnie 

pracując w Dziale Doradztwa Europejskiego firmy doradczej Accreo Taxand, doradzała 

polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom w zakresie korzystania z funduszy 

strukturalnych oraz pomocy państwa. Do jej klientów naleŜały m.in. firmy z grupy General 

Electric, Bridgestone, Lafarge, SII, Sniace oraz Bericap. Łącznie pozyskała dla swoich 

klientów pomoc publiczną w kwocie ponad 380 mln PLN. 

 

dr inŜ. Karol Lityński 

Prezes Fundacji Centrum Innowacji FIRE;  posiada wieloletnie doświadczenie w 

prowadzeniu projektów od pomysłu poprzez załoŜenie spółki do pozyskania inwestora, 

doświadczenie w zarządzaniu agencją rządową, fundacją, zakładem doświadczalnym w 

uczelni wyŜszej oraz małą prywatną firmą technologiczną. Posiada równieŜ praktyczną 

wiedzę w zakresie zagadnień dot. tworzenia i działalności firm high-tech sektora MSP w 

Polsce oraz zagadnień transferu technologii i komercjalizacji wyników prac badawczych. W 

latach 1997-2001 – radca ds. transferu technologii i zrównowaŜonego rozwoju Ministra 

Gospodarki w Departamencie Strategii Gospodarczej. Na przełomie 2001/2002 pełnił funkcję 

prezesa Agencji Techniki i Technologii do czasu jej likwidacji. 

 

Marzena MaŜewska 

Konsultant, trener, specjalistka z zakresu organizacji i zarządzania przedsiębiorczością, 

absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i WyŜszej Szkoły Biznesu i Administracji w 

Warszawie. Posiada dwudziestoletnie doświadczenie w doradztwie dla MSP oraz instytucji 

otoczenia biznesu w dziedzinie inkubacji przedsiębiorczości i innowacji, transferu technologii 

oraz rozwoju regionalnego. W latach 1996–1998 ekspert Projektu Banku Światowego w 
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zakresie rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, od 2000 ekspert Programu Rozwoju 

Ekonomiki i Przedsiębiorczości Fundacji Open Society Institute w Nowym Jorku na Europę 

Wschodnią i Azję Centralną. Współuczestniczyła w realizacji kilkudziesięciu krajowych i 

międzynarodowych projektów związanych z rozwojem sektora MSP i instytucji otoczenia 

biznesu. Autorka i współautorka ponad 60 publikacji, analiz, ekspertyz i opracowań w wyŜej 

wymienionym zakresie. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Doradców Przedsiębiorczości, 

członek honorowy Ukraińskiego Stowarzyszenia Inkubatorów i Centrów Innowacji. 

 

dr Tomasz Krawczyk  

Specjalista w Uniwersyteckim Ośrodku Transferu Technologii (UOTT) Uniwersytetu 

Warszawskiego oraz konsultant sieci europejskiej Enterprise Europe Network w ramach 

konsorcjum Business and Innovation Support for North-East Poland. W ramach UOTT 

zajmuje się pośrednictwem w zakresie transferu technologii, pośrednictwem pomiędzy 

sektorem przedsiębiorstw a sferą instytucji badawczo-rozwojowych, analizą ofert 

technologicznych, pośrednictwem z zakresie opinii o innowacyjności, działaniami w zakresie 

przedsiębiorczości innowacyjnej. Jako dydaktyk prowadzi zajęcia na Uniwersytecie 

Warszawskim dla studentów oraz kursantów w ramach Uniwersytetu Otwartego z 

przedsiębiorczości innowacyjnej w praktyce, zarządzania projektami badawczo-

rozwojowymi, marketingu produktów i usług sektora wysokich technologii, modelowania 

ryzyka w inwestycjach z sektora wysokich technologii, ekonometrii na rynkach kapitałowych, 

inwestowania w spółki technologiczne na rynkach kapitałowych, podstaw inŜynierii 

finansowej. Główne zainteresowania badawcze dr Tomasza Krawczyka to inwestowanie w 

spółki innowacyjne o wysokim stopniu ryzyka finansowego. 

Karol Tadrzak  

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, 

właściciel firmy doradczej Legal Management Consulting. Posiada wieloletnie doświadczenie 

w dziedzinie prawa pomocy publicznej i prawa gospodarczego. Czynnie brał udział we 

wdraŜaniu, w tym opiniowaniu dokumentacji programowej w ramach Programu Rozwój 

Zasobów Ludzkich (kontrakt o wartości 253 mln euro) oraz Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka (kontrakt o wartości 786 mln euro). Współuczestniczył w pracach 

międzynarodowego zespołu TAFTIE przy Komisji Europejskiej dotyczących opiniowania i 

tworzenia Zasad Ramowych dotyczących pomocy państwa na działalność badawczą, 

rozwojową i innowacyjną w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Posiada równieŜ 

doświadczenie w zakresie projektowania programów wsparcia wdraŜanych przez Narodowe 

Centrum Badań i Rozwoju. Autor publikacji prasowych związanych z problematyką 
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prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozliczania wsparcia uzyskiwanego z pomocy 

publicznej.  

Agnieszka Krochmal-Węgrzyn  

NiezaleŜny ekspert z zakresu prawa konkurencji - pomocy publicznej,  prawa własności 

intelektualnej i  nowych technologii, prawa prywatnego międzynarodowego. Doktorant na 

Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, członek Polskiego Stowarzyszenia 

Prawa Europejskiego afiliowanego przez International Federation of European Law oraz  

JASPERS Networking Platform przygotowującej przewodniki dla duŜych projektów 

infrastrukturalnych współfinansowanych  z funduszy strukturalnych. Praktykowała w 

kancelariach i biurach w Katowicach, Warszawie, Wiedniu i Brukseli. Ukończyła szkolenia 

IPMA z zakresu Zarządzania Projektami Badawczymi - Metodyka Project Management 

(2004). Pracowała jako ekspert oraz jako prawnik w Krajowym Punkcie Kontaktowym 

Programów Badawczych Unii Europejskiej IPPT PAN.  W latach 2005-2007 była Dyrektorem 

Biura IPR-HP w Brukseli.  W swojej dotychczasowej pracy wykonała wiele audytów 

prawnych (w tym 5 największych w Polsce projektów infrastruktury badawczej), 

uczestniczyła w negocjacjach  (takŜe w Komisji Europejskiej), organizowała i uczestniczyła w 

wielu międzynarodowych konsorcjach zapewniając obsługę prawną, zajmowała się zarówno 

doradztwem indywidualnym na zlecenie klienta, jak i ogólnym (szkoleniowym). Prowadziła 

pełna obsługę prawną dla projektów realizowanych z funduszy strukturalnych jak i programu 

ramowego. Autor i współautor wielu publikacji szczególnie z zakresu IT, własności 

intelektualnej, transferu technologii i pomocy publicznej, w tym przewodnika dla ośrodków 

badawczo-rozwojowych (http://www.projektsims.eu/en/node/52 ). 


