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KLAUDIA BŁACH-MORYSIŃSKA, Secretary of the ECTA Law Committee, Attorney at law, 
Patent Attorney Zaborski, Morysiński Law Office, PL 
 
She specializes in intellectual and industrial property law, copyright, advertisement law, and 
regulations dealing with unfair competition practices. She provides expert-level legal assistance 
in courtroom litigations and in administrative disputes involving IP. 

She has a vast expertise in courtroom litigations before the Polish courts and authorities and in 
international authorities. She represents Polish and international organizations in courtroom 
litigations, in the proceedings before the Polish Patent Office, WIPO, EUIPO and before the 
administrative courts. She has consulted and represented global corporations in the food and 
industrial sectors. 

A graduate of the Catholic University of Lublin. She is a registered defence,  patent attorney 
and European Trade Mark and Design Attorney. She finished the post-graduate Intellectual 
Property College at the Warsaw University. 

She authored numerous publications in the field of industrial and intellectual property law. She 
gives lectures in intellectual and industrial property rights. 

Disciplinary Proceedings Representative of the Polish Chamber of Patent Attorneys. AIPPI 
(Board Member of AIPPI Poland, Design Committee), PTMG, INTA, ECTA (Law Committee). 
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Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i przemysłowej, prawie autorskim, prawie 
reklamy oraz prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji. Świadczy pomoc prawną zarówno w 
sprawach sądowych, jak i administracyjnych związanych z zagadnieniami IP. 

Posiada bogate doświadczenie w postępowaniach przed sądami i urzędami polskimi, jak 
również przed organami międzynarodowymi. Reprezentuje polskie i zagraniczne podmioty w 
sporach sądowych, w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP, WIPO, EUIPO oraz 
przed sądami administracyjnymi. Doradzała i reprezentowała światowe koncerny z branży 
spożywczej oraz przemysłowej. 

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Posiada uprawnienia adwokackie, 
rzecznika patentowego oraz europejskiego rzecznika do spraw znaków towarowych i wzorów. 
Ukończyła podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie 
Warszawskim. 

Jest autorką licznych publikacji z zakresu prawa własności przemysłowej i intelektualnej. 
Prowadzi wykłady z zakresu prawa własności intelektualnej i przemysłowej. 

Rzecznik Dyscyplinarny Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych, PTMG oraz AIPPI (Członek 
Zarządu AIPPI Polska, Design Commitee), INTA, ECTA (Law Commitee). 

 

 


