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Nie musisz być prawnikiem, żeby naprawdę znać się na marketingu –  
czyli o tym do czego marketingowiec ma prawo 
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PRELEGENCI 
 
 
HOGAN LOVELS 
 

 
Ewa Kacperek 
 
Counsel w Departamencie Prawa Własności Intelektualnej, Mediów i Nowych 
Technologii kancelarii Hogan Lovells. Specjalizuje się w prawie własności 
intelektualnej oraz nieuczciwej konkurencji. Doradza polskim i 
międzynarodowym korporacjom w zakresie ochrony znaków towarowych, 

praw autorskich, zwalczania nieuczciwej konkurencji, umów licencyjnych i ochrony danych 
osobowych jak również w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną.  Zajmuje się 
zarówno doradztwem w związku z transakcjami fuzji i przejęć, jak i bieżącym doradztwem 
na rzecz podmiotów gospodarczych. Ewa Kacperek jest członkiem Okręgowej Izby Radców 
Prawnych w Warszawie. 

 
Piotr Zawadzki 
Prawnik, członek Departamentu Prawa Własności Intelektualnej, Mediów i 
Nowych Technologii w warszawskim biurze Hogan Lovells. Specjalizuje się w 
prawie własności przemysłowej, a w szczególności w zagadnieniach ochrony 
znaków towarowych, prawie autorskim, jak również prawie nieuczciwej 
konkurencji. Piotr posiada również doświadczenie w pracy z polskimi i 

zagranicznymi klientami w zakresie doradztwa związanego z prawem własności 
przemysłowej, prawem autorskim oraz prawem nieuczciwej konkurencji, a także ochroną 
domen internetowych. 
  



 

 

DELOITTE 
 

Łukasz Sławatyniec - Adwokat, Managing Associate, Deloitte Legal 
   
Łukasz doradza klientom z sektorów farmaceutycznego, medycznego i 
spożywczego zwłaszcza w sprawach związanych z reklamą, refundacją 
oraz dystrybucją, a także świadczy usługi prawne z zakresu ochrony 
praw własności intelektualnej, uzyskiwania oraz licencjonowania praw 
oraz zagadnień relacji z mediami. Łukasz pracuje przy największych 
transakcjach typu M&A. Jest także laureatem Rising Stars – Prawnicy 
Liderzy Jutra oraz posiada rekomendację Chambers Europe. 
 

 
Katarzyna Kęska - Aplikant adwokacki, Associate, Deloitte Legal 
 
Katarzyna doradza Klientom z sektorów farmaceutycznego, 
medycznego i spożywczego. Skupia się m.in. na rejestracji, reklamie i 
refundacji produktów. Pracuje przy umowach obejmujących ustalanie 
modeli dystrybucyjnych, badania kliniczne, inne aktywności 
prowadzone przez firmy z tych sektorów. Katarzyna doradza w 
sprawach związanych z przejściem, licencjonowaniem oraz ochroną 
praw własności intelektualnej, z uwzględnieniem prawa autorskiego, 
znaków towarowych oraz prawa do wizerunku. 

 
 
ACCACE 
 
Maciej Górski – Doradca podatkowy, manager w Dziale doradztwa podatkowego Accace. 
Doświadczenie zdobywał pracując w działach podatkowych jednej z firm „wielkiej 
czwórki” oraz jednej z wiodących firm audytorskich. Specjalizuje się w zagadnieniach VAT 
oraz podatkowych aspektach fuzji i przejęć. Prelegent na szkoleniach i konferencjach 
podatkowych. 
 

 
AFFRE I WSPÓLNICY :  

Adwokat Joanna Affre – Wspólnik i założyciel kancelarii Affre i 
Wspólnicy.  

Od ponad 15 lat specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie 
konkurencji. Doradza klientom z branży FMCG, spożywczej, 
motoryzacyjnej, chemicznej, budowlanej, finansowej oraz z sektorów 
mediów i reklamy, w zakresie kształtowania polityki 
dystrybucyjnej, przeciwdziałania porozumieniom antykonkurencyjnym 
i nadużywaniu pozycji dominującej, fuzji i przejęć, prawa 



 

 

konsumenckiego, a także zwalczania nieuczciwej konkurencji. W tym zakresie prowadzi 
audyty i szkolenia dla przedsiębiorców, a także reprezentuje klientów zarówno 
w postępowaniach przed Prezesem UOKiK jak i sądami.  

 
Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu nauk 
politycznych (IEP Strasbourg Francja), prawa wspólnotowego (Lyon III Francja) i prawa 
konkurencji (King's College, Londyn, Wielka Brytania). W latach 2011 – 2014 Partner 
Zarządzający w kancelarii Accreo Legal J.Affre R. Czarnecki Sp.k, odpowiedzialna za 
rozwój praktyki ukierunkowanej w szczególności na europejskie i wspólnotowe prawo 
konkurencji, przeprowadzanie transakcji M&A i bieżącą praktykę w zakresie obsługi 
korporacyjnej spółek i umów w obrocie gospodarczym. Wcześniej związana z 
kancelariami Kochański Zięba Rapala & Partnerzy,  Wierzbowski Eversheds oraz Baker & 
McKenzie. Publikacje adw. Joanny Affre  ukazują się w prasie ogólnopolskiej i branżowej. 
Jest ekspertem m.in.: Dziennika Gazety Prawnej, Rzeczpospolitej czy Pulsu Biznesu. 

 


