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dr Grzegorz Jarosław Pacek
adres:
tel.
e-mail:
data urodzenia:

I.

ul. Bystra 133c, 43-346 Bielsko – Biała
606 436 783
grzegorz@pacek.name
28.07.1982

Edukacja/uprawnienia
-

II.

absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ, kierunek: prawo. W czerwcu 2006 obroniłem tam, ocenioną bardzo
dobrze, pracę magisterską pt. „Dozwolony użytek chronionych znaków towarowych w świetle art. 156 ustawy –
Prawo własności przemysłowej (rozważania na tle uregulowań europejskich i anglo-amerykańskich)”,
uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji UJ (przygotowywanie pracy doktorskiej,
dotyczącej zagadnień prawa prasowego i autorskiego; obecnie oczekuję na obronę)
radca prawny KtB 544 (ukończona aplikacja radcowska przy OIRP w Katowicach)
doktor nauk prawnych – stopień naukowy nadany przez Wydział Prawa i Administracji UJ w styczniu 2015r.
Doświadczenie zawodowe:






III.







IV.

maj 2006r. – Kancelaria Linklaters (Warszawa),
od lipca 2007 do dziś – Kancelarie Radców Prawnych M. Płonka & Partnerzy (stanowisko: radca prawny;
samodzielna i kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych, przygotowywanie umów, pism sądowych,
sprawy z zakresu obsługi spółek handlowych, reprezentacja klientów przed sądami, etc.). Wcześniej – od lipca
2006 – roczny staż tamże,
od stycznia 2010 partner w kancelarii Marek Płonka i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w Bielsku-Białej
(www.krpmp.pl).
równocześnie – Kancelaria IP - Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorz Pacek (www.kancelariaip.pl).
Specjalizacje, praktyka
bogate przygotowanie i znajomość zagadnień związanych z szeroko rozumianym prawem własności intelektualnej
(prawo autorskie, prawo własności przemysłowej, w tym znaków towarowych i uczciwej konkurencji, prawo ecommerce, prawo prasowe, ochrona danych osobowych, ochrona dóbr osobistych, etc.),
duże, praktyczne doświadczenie związane z reprezentowaniem licznych klientów przed sądami wszystkich
instancji (łącznie z Sądem Najwyższym), także przed sądami administracyjnymi (łącznie z Naczelnym Sądem
Administracyjnym) i innymi organami lub instytucjami (ministerstwa, Urząd Patentowy RP, etc.), zakończone
licznymi sukcesami, w tym „precedensowymi” orzeczeniami,
udział w licznych, multidyscyplinarnych i wielozadaniowych projektach, takich jak opracowywanie kampanii
reklamowych (marketingowych) due dilligence różnorodnych spółek (zarówno jako część większych audytów, jak i
samodzielne badania dot. prawa IP)
zarządzanie zespołem prawników
Publikacje (m.in.):

-

-

Problematyka prawna stosowania tzw. głębokich połączeń w sieci www /deeplinking/,[w:] Dokąd zmierza prawo
autorskie we współczesnym świecie?, Wydawnictwo pokonferencyjne Międzynarodowej Konferencji Prawa
Autorskiego 20-22 kwietnia 2005r., Uniwersytet Jagielloński 2006,
Dźwiękowe znaki towarowe. Uwagi na tle orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Shield
Mark, „Nowator” 2006 nr 1,
Wybrane zagadnienia związane z odpowiedzialnością dostawców usług „hostingowych”. e-BIULETYN CBKE nr
2/2006; – tekst ukazał się w numerze lutowym (4/2007) „Monitora prawniczego”, dodatek specjalny, "Prawo
Mediów Elektronicznych (6)",

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV w celu niezbędnym do realizacji
procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

-

-

V.

Dozwolony użytek znaków towarowych (prawo polskie na tle porównawczym), Zagadnienia prawa własności
intelektualnej - Zeszyt 98 „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Instytutu Prawa Własności
Intelektualnej”, 2007,
Możliwość odmowy publikowania płatnych ogłoszeń i reklam przez wydawcę - glosa do postanowienia SN z 14
października 2005 r. (III CZP 67/05), „Glosa” nr 4/2007,
Przedawnienie roszczenia o wypłatę dywidendy, „Monitor Prawniczy”, nr 2008/20/1118,
Pomocnictwo w ujęciu cywilistycznym a odpowiedzialność dostawców usług hostingowych - dwugłos w sprawie
(artykuł napisany wspólnie z Piotrem Wasilewskim, w druku przez pomyłkę jako "Pełnomocnictwo w ujęciu
cywilistycznym a odpowiedzialność dostawców usług hostingowych - dwugłos w sprawie"), „Przegląd Prawa
Handlowego”, nr 7/2008,
Skarga na postępowanie niezgodne z zasadami etyki dziennikarskiej, „Edukacja Prawnicza”, nr 10 (109), 2009,
Marks as imitations of State emblems ‘from a heraldic point of view’, “Journal of Intellectual Property Law &
Practice” 2009 4(9),
Nowe paragrafy dla Internetu, „Rzeczpospolita” 17 stycznia 2011, „Prawo co dnia” C9,
Prawo polskie a fotografia [w:] K. Kobré, Fotografia prasowa. Z obiektywem za kulisami niezwykłych
wydarzeń, Helion 2011,
Jak należy uregulować odpowiedzialność za treść w Internecie? Wybrane aspekty (working paper),
Panoptykon 2011,
Apostazja nie dla GIODO (wspólnie z P. Litwińskim), „Rzeczpospolita” 29 stycznia 2014r., „Tygodnik
prawnych opinii Rzecz o prawie”,
Cookies – nie ma obowiązku ich zamieszczania (wspólnie z T. Rychlickim), ”Rzeczpospolita” 3 marca 2014,
„Prawo co dnia”,
21 pytań o prywatność w XXI wieku. Poradnik praktyczny, Oficyna Allerhanda 2014
(http://www.allerhand.pl/docs/Instytut_Allerhanda_Panoptykon_Poradnik.pdf),
artykuły, opinie, wyjaśnienia, posty na własnej stronie internetowej http://ip.pacek.name
Działalność dodatkowa

-

VI.

wykładowca Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Krakowie (www.ipcentrum.pl)
ekspert ds. praw własności intelektualnej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej
członek Towarzystwa Akademickiego Instytutu Allerhanda (www.allerhand.pl)
członek Polskiej Grupy Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej (www.aippi.pl)
ekspert grupy badawczej ds. regulacji Internetu Fundacji Panoptykon (http://www.panoptykon.org/content/siepanoptykon)
Języki:

VII.

angielski – CAE
Otrzymane nagrody/udział w kołach naukowych:

-

-

Nagroda Prezesa Urzędu Patentowego RP za najlepszą pracę studencką w 2005r.
Laureat II nagrody w konkursie organizowanym przez Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych
Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (CBKE) w
maju 2006r.
Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Konkursie ogłoszonym przez Prezesa Urzędu Patentowego RP
na najlepszą pracę magisterską w 2006r.
Laureat I nagrody w konkursie na najlepszą pracę z zakresu prawa prasowego zorganizowanym przez wydawcę
czasopisma "Edukacja prawnicza" (C.H. Beck) oraz Fundację Dialectica w 2009r.
członek TBSP UJ Sekcja Prawa Autorskiego i Nowych Technologii (później Sekcja Prawa Własności Intelektualnej),
w ramach której prowadziłem zajęcia dodatkowe dla studentów oraz tworzyłem i współorganizowałem cykl
konferencji „Dokąd zmierza prawo własności intelektualnej?”(międzynarodowa konferencja w Krakowie, 20 – 22
kwietnia 2005).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV w celu niezbędnym do realizacji
procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

