
DZP ITEO KNOWLEDGE SESSION 
 
W imieniu kancelarii Domański Zakrzewski Palinka oraz firmy Iteo zapraszamy na spotkanie 
dotyczące prawnych i technologicznych aspektów rozwoju biznesu. 
 

Spotykamy się 29 czerwca 2017 (czwartek) w godzinach 13:30-18:00 w biurze DZP w 
Warszawie (Rondo ONZ 1, 21 piętro). 
Po sesji zapraszamy na dalszy networking przy pizzy i piwie. 
 
Zachęcamy do zapoznania się z programem. 
 
Zgłoszenia prosimy wysyłać do 26 czerwca 2017 wypełniając formularz dostępny pod 
linkiem  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrvE7E0EspLOE7LTkT8tbT69MtUMh3JawjX0-
V89JuIOkOVw/viewform?c=0&w=1  
 
Do zobaczenia! 
 
Udział w spotkaniu jest bezpłatny i możliwy po potwierdzeniu przez organizatorów przyjęcia 
zgłoszenia. 
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 PROGRAM 
 

13.30 - 13.45    Rejestracja uczestników i popołudniowa kawa 
 

14.00 - 14.45    Umowa Inwestycyjna – klucz do bezpiecznego rozwoju - Bartosz Marcinkowski 
 Jak zbudować równowagę sił – modele wejścia, zarządzania oraz wyjścia z inwestycji 
 Najważniejsze klauzule umowne – diabeł tkwi w szczegółach 
 Umowy powstają na trudne czasy – jak się zabezpieczyć na wypadek sporu z inwestorem? 
 Kolejne etapy inwestycji – jak nie utracić kontroli nad spółką? 
 Deal breaker – kiedy należy odejść od stołu? 

 

14.45 - 15.30    Finansowanie projektów w ramach badania i rozwoju - Małgorzata Wilińska 
 Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej przez przedsiębiorców 
 Jakie projekty mogą być finansowane w programach NCBR? 
 Projekt w tzw. szybkiej ścieżce vs. projekt w programie sektorowym 
 Wdrożenie wyników badań naukowych i prac rozwojowych 

 

15.30 - 16.15    Rozwój aplikacji – droga na szczyt - Kamila Figura i Alicja Stalmach 
 Proces tworzenia aplikacji krok po kroku 
 Czynniki, które należy wziąć pod uwagę planując stworzenie aplikacji 
 Co kryje się za wizualną i praktyczną stroną aplikacji? 

 

16.15 - 16.30     Przerwa kawowa 

 
16.30 – 17.15    Podatki - Jan Czerwiński i Tomasz Leszczewski  

 Współpraca z inwestorem  
 Kilka słów na temat finansowania 
 Jaki VAT w relacjach b2b i b2c? 
 Czy administracji skarbowej trzeba się bać? 

 

17.15 – 18.00    Własność intelektualna i prywatność 101 – co i jak chronić - Jakub Kubalski 
 Czy można ochronić sam pomysł? 
 Czym się różni utwór od patentów, znaków towarowych? 
 Jak przetwarzać dane osobowe użytkowników?  

 



 
PRELEGENCI 
 
 
 
Bartosz Marcinkowski | Partner 
T: +48 22 557 76 49 | E: bartosz.marcinkowski@dzp.pl  
 
 
 
 
dr Małgorzata Wilińska | Counsel 
T: +48 22 557 76 06 | E: malgorzata.wilinska@dzp.pl   
 
 
 
 
 
Kamila Figura| Graphic Designer 
T: +48 605 599 383 | E: kamila.figura@iteo.co 
 
 
 
 
Alicja Stalmach| Creator of Opportunity 
T: +48 506 893 988 | E: alice@iteo.co 
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PRELEGENCI 
 
 
 
Jan Czerwiński | Tax Manager 
T: +48 22 557 86 13 | E: jan.czerwinski@dzp.pl   
 
 
 
 
 
Tomasz Leszczewski | Senior Tax Consultant  
T: +48 22 557 86 38 | E:tomasz.Leszczewski@dzp.pl 
 
 
 
 
Jakub Kubalski | Senior Associate 
T: +48 22 557 76 06 | E: jakub.kubalski@dzp.pl   
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