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Przedmowa

Przystępując do opracowania podręcznika z zakresu własności intelektualnej, nale-
żało określić, komu ma on służyć oraz cele, jakie zamierza się osiągnąć. Przy tak sprecy-
zowanych problemach pomysł wydawał się dość mało skomplikowany, aczkolwiek jego 
realizacja stawała się trudniejsza, albowiem należało dostosować jego treść na potrzeby 
studentów kierunków nieprawniczych, a ponadto, co wynikało z poprzedniego założe-
nia, tak precyzować jego zawartość, aby była możliwie łatwo zrozumiała i przyswajalna.

Jest to zadanie trudne do zrealizowania, gdyż mając do czynienia ze studentami praw-
nikami, nie byłoby potrzebne zapoznawanie ich z ogólną terminologią prawniczą, jako że 
taką oni posiedli, studiując prawo. Znajomość terminologii jest konieczna do zrozumienia 
istoty terminu „własność intelektualna”, gdyż zarówno ustawa o prawie autorskim i pra-
wach pokrewnych, jak i ustawa o prawie własności przemysłowej posługują się terminolo-
gią ogólnoprawniczą oraz adekwatną do poszczególnych gałęzi prawa. Ustawy dotyczące 
własności intelektualnej również wprowadziły własne, nawet czasami dość specyficzne po-
jęcia, których używają, wyjaśniając regulowane zagadnienia, jednak nie jest ich dużo. Wielu 
innych znaczeń słownikowych nie wyjaśniają, jako że pochodzą one z innych dziedzin pra-
wa i do nich należałoby skierować tych, którzy pojęć owych nie znają. Dla studentów kie-
runków nieprawniczych są one nieznane, a ponadto wyjaśnianie takich pojęć jest jak gdyby 
oderwane od kontekstu poszczególnych gałęzi prawa, a przez to i trudne w zrozumieniu. 

Tak więc opracowując podręcznik, z jednej strony należało wyjaśnić podstawowe 
pojęcia z dziedziny prawa, a drugiej przepisy prawne zawarte we wspomnianych usta-
wach tak zinterpretować, aby zrozumienie ich przy użyciu owych pojęć było możliwe 
i zapamiętane. W realizacji tego celu przyjęto zasadę: relate and explain, czyli relacjonuj 
i wyjaśniaj. To znaczy należało przedstawić, z jednej strony, w jaki (prawniczy) sposób 
ustawodawca rozwiązuje problemy z omawianej dziedziny, a z drugiej – co to oznacza 
w zrozumiałym dla wszystkich języku. Siłą rzeczy trzeba było odrzucić wielość rozważań 
doktrynalnych, uznając je za mogące być niezrozumiałe dla studentów kierunków nie-
prawniczych. W rozważaniach tych znajduje się bowiem słownictwo wybitnie specjali-
styczne, co mogłoby utrudniać zrozumienie istoty problemu.

Wyjaśniając zagadnienia szczególnie z zakresu przemysłowej własności intelektual-
nej, ilustrowano je przykładami „wziętymi z życia”, tj. takimi, które w istocie zaistniały 
w praktyce stosowania ustawy. Powinny one dać wyobrażenie o określonym produkcie 
chronionym prawem. Zaprezentowano je w załącznikach zamieszczonych na końcu roz-
działów oraz odesłaniach do literatury przedmiotu, ale także źródeł internetowych.

Relacjonowanie i wyjaśnianie wydawało się więc najlepszym sposobem skonstru-
owania podręcznika. Pozostałe sformułowania to tylko prosta konsekwencja przyjętej 
koncepcji, której dodatkowym elementem był zakres pracy.
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Akty prawne przyjęte jako podstawa zakresu to, jak już wspomniano, dwie ustawy: 
ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawa prawo własności prze-
mysłowej. Ponadto wzięto pod uwagę ustawę o bazach danych oraz fragmentarycznie 
inne wymienione w trakcie relacjonowania i wyjaśniania zagadnień związanych z włas-
nością intelektualną. Oczywiście wyjaśniając tę problematykę, należało ponadto sięgnąć 
do kilkunastu rozporządzeń, które wydane zostały z upoważnienia wspomnianych ustaw. 
Wszystko to razem dawało dużo materiałów. Omówienie wszystkich nie było możliwe 
ani potrzebne z uwagi na przyjęcie dodatkowego założenia, iż student kierunku nie-
prawniczego powinien mieć dobrą, aczkolwiek ogólną wiedzę o zakresie terminu „włas-
ność intelektualna”, która pozwoli mu orientować się w możliwościach wykorzystywania 
dzieł chronionych prawem autorskim, prawami pokrewnymi czy też patentem, prawem 
ochronnym czy prawem z rejestracji. Konieczne wydawało się również pokazanie pewnej 
ogólnej procedury, jaka jest niezbędna do dokonania zgłoszenia rejestracji i możliwości 
wykorzystania posiadanego uprawnienia. Natomiast mniej ważna, pamiętając o tym, iż 
nie są to studenci prawa, wydawała się potrzeba ukazania struktury Urzędu Patentowego, 
kolegiów i postępowania spornego przed nimi, postępowania przed sądem cywilnym czy 
też zasad uzyskania stanowiska uprawnień ekspertów czy asesorów.

W ramach dochodzenia roszczeń w postępowaniu cywilnym ograniczono tematykę do 
określenia praw wynikających z ustawy dla twórcy lub innych osób uprawnionych z uwagi 
na fakt, że i tak przed sądem cywilnym występować musieliby oni z wykwalifikowanym 
prawnikiem. Podobne założenie przyjęto w przypadku występowania przed Urzędem 
Patentowym. Wprawdzie ustawa nie zabrania, aby uprawniony sam zgłosił swój projekt 
wynalazczy czy też dochodził roszczeń, ale i tak wiadomo, że w takich sprawach bardziej 
pomocny byłby rzecznik patentowy, posiadający stosowne kwalifikacje i praktykę.
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