
ŚNIADANIE B+R 
 

Serdecznie zapraszamy na śniadanie B+R dotyczące komercjalizacji wyników badań 
naukowych i prac rozwojowych pt.  
 
UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ W TRYBIE PARTNERSTWA INNOWACYJNEGO  
A PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO -ROZWOJOWEJ  
PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW (CASE STUDY) 
 
Spotkanie odbędzie się 10 lutego 2017 r. (piątek) 
w godz. 10:00 – 12:00 w siedzibie DZP w Warszawie (Rondo ONZ 1, p. 21) .  
 
Spotkanie przeznaczone jest dla przedstawicieli uczelni wyższych, instytutów 
badawczych, CTT, spółek celowych, spółek spin-off oraz start-up, jak również 
inwestorów i przedsiębiorców związanych z branżą B+R.  
 
 
Do zobaczenia! 
Dział B+R | Praktyka IP&TMT 
 
 
 
 
Udział w seminarium jest bezpłatny i możliwy po potwierdzeniu przez organizatorów przyjęcia 
zgłoszenia.  

RSVP: do 9 lutego    
E: konferencje@dzp.pl 

mailto:konferencje@dzp.pl


PROGRAM 
 
10.00 - 10.15  Rejestracja uczestników i poranna kawa 
 
10.15 - 11.00  Omówienie zagadnień związanych z udzielaniem zamówień w trybie 
 partnerstwa innowacyjnego 
 Wojciech Hartung| Counsel | DZP 

 czym jest partnerstwo innowacyjne - między trybem wyboru 
wykonawcy a wspólną realizacją projektu 

 etapy realizacji partnerstwa innowacyjnego 
 zagadnienia do wyjaśnienia lub do uregulowania - prawo polskie a 

prawo unijne 
 

11.00 - 11.10  Przerwa 
 
11.10 - 11.40  Prowadzenie działalności B+R przez przedsiębiorców (case study) 
 dr Małgorzata Wilińska| Counsel | DZP 
 
11.40 - 12.00  Dyskusja, zakończenie śniadania 



PRELEGENCI  

 

dr Małgorzata Wilińska | Counsel | DZP  

Doktor nauk prawnych, radca prawny oraz wykładowca na WPiA UW i w SGH. 
Współorganizuje studia podyplomowe „Zarządzanie Transferem Technologii” na SGH.  
Jej rozprawa doktorska pt. „Wykorzystanie systemów ekspertowych w procesach 
stosowania prawa” dotyczyła wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji, w tym sieci 
neuronowych, w procesach stosowania prawa i wspomagania pracy prawnika.  
Jest ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w zakresie R&D.  
Specjalizuje się  w zagadnieniach dotyczących B+R oraz ochronie danych osobowych i 
doradza wiodącym polskim instytutom naukowym, instytutom PAN oraz uczelniom 
wyższym i przedsiębiorstwom. 

 

Wojciech Hartung | Counsel | DZP  

Radca prawny oraz wykładowca akademicki na podyplomowych studiach z zakresu 
zamówień publicznych, m.in. w Szkole Głównej Handlowej oraz na Uczelni Łazarskiego. 
Specjalizuje się w zamówieniach publicznych obejmujących również przedsięwzięcia 
realizowane w ramach PPP i koncesji. Zdobytą wiedzę i bogate doświadczenie 
wykorzystuje w praktyce, doradzając w obszarze energetyki, infrastruktury publicznej 
oraz gospodarki komunalnej (w szczególności w zakresie gospodarki odpadami i 
transportu publicznego). Doradza zarówno przedsiębiorcom prywatnym, w tym 
podmiotom zagranicznym, zamawiającym sektorowym, jak również stronie publicznej.  


