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Numer NIP
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Numer REGON
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Dane adresowe
Adres głównego miejsca wykonywania
działalności

ul. Potocka 35 lok. 21, 01631 Warszawa, powiat Warszawa,
woj. MAZOWIECKIE

Adresy dodatkowych miejsc
wykonywania działalności



Adres do doręczeń

ul. Potocka 35 lok. 21, 01631 Warszawa, powiat Warszawa,
woj. MAZOWIECKIE

Przedsiębiorca posiada obywatelstwa
państw

Polska

Dane dodatkowe
Data rozpoczęcia wykonywania
działalności gospodarczej

20160901

Data zawieszenia wykonywania
indywidualnej działalności



Data wznowienia wykonywania
indywidualnej działalności



Data zaprzestania wykonywania
działalności gospodarczej



Data wykreślenia wpisu z rejestru



Przeważająca działalność gospodarcza
(kod PKD)

70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej i zarządzania

Wykonywana działalność gospodarcza
(kody PKD)

70.22.Z

Małżeńska wspólność majątkowa

tak

Status indywidualnej działalności
gospodarczej

Aktywny

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca
brak wpisów
Zakazy
brak wpisów
Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego
brak wpisów
Pełnomocnicy przedsiębiorcy
brak wpisów
Do CEIDG można wpisać tylko pełnomocników już ustanowionych zgodnie z odrębnymi przepisami (np. Kodeks cywilny, Kodeks postępowania
administracyjnego i inne) oraz w formie przewidzianej tymi przepisami. Samo wskazanie pełnomocnika w CEIDG nie jest równoznaczne z jego
ustanowieniem. Pełnomocnictwo wymaga stosownej formy pisemnej, którą może okazać się pełnomocnik. Pełnomocnictwo w CEIDG nie ma
zastosowania w sprawach prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej i ustawy o kontroli skarbowej.

W celu sprawdzenia aktualnego stanu wpisu należy odszukać wpis w systemie CEIDG (www.firma.gov.pl) WPIS DO CEIDG JEST WOLNY OD OPŁAT
Zgodnie z art. 33 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej  Domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Jeżeli do CEIDG
wpisano dane niezgodnie z wnioskiem lub bez tego wniosku, osoba wpisana do CEIDG nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej, działającej w
dobrej wierze, zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli po powzięciu informacji o tym wpisie zaniedbała wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o
sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu.
Niniejszy wydruk jest zgodny z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. i ma moc zaświadczenia o wpisie
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP. Art. 38 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej  Organy
administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w
CEIDG.

Wygenerowano ze strony http://prod.ceidg.gov.pl stan na 2017-01-21. Wydruk z systemu komputerowego nie wymaga podpisu.
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Seminarium warsztatowe

„Komercjalizacja prac badawczo-rozwojowych
czynnikiem gwarantującym długotrwałą konkurencyjność
przedsiębiorstw”
data: wtorek 25.10.2016
miejsce: Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o., ul. Dubois 114

PROGRAM

9:30 - 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 - 11:10

Komercjalizacja prac badawczo-rozwojowych

O co należy zadbać przed i w trakcie procesu badawczego? Własność intelektualna – jej
ochrona i narzędzie uzyskania przewagi nad konkurentami. Waga dobrej strategii jej
ochrony. Utarte ścieżki komercjalizacji B+R. Istotność wypracowania strategii
komercjalizacji wyników badań – każda ścieżka ma swoje zalety i wady i dlaczego nie
zawsze sprzedaż lub licencjonowanie są najkorzystniejsze? Na koniec – nie zapomnijcie
o podatkach!
11:10 - 12:00

Pytania i odpowiedzi, dyskusja z uczestnikami

12:00 - 12:15

Przerwa kawowa

12:15 - 13:00

Komercjalizacja wyników prac badawczo-rozwojowych z perspektywy
jednostki naukowej i naukowca.

Na co zwracać uwagę? Współpraca z przedsiębiorstwem w prowadzeniu badań
i w komercjalizacji ich wyników. Doświadczenia praktyka.
13:00 - 13:50 Pytania i odpowiedzi, dyskusja z uczestnikami
13:50 - 14:20 Lunch
14:20 - 15:20 Komercjalizacja wyników prac B+R w przedsiębiorstwie.
Doświadczenia przedsiębiorcy ze współpracy z jednostką naukową. Na co zwracać
uwagę? Blaski i cienie transferu technologii z publicznej organizacji badawczej do
przedsiębiorstwa.
15:10 - 16:00 Pytania i odpowiedzi, dyskusja z uczestnikami

Seminarium warsztatowe

PRELEGENCI
Leszek Grabarczyk
Współpracuje z Ernst & Young Polska
Doradztwo

Biznesowe

w

obszarach

komercjalizacji technologii, finansowania ze
źródeł prywatnych i publicznych projektów
technologicznych

i

wprowadzania

nowych

produktów na rynek.

W latach 2007-2008 oraz od 2011 do czerwca 2016 roku zastępca Dyrektora Narodowego
Centrum

Badań

i

Rozwoju,

agencji

rządowej

wspierającej

badania

stosowane

i rozwój technologii w przedsiębiorstwach i jednostkach naukowych, o budżecie ok. 5 mld zł
rocznie. Odpowiadał za opracowywanie i implementację programów wspierania innowacyjności
i

komercjalizacji

wyników

badań

naukowych.

W NCBR

bezpośrednio

zaangażowany

w zaprojektowanie i wdrożenie w życie programów komercjalizacji nowych technologii za pomocą
wsparcia publiczno-prywatnego z udziałem funduszy venture i seed capital. W 2015 r. NCBR, jako
pierwsza instytucja w kraju, uruchomiło konkursy w nowej perspektywie finansowej UE na lata
2014-2020 w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, w szczególności nowy schemat
finansowania rozwoju technologii w przedsiębiorstwach – Szybką Ścieżkę.
W okresie wypełniania misji w NCBR zdobył unikalne doświadczenie w tworzeniu
i wdrażaniu

programów

finansowania

badań

stosowanych,

wsparcia

innowacyjności,

w szczególności komercjalizacji wyników B+R, pomocy publicznej, finansowania z Funduszy
Strukturalnych UE oraz projektowania i implementowania instrumentów finansowych.
Przed 2011 r. zajmował różne stanowiska w resorcie nauki i szkolnictwa wyższego,
w szczególności w Departamencie Strategii i Rozwoju Nauki i w Departamencie Wdrożeń
i Innowacji.
Ukończył Krajową Szkołę Administracji Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów oraz prawo
i historię w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

