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Wszelkie prawa zastrzeżone. 

Używanie, kopiowanie i rozpowszechnianie wszystkich 

danych zawartych w publikacji podlega przepisom 

prawa. Wykorzystanie danych w celach komercyjnych 

i niekomercyjnych wymaga każdorazowej zgody 

wydawcy.

Wydawca
KONDRAT i Partnerzy
Mariusz Kondrat
al. Niepodległości 223/1
02-087 Warszawa

E-mail
biuro@kondrat.pl
Telefon
+48 (22) 831 12 34

Opracowanie graficzne:
Ula Demczuk

Szanowni Państwo!

Już od trzynastu lat staramy się wspierać Państwa w rozwiązywaniu 
problemów prawnych. Oceniamy ryzyko, rekomendujemy najlepsze 
w naszej ocenie działania, staramy się znaleźć kompromisowe 
rozwiązanie, by uniknąć długotrwałych sporów. Zawsze i w każdej 
sytuacji próbujemy być dla Państwa wiarygodnym partnerem, 
który służy radą i pomocą. W tym czasie staliśmy się wiodącą 
Kancelarią w Polsce w zakresie prawa własności przemysłowej, life 
science i prawa gospodarczego. Dzięki wiedzy i zaangażowaniu 
całego zespołu, który doświadczenie zdobywał w lokalnych  
i globalnych strukturach doradztwa prawnego, dostarczamy Państwu 
kompleksowe usługi dostosowane do wymogów branżowych  
i biznesowych. 
Sukces naszej Kancelarii nie byłby możliwy bez Państwa udziału  
i wiary w naszą skuteczność.

Dziękujemy za Państwa zaufanie!

      Mariusz Kondrat
      Partner Zarządzający

www.kondrat.pl

na okładce:
- przód: rzeźba z kolekcji Kancelarii „Ikar”, Rogério Timóteo, 2018
- tył: rzeźba z kolekcji Kancelarii „Head”, Rogério Timóteo, 2018



wiodąca kancelaria 
własności intelektualnej, 
life science 
i prawa gospodarczego 
w Polsce

Kancelaria KONDRAT i Partnerzy oferuje doradztwo prawne na najwyższym poziomie. Jego
wartość wynika z wysokich kwalifikacji oraz doświadczenia prawników i inżynierów, którzy 
rozumieją prawo i otoczenie prawne oraz specyfikę branży Klienta.

Zaangażowanie prawników Kancelarii to nie tylko sprawy sądowe i opinie prawne. Staramy
się wspierać naszych Klientów na każdym etapie projektu w taki sposób, aby jak najpełniej 
zrealizować ich oczekiwania.

Tworzymy interdyscyplinarne  

i kompleksowe analizy oraz 

raporty wyrażające realne 

warunki prawne, w których 

działają nasi Klienci,  pomagając 

jednocześnie w rozwiązywaniu 

istotnych problemów prawnych.

Wspólnie z partnerami 

organizujemy i uczestniczymy  

w istotnych wydarzeniach, których 

tematem są głównie zagadnienia 

związane ze specjalizacjami 

Kancelarii. Zdobywamy w ten 

sposób wiedzę i doświadczenie, ale 

również przekazujemy je dalej.

Przygotowujemy założenia do 

projektów ustaw i rozporządzeń. 

Na bieżąco monitorujemy 

zmiany przepisów, stale szacując 

ewentualne ryzyka prawne, które 

mogą mieć wpływ ma działalność 

naszych Klientów.
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fakty i liczby

Na dzisiejszym konkurencyjnym rynku firmy potrzebują wysokiej jakości 
doradztwa prawnego, które jest spójne i pozwala na skoordynowane działania 
na jednolitym rynku Unii Europejskiej. Nasi wyspecjalizowani prawnicy – 
adwokaci, radcowie prawni i rzecznicy patentowi – kształtują silną pozycję 
Kancelarii reagując w odpowiednim czasie na potrzeby poszczególnych 
sektorów i branż. Nasi Klienci już od ponad 13 lat, korzystając z naszego 
doświadczenia, odnoszą z nami wspólne sukcesy. 

Data założenia:     2006 

Kancelarie partnerskie:    100

Kraje prowadzonej działalności:   60 

Ilość Klientów:     > 1000 

Ilość prowadzonych spraw:   > 10.000

Ranking Rzeczpospolitej:    60 miejsce (2019)

obraz z kolekcji Kancelarii „Miasto 066”, Magdalena Karwowska, 2018
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działalność 
Kancelarii

Wartości, jakimi kieruje się KONDRAT i Partnerzy, wiążą się z nowocześnie pojmowaną praktyką 
prawniczą. Należą do nich przede wszystkim: bezpośrednie relacje z Klientem poprzez osobiste 
zaangażowanie i dostępność partnerów, specjalistyczne kompetencje, nierozbudowana 
struktura zespołu zapewniająca sprawną i skuteczną komunikację, lojalność, poufność  
i bezpieczeństwo informacji.

Prawnicy Kancelarii mają ugruntowaną pozycję na krajowym i europejskim rynku w obszarach:

PATENTY 

ZNAKI TOWAROWE

WZORY PRZEMYSŁOWE

PRAWO AUTORSKIE

PRAWO FARMACEUTYCZNE

OCHRONA ZDROWIA, PRAWO MEDYCZNE

WYROBY MEDYCZNE

PRAWO ŻYWNOŚCIOWE

KOSMETYKI

NOWE TECHNOLOGIE

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA 
FIRM I PROJEKTÓW BIZNESOWYCH

UMOWY

TRANSAKCJE HANDLOWE, FUZJE, 
PRZEJĘCIA

E-COMMERCE

PRAWO PRACY

PODATKI

NIEUCZCIWA KONKURENCJA

SPORY SĄDOWE

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE
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ANDRZEJ PRZYTUŁA

adwokat, partner

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej Klientów w zakresie 

prawa cywilnego oraz prawa własności intelektualnej (w tym prawa 

własności przemysłowej, nieuczciwej konkurencji oraz prawa autorskiego 

i praw pokrewnych). Doradza również w sprawach z zakresu prawa 

farmaceutycznego i żywnościowego, w tym dotyczących tzw. produktów  

z pogranicza. Reprezentuje Klientów przed Urzędem Patentowym RP, EPO, 

EUIPO, WIPO, sądami administracyjnymi i powszechnymi.

partnerzy

DR MARIUSZ KONDRAT 

partner zarządzający,  
dr nauk prawnych, adwokat,  
europejski rzecznik patentowy 

JUSTYNA STEFAŃCZYK-KACZMARZYK 

radca prawny, partner

EWA NIESIOBĘDZKA-KRAUSE

rzecznik patentowy, partner

DR INŻ. MAGDALENA JEZIERSKA-ZIĘBA

doktor nauk technicznych, rzecznik patentowy, partner

Od 2006 r. zarządza Kancelarią KONDRAT i Partnerzy. Wcześniej 

pracownik departamentu prawnego Urzędu Komitetu Integracji 

Europejskiej oraz adiunkt i wykładowca prawa wspólnotowego na 

UKSW. Od kilkunastu lat jest czynnie zaangażowany w tworzenie  

i interpretowanie prawa farmaceutycznego. Prelegent i wykładowca 

wielu konferencji i szkoleń. Autor licznych publikacji z zakresu prawa 

własności przemysłowej i prawa farmaceutycznego, w tym pierwszego 

komentarza do ustawy Prawo farmaceutyczne. 

Współautorka licznych publikacji z zakresu prawa farmaceutycznego i prawa własności 

przemysłowej. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze prawnej Klientów. 

Specjalizuje się w prawie farmaceutycznym i prawie własności intelektualnej. Doradza 

również w zakresie prawa żywieniowego, prawa reklamy i prawa konkurencji. 

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ochroną praw własności 

przemysłowej oraz nieuczciwą konkurencją. Doradza, sporządza opinie i umowy 

w sprawach dotyczących praw własności intelektualnej oraz prawa konkurencji. 

Prowadzi sprawy sporne przed Urzędem Patentowym RP, sądami powszechnymi 

oraz administracyjnymi, zwłaszcza w zakresie prawa patentowego. 

Specjalizuje się w przygotowywaniu opisów patentowych z dziedzin takich jak: chemia, 

farmacja, mechanika, elektronika oraz w badaniach patentowych. Jako doktor nauk 

technicznych posiada rozległą wiedzę z zakresu chemii organicznej. Przez 15 lat 

zajmowała się pracą naukową w Instytucie Chemii Przemysłowej w Warszawie. Jest 

współtwórcą 7 wynalazków chronionych patentami. Przygotowuje krajowe, europejskie 

i międzynarodowe zgłoszenia patentowe (EP, PCT). Doradza w zakresie walidacji 

patentów europejskich z zakresu chemii, biotechnologii, farmacji i medycyny.12
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naszą misją  
jest obsługa  
prawna 
na najwyższym  
poziomie

 „Ikar” - rzeźba z kolekcji Kancelarii, autorstwa Rogério Timóteo
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pracujemy lokalnie 
działamy globalnie

16

17



unikalne  
podejście

1. Indywidualne podejście do Klientów i ich spraw. Partnerzy angażują się bezpośrednio  
w prace dla Klienta na każdym etapie projektu i z odpowiednim wsparciem swoich zespołów. 
Dążymy do osiągnięcia najkorzystniejszych rozwiązań dla naszych Klientów.

2. Interdyscyplinarność i kompleksowość. Od 13 lat świadczymy profesjonalne usługi 
prawnicze, umiejętnie łącząc je z fachową wiedzą techniczną. Połączenie doświadczenia 
prawników i inżynierów tworzy synergię, która zapewnia kompleksowość świadczonych 
usług.

3. Projektowane podejście w rozwiązywaniu problemów prawnych. Precyzyjnie określamy 
cele i ustalamy oczekiwane przez Klienta efekty biznesowe, dokonujemy wyboru właściwych 
narzędzi, aby uzyskać optymalne rozwiązania. 

4. Relacje i zaufanie. Budujemy długotrwałe relacje z Klientami, zdobywając ich zaufanie 
poprzez profesjonalizm, skuteczność i lojalność.

5. Proaktywność, monitoring legislacji. Na bieżąco przekazujemy naszym Klientom istotne, 
aktualne informacje, które mogą mieć wpływ na ich działalność biznesową. Monitorujemy 
zmiany przepisów, szacując ewentualne ryzyka prawne i rekomendując odpowiednie 
rozwiązania.

6. Transparentność. Prowadzimy politykę transparentnych rozliczeń. Korzystamy z Kondrat 
Management System – platformy online, która pozwala Klientowi na bieżący dostęp do 
swojej dokumentacji 24/7/365 z każdego miejsca na świecie.

kondrat 
management  
system

Innowacyjne, autorskie narzędzie do zarządzania portfolio znaków towarowych 

Oferujemy Klientom nowoczesną usługę online pełnej dokumentacji znaków towarowych. Dzięki 
dedykowanemu systemowi KMS, który został specjalnie przygotowany na zlecenie Kancelarii, każdy Klient 
ma możliwość bezpiecznego dostępu do całego portfolio znaków towarowych, które znajdują się w jego 
posiadaniu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu z każdego miejsca na świecie.
Udostępnienie Klientom usługi KMS jest odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorstw, w szczególności tych 
posiadających duże portfolio znaków. Firmy posiadające kilkadziesiąt, a nierzadko kilkaset różnych znaków, 
należące najczęściej do sektora farmaceutycznego, spożywczego, telekomunikacyjnego i kosmetycznego, 
doceniają możliwość korzystania z innowacyjnego i inteligentnego systemu KMS.
W oparciu o KMS, Klient uzyskuje dostęp do całej dokumentacji postępowania, świadectw ochronnych, badań 
znaków i innych informacji związanych z ochroną znaków towarowych firmy. System przypomina również  
o konieczności przedłużenia rejestracji lub o możliwości zamówienia monitoringu znaku.18



know-how

Prawnicy Kancelarii są współautorami pierwszego w Polsce Komentarza do ustawy Prawo 
farmaceutyczne oraz autorami monografii Prawo suplementów diety. Współtworzyliśmy także 
pierwsze europejskie komentarze do unijnych rozporządzeń w zakresie znaków towarowych 
i wzorów przemysłowych. W setkach artykułów publikowanych przez ostatnie 13 lat na łamach 
Kwartalnika Urzędu Patentowego, Dziennika Gazety Prawnej, Rzeczpospolitej, The Patent 
Lawyer, The Trademark Lawyer oraz na portalach branżowych dzielimy się naszą wiedzą  
i doświadczeniem. Prowadzimy 14 specjalistycznych blogów oraz rubrykę autorską w zakresie 
prawa mody na fashionbusiness.pl.

znaktowarowy.info

wyrobmedyczny.info

prawozywnosciowe.info

wynalazek.info

wzoryprzemyslowe.info

prawokosmetyczne.info

prawo-medyczne.info

noweprawofarmaceutyczne.pl

prawointernetu.info

badaniekliniczne.com

rzeźba z kolekcji Kancelarii „Początek”, Rogério Timóteo, 2018
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nagrody, rankingi
Kancelaria KONDRAT i Partnerzy na przestrzeni ostatnich lat stała się rozpoznawalną marką, synonimem 
profesjonalizmu i najwyższych standardów. 

Efekty naszej pracy są zauważane i doceniane przez polskie i międzynarodowe rankingi prawnicze. Kancelaria 
była wielokrotnie wyróżniana w dziedzinie prawa własności intelektualnej, prawa farmaceutycznego i life 
science przez: Chambers & Partners, Legal 500 EMEA, Managing Intellectual Property IP Stars, Intellectual 
Property Awards, World Trademark Review (WTR1000), Patent 1000, World IP Review.

Chambers Europe 2018:
“Mariusz Kondrat of Kondrat Law and Patent Office offers expertise  
in a wide range of IP matters, particularly in relation to patents and  
trademarks. He advises clients from the pharmaceutical and life sciences 
industries”.

World Trademark Review 2018 (WTR1000) – Top Trademark Professionals: 
“KONDRAT & Partners strengthens legal protection for a wide range of goods, 
services and businesses, and offers a tailor-made approach to meet the 
needs of clients for whom intellectual property is a vital part of their business, 
including brand owners and life sciences companies. An expert on IP protection 
within the pharmaceutical sector, “experienced and reliable adviser” Mariusz 
Kondrat astutely steers the firm so that its diverse team is always looking in the 
same direction as its clients. Legal counsel Justyna Stefańczyk-Kaczmarzyk 
blends expertise in copyright, trademark, unfair competition and advertising 
law to great effect. Like her senior colleague, she also has an impressive 
understanding of pharmaceutical IP law”.

IP Stars 2018 – Patent Edition: 
“KONDRAT & Partners provides comprehensive patent services, specialising in industrial property, pharmaceuticals 
and life sciences issues. Mariusz Kondrat is one of the skilled patent attorneys at the firm and has written on 
pharmaceutical law for respected publications. Magdalena Jezierska-Zięba is a partner and patent attorney at 
the firm. She is an expert in chemistry and worked at the Industrial Chemistry Institute for 10 years before joining 
the firm”.

IP Stars 2018 – Trademark and Copyright Edition: 
“Boutique law firm KONDRAT & Partners is recommended for IP protection and disputes. The key trade mark 
practitioners in the firm are Justyna Stefańczyk-Kaczmarzyk, Mariusz Kondrat, Ewa Niesiobędzka-Krause and 
Andrzej Przytuła. They are supported by a team of trade mark attorneys and lawyers”.

22

23



mecenat 
kultury

KONDRAT i Partnerzy to pasjonaci sztuki. Z największą przyjemnością wspieramy charytatywnie 
organizacje non profit, fundacje i indywidualnych artystów w ich działalności: udzielamy opinii prawnych 
i konsultacji, prowadzimy spory sądowe i mediacyjne, m.in. dotyczące nieuczciwej konkurencji,  
o ochronę praw autorskich, doradzamy w postępowaniach przed organami administracyjnymi,  
np. Urzędem Patentowym RP.

Kancelaria posiada zbiory pięknych dzieł sztuki polskich klasyków, takich jak np. Franciszek Starowieyski 
czy Igor Mitoraj, którzy nie potrzebują już naszej promocji. Dlatego z dużym zaangażowaniem 
wspieramy awangardowych artystów, m.in. rzeźbiarza Sławomira Golonko, którego nowoczesne formy 
zdobią wnętrza Kancelarii. Objęliśmy patronat nad wystawą malarstwa Jolanty Jakiel-Jastrzębskiej oraz 
wystawą fotografii Jacka Barcza. Wspieramy również Fundację Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury oraz 
Och-Teatr wykupiliśmy jeden z foteli na widowni, co zostało uhonorowane pamiątkową tabliczką na 
miejscu numer 1 w rzędzie XI. Zorganizowaliśmy także we współpracy z RMF Classic konkurs na temat 
wynalazków XX wieku. Byliśmy patronem wydarzenia MocArty RMF Classic, podczas którego najwięksi 
polscy artyści odbierali nagrody za swoją twórczość.

Rzeźba „Ikar” portugalskiego artysty Rogério Timóteo stała się symbolem naszej Kancelarii.

 obraz z kolekcji Kancelarii „Chwila”, Michał Zaborowski, 2014
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pro 
bono

Dzielimy się wiedzą, udzielamy wsparcia organizacjom, które tego potrzebują i w których my 
odnajdujemy sens pomocy.

Co roku uczestniczymy w projekcie Liderzy Ochrony Zdrowia organizowanym przez Fundację 
Lesława A. Pagi dla młodych adeptów medycyny i farmacji, prowadząc dla nich warsztaty 
z prawa farmaceutycznego i medycznego. Współpracujemy również z Fundacją Centrum 
Twórczości Narodowej zrzeszającą ludzi polskiej kultury. Jesteśmy Złotym Mecenasem 
projektu antyszczepionkowcy.biz promującego szczepienia profilaktyczne u dzieci. 
Pomagamy Alumni Association – stowarzyszeniu, do którego należą polscy absolwenci 
uczelni amerykańskich.

 obraz z kolekcji Kancelarii „Alegoria sprawiedliwości”, Agnieszka Nienartowicz, 2018
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wspólna 
przyszłość  
wspólne  
sukcesy 

28

29



www.kondrat.pl


