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Wprowadzenie
Zainteresowanie pierwszym zeszytem: „Granice prawa autorskiego” (C. H. Beck, Warszawa 

2010), przygotowanego wysiłkiem pracowników naukowych Katedry Prawa Europejskiego UAM 
i współpracujących z tą katedrą Kolegów z innych ośrodków badawczych w Polsce sprawiło, 
że postanowiliśmy oddać w ręce czytelników następny tom z pracami obrazującymi kierunek 
badań naukowych podejmowanych w Katedrze. Są to – podobnie jak w pierwszym tomie – za-
gadnienia „styku” praw własności intelektualnej tym razem z prawem ochrony konkurencji. Jest 
oczywiste, że swoisty „monopol” na korzystanie z chronionych prawami własności intelektualnej 
rozwiązań musi prowadzić do zderzenia z zasadą swobody konkurencji w gospodarce rynkowej, 
która stanowi podstawę systemu gospodarczego krajów Unii Europejskiej.

Pierwsze dwa opracowania w niniejszym tomie dotyczą powszechnie znanej sprawy Mi-
crosoft. Monika Górska przedstawia w swoim artykule: „Przesłanki uznania odmowy dostępu 
do  własności intelektualnej za  nadużycie pozycji dominującej” naprzód linię orzecznictwa 
prowadzącego do wydania orzeczenia w sprawie Microsoft, a następnie omawia postępowa-
nie prowadzące do  wydania przez SPI orzeczenia końcowego. Autorka porównuje orzecze-
nia poprzedzające wyrok w  sprawie Microsoft z  uzasadnieniem tego orzeczenia dochodząc 
do wniosku, że stanowi ono nowe podejście do zagadnienia naruszenia pozycji dominującej 
przez uprawnionego z tytułu praw własności intelektualnej. Przedstawia krytyczną ocenę tego 
nowego podejścia uważając, że prowadzić ono może do niepewności prawa przez bardzo ogól-
ne ujęcie przesłanek nadużycia pozycji dominującej.

Opracowanie Katarzyny Klafkowskiej-Waśniowskiej i Moniki Namysłowskiej: „Zakaz wią-
zania technologicznego z art. 102 TFUE (dawny art. 82 TWE) w świetle wyroku w sprawie 
Microsoft” dotyczy tego samego orzeczenia co  artykuł Moniki Górskiej. Autorki jednakże 
włączyły w zakres swych rozważań także wytyczne Komisji Europejskiej z 2009 r. dotyczące 
nadużywania pozycji dominującej. Autorki ostatecznie także krytycznie oceniają wyrok SPI 
w  sprawie Microsoft uważając, że  zbyt łatwo zastosowano w  nim argumentację dotyczącą 
sprzedaży wiązanej nie odróżniając jej dostatecznie od przypadków wiązania technologii.

Następny artykuł Rafała Sikorskiego: „Ochrona przed konkurencją intra-technology 
w umowach transferu technologii w świetle europejskiego prawa konkurencji” dotyczy istot-
nego dla licencjobiorców w umowach o licencję technologii problemu zabezpieczenia przed 
konkurencją głównie ze strony innych licencjobiorców. Autor przedstawia tutaj ewolucję sta-
nowiska Komisji Europejskiej oraz orzecznictwa ETS w  sprawach objętych opracowaniem. 
Omawia także przepisy rozporządzeń poprzedzających wydanie rozporządzenia 772/2004, 
aby w końcowej części artykułu omówić przepisy rozporządzenia. Autor wskazuje, że w wie-
lu punktach przepisy rozporządzenia 772/2004 są  mimo tzw. „podejścia ekonomicznego” 
do transferu technologii bardziej surowe względem ograniczeń konkurencji w umowach li-
cencyjnych niż przepisy poprzedniego rozporządzenia 240/96.

Artykuł Bartosza Jóźwiaka: „Czy metody prowadzenia działalności gospodarczej prze-
stały być patentowalne? Dotychczasowa praktyka a sprawa Bilski” dotyczy kontrowersyjnego 
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zagadnienia dopuszczalności patentowania metod prowadzenia działalności gospodarczej. 
Praktyka amerykańska dopuszczała w wielu przypadkach patentowanie „business methods” 
ze względu na brak nacisku na charakter techniczny wynalazku, na który z kolei zwraca się 
uwagę w  Europejskim Urzędzie Patentowym. Autor przedstawia linię orzecznictwa sądów 
amerykańskich w tych sprawach, porównując je z orzecznictwem europejskim by w końcowej 
części artykułu omówić sprawę Bilski rozstrzygniętą wyrokiem Sądu Apelacyjnego dla Okręgu 
Federalnego z 30.10.2008 r., a następnie wyrokiem Sądu Najwyższego USA z 28.06.2010 r., 
w którym oba sądy uznały zgłoszoną do opatentowania metodę zarządzania ryzykiem na ryn-
ku energetycznym za nie podlegającą patentowaniu. W konsekwencji nastąpić może, mimo 
nieco innego ujmowania przesłanek patentowalności wynalazków, pewne zbliżenie praktyki 
amerykańskiej i europejskiej w praktycznej kwestii patentowalności business methods.

Kolejny artykuł Bartosza Klebana: „Działalność organizacji zbiorowego zarządzania 
w  świetle ustawy o  ochronie konkurencji i  konsumentów” przedstawia sporne zagadnienie 
traktowania organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi jako przedsiębiorców. 
W świetle przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz w świetle wykładni 
europejskiego prawa konkurencji nie ulega wątpliwości, że OZZ-y muszą być traktowane jak 
przedsiębiorcy mimo formy prawnej stowarzyszenia i mimo nieosiągania zysku. Powinno się 
jednak w niektórych przypadkach wyłączyć stosowanie przepisów o ochronie konkurencji jak 
np. w przypadku umów o wzajemną reprezentację między OZZ. Autor porusza także zagad-
nienia podatku VAT od czynności OZZ oraz problem nadzoru Ministra ds. Kultury nad dzia-
łalnością OZZ. 

Kolejny artykuł Jakuba Kępińskiego: „Prawo konkurencji a prawo własności przemysłowej 
(sprawy Volvo p. Veng, Maxicar p. Renault). Problematyka wprowadzenia klauzuli napraw”, 
dotyczy aktualnego zagadnienia zaopatrzenia rynku w części zamienne, zwłaszcza na rynku 
motoryzacyjnym. Zagadnienie to zostało także częściowo rozstrzygnięte przez polskiego usta-
wodawcę w art. 1061 PWP. W artykule przedstawiono analizę orzeczeń ETS objętych tytułem, 
postanowienia dyrektywy 98/71/WE w sprawie prawnej ochrony wzorów oraz postanowień 
art. 1061 PWP. Autor wskazuje, że  Polska jest w  sprawach regulacji kwestii produkcji części 
zamiennych przeznaczonych do napraw liderem w skali europejskiej.

Ostatnie opracowanie w  prezentowanym tomie autorstwa Michała Roszaka nosi tytuł: 
„Handel równoległy produktami leczniczymi a prawo konkurencji – w którą stronę zmierza 
orzecznictwo ETS? ”. Autor przedstawia w nim ciągle aktualny problem importu równoległego 
leków. Import ten nabiera na znaczeniu ze względu na wysoką konsumpcję leków w naszym 
kraju i przyczynia się do obniżenia cen leków. Autor przedstawia orzecznictwo ETS-u w spra-
wach importu równoległego zarówno na  tle art. 101 TFUE, jak i  art. 102 TFUE. Dochodzi 
do wniosku, że po wyroku SPI z 1.07.2010 r. w sprawie Astra Zeneca rysuje się perspektywa 
nieco bardziej elastycznego podejścia do sprawy importu równoległego oparta na koncepcji 
substytucyjności wyrobów farmaceutycznych.

Mam nadzieję, że  przedstawione powyżej krótkie wprowadzenie do  zagadnień poru-
szanych w przedkładanym przez nas tomie zachęci Czytelników do zapoznania się z trudną 
a jednak tak pasjonującą problematyką poruszaną w niniejszym zbiorze. Zamierzamy także 
przygotować dalsze tomy poświęcone prawu własności intelektualnej, licząc na życzliwe ich 
przyjęcie i dalszą opiekę nad naszą inicjatywą ze strony Wydawnictwa C. H. Beck, za którą 
serdecznie dziękujemy. 

Poznań, grudzień 2010 r. prof. Marian Kępiński




