Plan dydaktyczny – II zjazd Akademii
Termin: 14.12.2019 (godz. 12.00 – 18.00)
Temat: Warsztat dotyczący perspektywy komercjalizacji w świetle rzeczywistości biznesowej i obowiązujących
regulacji
Wykładowcy:
1.
Dr Roland Kozlowski, Przewodniczący Rady Naukowej Akademii PACTT-Pfizer - wprowadzenie
2.
Dr Mark Therherne, CEO Cellesce and Dr Roland Kozlowski - an educational light-hearted sketch on start-up
/ big pharma interactions
3.
Dr Anna Kowalczuk, Dyrektor Narodowego Instytutu Leków – perspektywa regulacyjna
4.
Dr Marcin Szumowski, Prezes Zarządu OncoArendi Therapeutics – perspektywa firm Drug Discovery and
Development
5.
Dr Michał Kurzelewski, Dyrektor Medyczny Pfizer Polska – perspektywa „big pharma”
6.
Dr John Bason, PFR Life Science - VC spot on life science investment
7.
Panel dyskusyjny z udziałem wszystkich wykładowców
8.
Sesja Q&A z udziałem wszystkich wykładowców

Termin: 15.12.2019 (godz. 09.00-15.00)
Temat: Ochrona własności intelektualnej
Wykładowca: Dr Mariusz Kondrat, Partner Zarządzający, Kancelaria Kondrat i Partnerzy
Zagadnienia:
Znaczenie ochrony własności przemysłowej
Zabezpieczenie praw własności intelektualne
Systemy ochrony
Podstawowe informacje, koszty, terminy
Patent a know how
Definicja patentu i procedury patentowe
Zakres ochrony patentowej - co można chronić patentem
Możliwości ochrony prawnej
Postępowania patentowe: UPRP, PCT, EPO
Koszty postępowań patentowych
Ochrona Know-how przedsiębiorstwa
Case study
Komercjalizacja wyników badań – cele, metody i kryteria oceny
Metody ochrony prawnej wyników badań
Sposoby komercjalizowania wyników badań - typy umów
Współpraca z jednostkami naukowymi - licencje
Definicja licencji i typy
Zakres stosowania licencji i uprawnienia z niej wypływające
Case study

CCO w Małopolskim Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prezes Life
Science Biznes Consulting Sp. z o.o., Współzałożyciel Life Science Innovations Sp. z o.o.
Dr Roland Kozlowski
Dr Roland Kozlowski jest mentorem, inwestorem i dyrektorem,
zaangażowanym w wiele powstających firm biotechnologicznych. Doskonale
rozumie polskie środowisko Life Science z perspektywy praktyka z Zachodniej
Europy. Otrzymał dyplom z wyróżnieniem na Uniwersytecie w Bath oraz
obronił doktorat na Uniwersytecie w Cambridge. Pracuje w branży Life
Science od ponad trzydziestu lat, m.in. pełnił funkcję CEO firm Lectus Therapeutics i Sense Proteomic
Limited, dwóch spółek finansowane przez Venture Capital z siedzibą w Wielkiej Brytanii, które
współtworzył, rozwijał i sprzedał. Obecnie pełni funkcję CCO w Małopolskim Centrum Biotechnologii
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Executive Chairman OncoTherics Limited oraz Prezesa LSBC (London)
Limited.

CEO, Cellesce
Dr Mark Treherne

Mark obtained his PhD in pharmacology from Cambridge University and then
developed novel 3D tissue culture models, as an academic at the University of
Basel until 1992. He has over 25 years’ experience in the discovery of novel
treatments for diseases with unmet medical need.
Mark formerly worked at Pfizer where he was responsible for research into
neurodegenerative diseases, including using stem-cell derived lines for screening compounds. In 1997,
Mark set up Cambridge Drug Discovery as Chief Executive, which was then sold to BioFocus (now part of
Charles River) in 2001. Since then, Mark has worked with many early-stage biotechnology companies from
foundation through to trade sale.More recently, hewas Chief Executive of the Life Sciences Organisation of
UK Trade & Investment, which helped UK-based Life Sciences companies raise investment and export
overseas.

Dyrektor Narodowego Instytutu Leków
Dr n. farm. Anna Kowalczuk
Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Warszawie.
W 2014 roku uzyskała stopień doktora nauk farmaceutycznych. Ukończyła
również menedżerskie studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania
Uniwersytetu Warszawskiego, a w czerwcu 2019 studia Executive MBA. Od
2008 roku pracownik Narodowego Instytutu Leków. W latach 2011 – 2012
odbyła roczny staż w USA w Narodowym Centrum Badań Produktów
Naturalnych oraz na Uniwersytecie Missisipi prowadząc badania w zakresie
fitochemii, farmakognozji i chemii analitycznej. W latach 2015-2017 pełniła
funkcję Zastępcę Dyrektora ds. Badań Kontrolnych sprawując bezpośredni nadzór Narodowym
Laboratorium Kontroli Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w ramach
sieci OMCL. Ekspert grupy doradczej w Komisji Farmakopei Europejskiej oraz członek grupy doradczej
Europejskiego Dyrektoriatu Jakości Leków w Strasburgu (EDQM Advisory Group CAP oraz EDQM
Communication Working Group. Autorka publikacji naukowych na temat roślin leczniczych,
psychoaktywnych oraz produktów leczniczych pochodzenia naturalnego. Od 2017 powołana przez Ministra
Zdrowia na stanowisko Dyrektora Narodowego Instytutu Leków, którym zarządza do dziś. W instytucie
stawia na działalność badawczo – rozwojową i komercjalizacyjną. Wraz z zespołem rozwija i implementuje
projekty naukowe dedykowane branży farmaceutycznej. Z jej inicjatywy w grudniu 2018 roku została
powołana spółka celowa InnoNIL, zadaniem której jest rozwijanie m.in. innowacji farmaceutycznych w
obszarze reformulacji i repozycjonowania leków.

Prezes Zarządu OncoArendi Therapeutics

Dr Marcin Szumowski
Marcin ma ponad 15 lat doświadczenia w zarządzaniu projektami
badawczymi i inwestycyjnymi w branży biotechnologicznej oraz diagnostyki
medycznej (ang. Life Science). Łącznie prowadził ponad 40 projektów B+R o
łącznym budżecie ponad 200 mln euro. Współtworzył lub zarządzał
szeregiem start-upów technologicznych w obszarze Life Science, m.in.
Medicalgorithmics SA, gdzie pełnił funkcję CEO i Prezesa Zarządu w okresie
2005-2010. W tym okresie pozyskał dla firmy prawie 10 mln środków prywatnych i publicznych na rozwój
technologii PocketECG. Był również odpowiedzialny za rozwój biznesu i nadzorował wprowadzenie na rynek
pierwszych produktów w Europie (CE 2008, 2009) i w USA (FDA 510k, 2009). Medicalgorithmics jest obecnie

notowana na GPW (ticker MDG) z wyceną rynkową przekraczającą 1,2 miliarda złotych (300 mln dolarów)
głównie ze sprzedaży produktów za granicą.
Marcin współtworzył platformę transferu technologii dla klastra bio-tech-med w województwie
Mazowieckim (BTM Mazovia i BTM Innovations) utworzonego wokół inwestycji w Centrum Badań
Przedklinicznych i Technologii (CePT) o wartości ponad 100 milionów Euro. Klaster zrzesza trzy największe
warszawskie uniwersytety, wiodące instytuty PAN oraz kilkanaście firm i funduszy z branży Life Science. Jest
również członkiem międzynarodowej sieci eksperckiej – GLG Institute. Od 2012 roku Marcin uczestniczy w
niezależnych panelach eksperckich, wspierających Komisję Europejską w ocenie największego na świecie
programu partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w badaniach bio-farmaceutycznych – Inicjatywy Leków
Innowacyjnych (ang. Innovative Medicines Initiative – IMI).

Dyrektor Medyczny Pfizer Polska
dr Michał Kurzelewski
Z firmą Pfizer związany od 2014 r. na stanowisku Dyrektora Medycznego. W
strukturach Pfizer odpowiada za
nawiązywanie partnerskich relacji ze
środowiskiem naukowym, medycznym, jak również budowanie dialogu z
instytucjami publicznymi i środowiskiem decydenckim.
Na co dzień współpracuje z naukowcami uczelni wyższych, specjalistami z zakresu
ochrony zdrowia, ekspertami medycznymi, zwiększając świadomość nt. roli
innowacji w ochronie zdrowia − począwszy od informacji na temat odkryć
naukowych, aż po wprowadzenie leku na rynek i edukację pacjentów.
Równolegle Michał Kurzelewski kieruje pracami zespołu medycznego, podejmującego działania badawczorozwojowe związane z wprowadzaniem na rynek nowatorskich rozwiązań terapeutycznych, zmieniających
sposób myślenia o chorobach, ich zapobieganiu oraz skutecznemu leczeniu.
Michał Kurzelewski jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
oraz studiów podyplomowych w zakresie rozwoju leków w King's College of London. Posiada tytuł doktora
nauk medycznych uzyskany w 2002 roku w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w
Warszawie.
Od ponad 15 lat związany jest z branżą farmaceutyczną, pracując w działach medycznych wiodących,
innowacyjnych firm farmaceutycznych w Polsce.

Manager i Doradca Naukowy w PFR Life Science

Dr John Bason
Dr. John Bason uzyskał tytuł magistra w dziedzinie biochemii molekularnej i
komórkowej na Uniwersytecie w Oxfordzie oraz tytuł doktora z biochemii na
Uniwersytecie w Cambridge. Ponad dziesięć lat pracował jako Naukowiec w
Radzie Badań Medycznych w Departamencie Żywienia Człowieka, a także w
Departamencie Biologii Mitochondrialnej w Cambridge. Obecnie Dr. John
Bason jest kierownikiem i doradcą naukowym PFR Life Science, którego celem
jest wsparcie i rozwój sektora biotechnologicznego w Polsce. Zanim dołączył do
PFR, przez dwa lata pracował jako doradca zarządu dla WB Electronics.

Partner Zarządzający, Kancelaria Kondrat i Partnerzy

Dr Mariusz Kondrat
Doktora prawa, rzecznik patentowy, adwokat.
Zarządza 50-osobową kancelarią KONDRAT i Partnerzy, specjalizującą się w
prawach własności przemysłowej, prawie farmaceutycznym i prawie
gospodarczym.
Wcześniej pracował w UKIE i na UKSW jako adiunkt. Od ponad 10 lat czynnie
zaangażowany w tworzenie i stosowanie polskiego prawa farmaceutycznego i
prawa własności przemysłowej. Redaktor i współautor pierwszego na polskim
rynku komentarza do ustawy – Prawo farmaceutyczne. Autor licznych publikacji dotyczących farmacji,
wyrobów medycznych, suplementów diety i znaków towarowych.

