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CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie Praw Własności Przemysłowej: 
zgzgzgzgłłłłoszenia, rejestracja i ochronaoszenia, rejestracja i ochronaoszenia, rejestracja i ochronaoszenia, rejestracja i ochrona w trybie krajowym i w zakresie 

międzynarodowym (WIPO, OHIM, EPO), doradztwodoradztwodoradztwodoradztwo oraz 
postpostpostpostęęęępowanipowanipowanipowania ssssąąąądowedowedowedowe.

NASZ CEL: W naszej codziennej pracy nie chodzi nam wyłącznie o 
sporządzanie zwykłych raportów z wykonanych zleceń. Staramy się pomóc 
naszym klientom w zarządzaniu aktywami Praw Własności Przemysłowej 
firmy, poczynając od interpretacji różnorodnych wątpliwości, aż do doradztwa 
w zakresie wykorzystania gospodarczego wynalazków. 

DORADZTWO I ZARZDORADZTWO I ZARZDORADZTWO I ZARZDORADZTWO I ZARZĄĄĄĄDZANIEDZANIEDZANIEDZANIE



KIM JESTEŚMY

Naszą firmę stanowi zespzespzespzespóóóółłłł ososososóóóób wyspecjalizowanych b wyspecjalizowanych b wyspecjalizowanych b wyspecjalizowanych w różnych 
dziedzinach prawa własności przemysłowej i innych dyscyplinach pokrewnych. 

Posiadamy dodododośśśświadczeniewiadczeniewiadczeniewiadczenie zarówno w zakresie prawnymprawnymprawnymprawnym,,,, jak i w 
zakresie technicznymtechnicznymtechnicznymtechnicznym, dzięki czemu jesteśmy w stanie prowadzić

różnorodne sprawy związane z ochroną i eksploatacją Praw Własności 
Przemysłowej. 

Naszym gNaszym gNaszym gNaszym głłłłóóóównym celem jest doradztwo dostosowane do indywidualnych wnym celem jest doradztwo dostosowane do indywidualnych wnym celem jest doradztwo dostosowane do indywidualnych wnym celem jest doradztwo dostosowane do indywidualnych 
zapotrzebowazapotrzebowazapotrzebowazapotrzebowańńńń naszych klientnaszych klientnaszych klientnaszych klientóóóów. w. w. w. 
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SKĄD POCHODZIMY

Kancelaria MaslankaMaslankaMaslankaMaslanka & & & & CoCoCoCo....,  jak wskazuje nazwa, została stworzona w 
2007 roku w Logroño (La Rioja), przez Dorotę Maślankę. 

Dorota Maślanka, pochodząca z Polski, rozpoczęła karierę w dziedzinie 
Praw Własności Przemysłowej i Intelektualnej w kraju swego pochodzenia. 
To tam postawiła pierwsze kroki w tym sektorze, w jednej z wiodących w 
skali kraju kancelarii patentowych, by następnie otworzyć swoją własną firmę
w Hiszpanii.

Obecnie oceniana jest jako jedna z bardziej reprezentacyjnych kancelarii w 
regionie, będąc Rzecznikiem Praw Własności Przemysłowej z uprawnieniami 
do reprezentacji klientów przed Europejskim Urzędem Patentowym (Patenty 
Europejskie), Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego OHIM (Znaki 
Wspólnotowe) oraz Polskim i Hiszpańskim Urzędem Patentowym.
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DOROTA MASLANKA

Dorota Maslanka jest absolwentką Wydziału Chemii Uniwersytetu 
Warszawskiego. W 2003 roku ukończyła podyplomowe studia w zakresie prawa 
własności przemysłowej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, by kolejno 
uzyskać uprawnienia krajowego Rzecznika Patentowego oraz Europejskiego 
Rzecznika Patentowego.

Uczestniczy w licznych kursach i seminariach, z których można wyróżnić "Life
Science IP Seminar“ (Monachium, Niemcy), czy też zaawansowany kurs dla 
doradców Małych i Średnich Przedsiębiorstw w zakresie ochrony pomysłów 
innowacyjnych za pośrednictwem praw własności przemysłowej i intelektualnej, 
by na bieżąco aktualizować swoją wiedzę i zdobywać nowe umiejętności.

Obecnie, Dorota Maslanka oprócz prowadzenia swojej firmy, prowadzi również
szkolenia organizowane we współpracy z Uniwersytetem z La Rioja, rządem 
regionu La Rioja, Regionalną Agencją Rozwoju Gospodarczego, czy też
Centrum Technologicznym La Fombera z La Rioja dla przedsiębiorców oraz 
osób pracujących w zakresie nowych technologii.
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ZASIĘG GEOGRAFICZNY
MaslankaMaslankaMaslankaMaslanka & & & & CoCoCoCo.... działa głównie w Hiszpanii, lecz posiada również sieć
korespondentów za pośrednictwem których może prowadzić każde 
postępowanie w zakresie Praw Własności Przemysłowej praktycznie w 
każdej części świata. 

ZAGRANICZNI KORESPONDENCI
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FILARY DZIAŁALNOŚCI

-DORADZTWO STRATEGICZNEDORADZTWO STRATEGICZNEDORADZTWO STRATEGICZNEDORADZTWO STRATEGICZNE:::: MaslankaMaslankaMaslankaMaslanka & & & & CoCoCoCo.... oferuje doradztwo w zakresie 
Praw Własności Przemysłowej w zgodzie ze strategią biznesową każdego 
przedsiębiorstwa. 

-DORADZTWO INTEGRALNEDORADZTWO INTEGRALNEDORADZTWO INTEGRALNEDORADZTWO INTEGRALNE:::: MaslankaMaslankaMaslankaMaslanka & & & & CoCoCoCo.... oferuje bezpośrednią pomoc w 
podejmowaniu decyzji związanych z prawami własności przemysłowej. 
Doradztwo w fazie przed dokonaniem rejestracji, analiza ryzyka w momencie 
wprowadzenia nowego produktu na rynek, naruszenia praw …

-DORADZTWODORADZTWODORADZTWODORADZTWO ZINDYWIDUALIZOWANEZINDYWIDUALIZOWANEZINDYWIDUALIZOWANEZINDYWIDUALIZOWANE:::: MaslankaMaslankaMaslankaMaslanka & & & & CoCoCoCo.... posiada w swoim 
składzie jednego z nielicznych w Hiszpanii Europejskiego Rzecznika 
Patentowego. Jest pierwszą kancelarią w La Rioja, która oferuje usługi w tym 
zakresie. 
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GŁÓWNE USŁUGI
Doradztwo w zakresie Badań, Dokumentacji, Postępowania i Monitorowania

Patentów. 

Analiza Zdolności Patentowej i Naruszenia Konsultacje i Opinie techniczneKonsultacje i Opinie techniczneKonsultacje i Opinie techniczneKonsultacje i Opinie techniczne

Badania Stanu Techniki
Postępowania sądowe w zakresie PWP (cywilne, karne i

administracyjne)
Sporządzanie Opisów Patentowych i Wzorów Przemysłowych

Zgłoszenia i Postępowanie w sprawach krajowych, na poziome europejskim (Patent Europejski) i międzynarodowym (PCT)

UMOWY ((((licencyjne , , , , transfer technologii , , , , cesje ...)...)...)...)

Zgłoszenia znaków towarowych w zakresie krajowym, wspólnotowym i 
międzynarodowym.

Monitoring, obrona i odnowienia znaków towarowych.



USUSUSUSŁŁŁŁUGI W ZAKRESIE UGI W ZAKRESIE UGI W ZAKRESIE UGI W ZAKRESIE 
PATENTPATENTPATENTPATENTÓÓÓÓWWWW

-Sporządzanie opisów 
patentowych

-Zgłoszenia i Postępowanie w 
zakresie krajowym, europejskim i 
międzynarodowym

-Analiza zdolności patentowej i 
Naruszenia patentu

-Badania stanu techniki

-Odnowienia

-Postępowanie Sprzeciwowe i 
Sporne

USUSUSUSŁŁŁŁUGI W ZAKRESIE UGI W ZAKRESIE UGI W ZAKRESIE UGI W ZAKRESIE 
ZNAKZNAKZNAKZNAKÓÓÓÓW TOWAROWYCHW TOWAROWYCHW TOWAROWYCHW TOWAROWYCH

-Zgłoszenia i Postępowanie w 
zakresie krajowym, europejskim i 
międzynarodowym

-Monitoring Znaków Towarowych

-Odnowienia

-Obrona

-Postępowanie Sprzeciwowe i 
Sporne

INNE USINNE USINNE USINNE USŁŁŁŁUGIUGIUGIUGI

-Zgłoszenia i Postępowanie w 
zakresie Wzorów Użytkowych

-Zgłoszenia i Postępowanie w 
zakresie Wzorów
Przemysłowych

-Tłumaczenia Techniczne
(angielski, niemiecki, francuski, 
polski i hiszpański)

-Doradztwo handlowe w fazie 
rozwoju wynalazku

-Doradztwo w zakresie transferu 
technologii: licencje patentów, 
sprzedaż…

-Doradztwo w zakresie 
eksploatacji komercyjnej 
wynalazku chronionego 
patentem

-Audyty aktywów Praw 
Własności Przemysłowej

DORADZTWO I ZARZĄDZANIE
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INTERNACIONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW

Obecna sytuacja ekonomiczna na arenie międzynarodowej charakteryzuje się
dynamicznym rozwojem i globalizacją. W świetle tych zmian, firma MaslankaMaslankaMaslankaMaslanka & & & & CoCoCoCo....
kładzie szczególny nacisk na proces internacjonalizacji firm swoich klientów.  

Należy mieć na uwadze, że ostatnie tendencje takie jak zwiększająca się zależność
międzypaństwowa, tworzenie się bloków regionalnych, pojawienie się nowych 
gospodarek wschodzących w Azji i Ameryce Łacińskiej ... mają ogromny wpływ na 
gospodarkę, czyniąc ją coraz bardziej konkurencyjną i wprowadzając wiele zmian. 

Eksportując produkty firmy należy mieć na uwadze ochronę znaków towarowych oraz 
patentów w kraju docelowym, istnienie nowych rozwiązań technologicznych w 
różnorodnych sektorach, wszystko to aby proces internacjonalizacji był skuteczny i mógł
podnieść konkurencyjność firmy.

SPECJALISPECJALISPECJALISPECJALIŚŚŚŚCI W ZAKRESIE PROWADZENIA SPRAW W TRYBIE CI W ZAKRESIE PROWADZENIA SPRAW W TRYBIE CI W ZAKRESIE PROWADZENIA SPRAW W TRYBIE CI W ZAKRESIE PROWADZENIA SPRAW W TRYBIE 
MIMIMIMIĘĘĘĘDZYNARODOWYM, PATENTY EUROPEJSKIE, ZNAKI WSPDZYNARODOWYM, PATENTY EUROPEJSKIE, ZNAKI WSPDZYNARODOWYM, PATENTY EUROPEJSKIE, ZNAKI WSPDZYNARODOWYM, PATENTY EUROPEJSKIE, ZNAKI WSPÓÓÓÓLNOTOWE LNOTOWE LNOTOWE LNOTOWE …………
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WSPÓŁPRACOWNICY

Oprócz sieci korespondentów praktycznie na całym świecie, MaslankaMaslankaMaslankaMaslanka & & & & CoCoCoCo....
współpracuje z różnymi stowarzyszeniami i instytucjami, takim jak:

-FER:  MaslankaMaslankaMaslankaMaslanka & & & & CoCoCoCo.... jest kancelarią wybraną przez Stowarzyszenie 
Przedsiębiorców z La Rioja (FER) do świadczenia doradztwa i usług w 
zakresie własności przemysłowej swoim członkom.

INNE STOWARZYSZENIA

-MIĘDZYNARODOWE STOWRZYSZENIE OCHRONY WŁASNOŚCI 
INTELEKTUALNEJ (AIPPI).

-STOWARZYSZENIE PRZEDSIĘBIORCÓW “WALORY BIZNESU”.

-STOWARZYSZENIE PRZEDSIĘBIORCÓW “NEGOBIDE”.
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Patenty i Znaki Towarowe
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Maslanka & Co.
Usługi w zakresie Praw Własności Przemysłowej w trybie krajowym i międzynarodowym 
C/Francisco de Quevedo 2, 5ºA, 26006, Logroño (La Rioja)  • Tel./Fax: +34 941500576  • info@maslanka.es • www.maslanka.es


