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1. Trendy w nauczaniu ochrony własności intelektualnej

Według szacunkowych danych opracowanych przez Światową Akademię dzia
łającą przy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) opublikowa
nych w roku 2008 na świecie około 700 uniwersytetów prowadziło kursy z zakresu 
ochrony własności intelektualnej -  z reguły opierając się na wydziałach czy też 
szkołach prawa2. Oprócz kilku lub kilkunastogodzinnych ogólnych kursów, m.in. 
w Stanach Zjednoczonych około 20 uniwersytetów prowadzi wyspecjalizowane kie
runki studiów poświęcone ochronie własności intelektualnej, w Japonii czy Francji 
niektóre uczelnie na kierunkach technicznych przewidują obowiązkowe kursy (nie
jednokrotnie trwające rok) z zakresu ochrony własności intelektualnej, zaś w Chiń
skiej Republice Ludowej Ministerstwo Edukacji oficjalnie zachęca uczelnie wyż
sze do tworzenia kierunków studiów magisterskich i doktoranckich z ochrony 
i zarządzania własnością intelektualną, jak również studiów doktoranckich z tej 
dziedziny3.

W Polsce nieobowiązujące już standardy kształcenia określone w 2002 r. 
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu wyraźnie rekomendowały, że „pro
gramy nauczania powinny przewidywać zajęcia z zakresu ochrony własności inte

1 Projekt pt. „Prawne aspekty ochrony i komercjalizacji własności intelektualnej publicznych 
szkół wyższych” został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podsta
wie decyzji nr DEC -  2012/07/D/HS5/01864.

2 L. Allman, M. Sinjela, Y. Takagi, Recent trends and challenges in teaching intellectual proper
ty, [w:] Y. Takagi, L. Allman, M. Siniela (red.), Teaching o f  intellectual property. Principles and 
methods, WPIO, Cambridge 2008, s. 6.

3 Według informacji WIPO w 2008 r. około 16 chińskich uniwersytetów prowadziło kierunki 
studiów dotyczące ochrony i zarządzania własnością intelektualną.
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lektualnej”4. Obecnie obowiązujące rozporządzenie z dnia 2 listopada 2011 r. 
w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego zalicza wiedzę 
z zakresu własności intelektualnej do pożądanych efektów kształcenia w obszarze 
nauk społecznych, w tym prawnych. Wymienione rozporządzenie jako jeden z efek
tów kształcenia podaje znajomość i rozumienie podstawowych pojęć i zasad ochro
ny własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zaso
bami własności intelektualnej5.

W związku z pojawieniem się Krajowych Ram Kwalifikacji uznano, że podję
cie problematyki zakresu, metod i efektów kształcenia akademickiego z przedmiotu 
prawo własności intelektualnej na kierunku prawo jest zasadne i potrzebne. Dosto
sowano przy tym rozważania do nowej metodyki opisu kształcenia z przedmiotu, 
uwzględniając język efektów kształcenia. Takie podejście wymaga przedstawienia 
nie tylko opisu treści przedmiotowych, ale także ukazania efektów w postaci wiedzy, 
umiejętności i kompetencji. Ponieważ przedmiot ochrona własności intelektualnej 
wykładany jest na różnych stopniach studiów i różnych kierunkach, skupiono się na 
kierunku prawo i obszarze nauk społecznych, uwzględniając przy tym specyfikę 
efektów obszarowych i kierunkowych. Efekty kształcenia, zgodnie z ministerialnym 
opracowaniem, określają, co uczący się powinien wiedzieć, rozumieć i być zdolny 
zrobić po zakończeniu pewnego okresu (procesu) kształcenia6 . W tym sensie efekty 
kształcenia stanowią rezultat realizacji studiów na danym kierunku, w danym obsza
rze, realizacji przedmiotu lub nawet pojedynczego wykładu. W niniejszym artykule 
skupiono się przede wszystkim na efektach przedmiotowych i ich korelacji z efekta
mi obszarowymi i kierunkowymi7.

Na potrzeby niniejszego opracowania badaniami objęto 16 polskich publicz
nych szkół wyższych, które kształcą studentów na kierunku prawo jako jednolitych 
studiach magisterskich. Stwierdzić należy, że nauczanie akademickie z zakresu pra
wa własności intelektualnej jest realizowane na wszystkich uczelniach. Występują 
przy tym różnice dotyczące statusu przedmiotu, jego nazwy i co za tym idzie -  
zakresu kształcenia, liczby godzin, sposobu zaliczenia, formy zajęć czy roku stu
diów, na którym przedmiot jest nauczany.

4 Por. załącznik 85 uchylonego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
18 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów 
i poziomów kształcenia (Dz. U. nr 116, poz. 1004 ze zm.).

5 Dz. U. z 2011 r., nr 253, poz. 1520, por. w szczególności S2A_W10, s. 14731.
6 A. Kraśniewski, [w:] E. Chmielecka (red.), Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji 

dla szkolnictwa wyższego, Warszawa 2011, s. 34.
7 Por. efekty kształcenia dla kierunku prawo: przyjęte w ramach Uniwersytetu Jagiellońskiego 

<www.wpia.uj.edu.pl/documents/41601/79934243/efekty-ksztalcenia-prawo.pdf>, Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu <https://prawo.amu.edu.pl/ data/assets/pdf_file/0005/109193/
Efekty-ksztacenia-dla-kierunku-studiow-prawo.pdf>, Uniwersytetu w Białymstoku <www.pra- 
wo.uwb.edu.pl/prawo_new/studenci.php?p=1067>, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
<www.wpia.uwm.edu.pl/uploads/files/> (dostęp: 13.04.2015).

http://www.wpia.uj.edu.pl/documents/41601/79934243/efekty-ksztalcenia-prawo.pdf
https://prawo.amu.edu.pl/
http://www.wpia.uwm.edu.pl/uploads/files/
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Przedmiot często jest określany jako prawo własności intelektualnej lub ochrona 
własności intelektualnej, niejednokrotnie wyodrębniane są prawo autorskie i prawo 
własności przemysłowej oraz prawo ochrony konkurencji. Czasem prawo zwalczania 
nieuczciwej konkurencji jest odrębnie wykładane od prawa antymonopolowego. Na 
kilku uczelniach osobno prowadzony jest kurs z prawa reklamy8. Najbogatszą ofertę 
prezentuje w tej mierze Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, który oferuje łącznie 
siedem przedmiotów z analizowanej problematyki, w tym kurs z międzynarodowego 
prawa własności intelektualnej oraz dwa kursy w języku angielskim (Intellectual 
Property Law oraz EU Competition Law)9.

Z reguły kształcenie z zakresu prawa własności intelektualnej odbywa się po
przez realizację przedmiotów fakultatywnych, do wyboru, o charakterze specjaliza
cyjnym. Są jednak sytuacje, kiedy przedmiot ma status obligatoryjnego w ogóle lub 
obligatoryjnego w ramach danej specjalizacji10. Przedmioty obejmujące prawo wła
sności intelektualnej mają najczęściej postać wykładu, wykładu monograficznego, 
konserwatorium, rzadko przewidywane są ćwiczenia. Znaczne różnice występują 
w liczbie godzin: od kursów 45-godzinnych przewidzianych przykładowo na prawo 
autorskie i prawo własności przemysłowej osobno w ramach Uniwersytetu Jagielloń
skiego po 4-godzinny kurs ogólnokierunkowy. Praktyka wskazuje, że dominują kursy 
30-godzinne (czasem podzielone na 15-20 godzin wykładu i 15-10 godzin ćwiczeń). 
Różnice występują także w formie zaliczenia: od egzaminu po zaliczenie na ocenę.

2. Uzasadnienie potrzeby realizacji przedmiotu i jego cele

Współcześnie wiedza z zakresu ochrony własności intelektualnej jest niezbędna 
do prowadzenia działalności gospodarczej, sprawowania funkcji publicznych, także 
w wymiarze sprawiedliwości, w sferach aktywności związanych z kreatywnością 
i innowacyjnością11. Współczesna gospodarka jest bowiem oparta w znacznej mie
rze na kapitale intelektualnym. Spora część przedsiębiorców i innych uczestników 
rynku potrzebuje ochrony swoich innowacyjnych produktów i usług, zatem prawa 
własności intelektualnej odgrywają coraz większą rolę w życiu społeczno-gospodar
czym. Pojawiają się przy tym stosunkowo nowe zjawiska społeczne związane 
z własnością intelektualną, do których należy zaliczyć handel i usługi świadczone 
elektronicznie, ochrona domen internetowych, rozwój genetyki i szerzej biotechno
logii, ochrona wiedzy tradycyjnej. Stąd akademickie kształcenie z zakresu ochrony 
własności intelektualnej wydaje się niezbędne na kierunkach studiów o kluczowym

8 Są to Wydziały Prawa i Administracji: Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Śląskiego, Kato
lickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II.

9 Kurs z międzynarodowego prawa własności intelektualnej oferuje ponadto Wydział Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, jednak przewiduje nań o połowę mniej godzin niż UJ.

10 Ustalono, że przedmiot jest obligatoryjny w siedmiu spośród przebadanych 16 uczelni.
11 L. Allman, M. Sinjela, Y. Takagi, Recent trends..., s. 8.
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znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, również w toku studiów prawniczych. 
Potrzeba kształcenia akademickiego z tego zakresu ma swoje uzasadnienie w wielu 
okolicznościach.

Po pierwsze, system ochrony własności intelektualnej to generator rozwoju 
i postępu współczesnych społeczeństw. Przedmiot obejmuje kwestie prawnej ochro
ny wyników badań, rezultatów pracy nie tylko naukowej i twórczej, dóbr, z którymi 
będzie się stykał absolwent w toku pracy zawodowej, jak też jako uczestnik obrotu 
gospodarczego, konsument czy przedsiębiorca12.

Po drugie, zwiększa się liczba sporów i spraw związanych z własnością intelek
tualną. Coraz częściej klauzule dotyczące praw na dobrach niematerialnych są obec
ne w kontraktach handlowych, stanowiąc niejednokrotnie ich podstawowe lub nawet 
przedmiotowo istotne postanowienia. Występują one nie tylko w umowach o prace 
badawczo-rozwojowe, o transfer technologii, ale również w umowach dystrybucyj
nych i wszelkiego rodzaju licencjach na korzystanie z dóbr niematerialnych i innych13.

Po trzecie, wzrastająca rola własności intelektualnej w obrocie prawnym i życiu 
społecznym sprawia, że istnieje potrzeba zwiększonej świadomości prawnej w tym 
zakresie14. Nie chodzi tu tylko o wykształcenie prawników specjalistów z zakresu 
prawa własności intelektualnej, którzy zasilą szeregi rzeczników patentowych, rad
ców prawnych lub adwokatów realizujących praktykę w tej dziedzinie prawa. To 
oczywiście bardzo ważne zadanie, ale istotne jest także podniesienie świadomości 
prawnej wśród sędziów, prokuratorów, radców prawnych i adwokatów niewyspecja- 
lizowanych w tego typu sprawach, pracowników administracji publicznej, kadry 
menedżerskiej przedsiębiorstw. Przekazanie pewnego zakresu wiedzy już na etapie 
studiów prawniczych jest ważne m.in. dlatego, by móc uniknąć podstawowych błę
dów w ocenie stanów faktycznych obejmujących własność intelektualną.

Po czwarte, nauczanie ochrony własności intelektualnej wykroczyło już poza 
wydziały prawa -  jest obecne i postulowane na większości kierunków ścisłych, 
technicznych, medycznych, jak też humanistycznych i innych społecznych. Stanowi 
to dodatkowy argument, w myśl którego także na wydziałach prawa przedmiot ten 
powinien znaleźć swoje miejsce.

Problematyka ochrony własności intelektualnej ma charakter multidyscyplinar- 
ny ze względu na podłoże ekonomiczne, socjologiczno-kulturalne i technologiczne. 
Jest przy tym skomplikowana, zaś jej waga stale wzrasta i m.in. dlatego bywa interesu
jąca, stymulująca oraz stanowi wyzwanie na polu dydaktyczno-naukowym15. Winna 
zatem stać się elementem wykształcenia prawniczego właśnie po to, aby w przyszło

12 S. H. Leong, Teaching intellectual property in a business school, [w:] Y. Takagi, L. Allman, 
M. Siniela (red.), Teaching o f intellectual property..., s. 185 i n.

13 H. Goddar, Teaching IP practical skills fo r  practitioners and attorneys, [w:] ibidem, s. 212 i n.
14 P. K. Yu, Teaching international intellectual property law, “Saint Louis University Law Jour

nal” 2008, t. 52, s. 942 i n.
15 K. E. Maskus, Teaching the economics o f  intellectual property rights in the global economy, 

[w:] Y. Takagi, L. Allman, M. Siniela (red.), Teaching o f intellectual property..., s. 166 i n.
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ści przedstawiciele zawodów prawniczych nie reagowali niechęcią lub brakiem pro
fesjonalizmu przy zetknięciu się z problematyką własności intelektualnej oraz w przy
padku konieczności udzielenia lub uzyskania ochrony prawnej związanej z dobrami 
niematerialnymi. To właśnie powinno być celem przedmiotu, tj. zapewnienie jak 
najwyższego poziomu obsługi obrotu prawami na dobrach niematerialnych. Nie 
chodzi tylko o etap samego tworzenia dóbr niematerialnych, ale również uzyskiwania 
ochrony prawnej w jak najlepiej dobranej formie i zakresie oraz na dalszych etapach. 
Pomoc prawna jest potrzebna w trakcie komercjalizacji dóbr niematerialnych (np. 
sprzedaż praw, licencja, wniesienie do spółki), jak również w kwestii utrzymania 
i zarządzania dobrami niematerialnym, w tym zwalczania naruszeń praw wyłącznych.

3. Pożądany profil prowadzącego oraz krąg adresatów

Przedmiot ochrona własności intelektualnej winien być wykładany przede 
wszystkim przez nauczycieli akademickich specjalizujących się w zakresie własno
ści intelektualnej. Praktyka wskazuje, że na kierunkach nieprawniczych może być 
prowadzony przez ekonomistę czy przedstawiciela nauk ścisłych specjalizującego 
się w zagadnieniach ochrony własności intelektualnej. W odniesieniu do studiów 
prawniczych i nauczycieli akademickich będących prawnikami częstym i normal
nym zjawiskiem jest powiązanie z dziedzinami takimi jak prawo handlowe i szerzej 
prawo cywilne, prawo konkurencji, prawo gospodarcze publiczne16. Zajęcia i kursy 
z ochrony własności intelektualnej na poziomie akademickim z powodzeniem pro
wadzą również praktycy: rzecznicy patentowi (często związani z daną szkołą wy
ższą), radcy prawni, adwokaci, rzadziej przedstawiciele innych profesji prawniczych 
obeznani z ochroną własności intelektualnej, wreszcie pracownicy centrów transferu 
technologii -  tzw. brokerzy innowacji wyspecjalizowani w zarządzaniu, ochronie 
oraz komercjalizacji dóbr niematerialnych. Przedmiot powinien być adresowany nie 
tylko do studentów, którzy pragną specjalizować się w tej dziedzinie prawa. Jak już 
podkreślono, każdy prawnik winien mieć ogólną orientację w systemie ochrony 
własności intelektualnej.

4. Zakres przekazywanej wiedzy, nabyte umiejętności, 
pozyskane kompetencje

4.1. Międzynarodowe prawo własności intelektualnej

Doborowi zagadnień składających się na zakres problematyki, która ma być 
objęta akademickim nauczaniem, towarzyszy odwieczny dylemat: jak pogodzić sze
rokość wywodów z ich głębokością. Wiadomo przecież, iż poruszanie wielu proble

16 L. Allman, M. Sinjela, Y. Takagi, Recent trends..., s. 6.
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mów w ograniczonym czasie będzie skutkowało przedstawieniem jedynie kwestii 
zasadniczych. Możliwość głębszego ukazania poszczególnych problemów wydaje 
się ograniczona17. Zakres przekazywanej wiedzy powinien się oczywiście różnić w 
zależności od kierunku i etapu studiów. Poniższe uwagi stanowią pewną sugestię dla 
osób realizujących przedmiot, studentów i słuchaczy zainteresowanych kształceniem 
akademickim z ww. zakresu.

Trudno zrozumieć istotę ochrony własności intelektualnej bez uwzględnienia 
międzynarodowego kontekstu18. Szereg instytucji, zasad i mechanizmów jest zawar
tych właśnie w aktach międzynarodowego prawa własności intelektualnej. Nie spo
sób tu pominąć Konwencji paryskiej z dnia 20 marca 1883 r. o ochronie własności 
przemysłowej19 czy Konwencji berneńskiej z dnia 9 września 1886 r. o ochronie 
dzieł literackich i artystycznych20. Obydwa traktaty, których Rzeczpospolita Polska 
jest stroną, ustanowiły zasadę niedyskryminacji i narodowego traktowania obywateli 
państw sygnatariuszy21. Poprzez ww. akty nastąpiło ustalenie systemu tzw. pierw
szeństwa konwencyjnego w zakresie uzyskiwania praw własności przemysłowej, jak 
również minimalnych standardów ochrony przed nieuczciwą konkurencją oraz 
ochrony dzieł literackich i artystycznych22.

Warto wskazać rolę, jaką odgrywa w rozwoju międzynarodowej ochrony wła
sności intelektualnej WIPO -  Światowa Organizacja Własności Intelektualnej z sie
dzibą w Genewie. Została ona utworzona w 1967 r. jako agencja Organizacji Narodów 
Zjednoczonych. Z kolei w 1994 r. zawarte zostało porozumienie TRIPS -  w sprawie 
handlowych aspektów praw własności intelektualnej23 w ramach utworzonej wów
czas WTO -  Światowej Organizacji Handlu. Porozumienie TRIPS ustaliło minimal
ny standard ochrony i jej dochodzenia w stosunku do dóbr własności intelektualnej. 
Stanowi ono przy tym dogodną podstawę do wykładu obejmującego podstawowe 
formy praw własności intelektualnej, jak prawo z patentu, prawa autorskie, prawo 
ochronne na znak towarowy oraz prawo do tajemnicy przedsiębiorstwa. Co więcej, 
reguluje pięć innych form ochrony własności intelektualnej, które mogą być przed
miotem kursu na poziomie studiów wyższych jednolitych lub drugiego stopnia. Są

17 P. K. Yu, op. cit., s. 933.
18 Ibidem, s. 942.
19 Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r. zmieniona 

w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 
1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Lizbonie dnia 31 października 1958 r. i w Sztokholmie 
dnia 14 lipca 1967 r. -  Akt sztokholmski z dnia 14 lipca 1967 r. (Dz. U. z 1975 r., nr 9, poz. 51).

20 Konwencja berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych z dnia 9 września 1886 r., 
przejrzana w Berlinie dnia 13 listopada 1908 r. i w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r., ratyfikowana 
zgodnie z ustawą z dnia 5 marca 1934 r. (Dz. U. z 1935 r., nr 84, poz. 515).

21 Por. szerzej: A. Adamczak, A. Szewc, Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej. 
Komentarz, Warszawa 2008, s. 11.

22 Ch. McManis, Teaching current trends and future developments in intellectual property, “Saint 
Louis University Law Journal” 2008, t. 52, s. 856.

23 Dz. Urz. UE z 23 grudnia 1994 r., L 336/214.
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to: prawo z rejestracji oznaczeń geograficznych, wzorów przemysłowych, prawo 
wyłączne do nowych odmian roślin, prawo z rejestracji topografii układów scalo
nych oraz rozszerzone prawo do ochrony informacji poufnych.

Porozumienie TRIPS uwzględnia dwie dziedziny technologii, które wyznaczają 
obecnie kierunki rozwoju, a co za tym idzie: dyskursu o ochronie własności intelek
tualnej -  chodzi o rozwój technologii cyfrowych oraz biotechnologii. Akt wskazuje, 
że programy komputerowe powinny być chronione w oparciu o reżim dotyczący 
dzieł literackich. Przedmiotem ochrony, według jego postanowień, powinny być 
również bazy danych. Programy komputerowe podlegają zatem ochronie w ramach 
prawa autorskiego, jednak kod źródłowy może być chroniony jako tajemnica przed
siębiorstwa, w Stanach Zjednoczonych natomiast dopuszczalne jest patentowanie 
programów komputerowych24. Na tle rozważań dotyczących technologii cyfrowych 
można podnosić kwestie związane z kompatybilnością oprogramowania, dopusz
czalnością analizy budowy programu, licencjonowaniem oprogramowania, ochroną 
baz danych, ochroną nazw domen internetowych oraz zjawiskiem cybersquattingu. 
Z kolei w zakresie biotechnologii warto poruszyć temat mikroorganizmów i proce
sów mikrobiologicznych jako kategorii mogących być przedmiotem ochrony paten
towej. Również nowe odmiany roślin stosownie do postanowień porozumienia 
TRIPS winny być chronione w ramach systemu patentowego lub innego prawa 
wyłącznego25. Ponadto studentom zaproponować można omówienie szeregu aktual
nych problemów, takich jak bioróżnorodność, ochrona wiedzy tradycyjnej, zdro
wie publiczne oraz tzw. biopiractwo polegające na „uzyskaniu wiedzy tradycyjnej 
i materiału genetycznego od rodzimych społeczności w celu uzyskania prawa wy

łącznego”26.
Wyodrębnienie międzynarodowego prawa własności intelektualnej w przypad

ku kursu niemającego charakteru wyspecjalizowanego pod kątem prawa międzyna
rodowego nie jest koniecznością. Wydaje się, że może być zastąpione poprzez 
przedstawienie międzynarodowych podstaw ochrony przed omawianiem ochrony 
kolejnych dóbr niematerialnych.

Poznanie międzynarodowych norm dotyczących ochrony własności intelektual
nej, aktualnych trendów i problemów umożliwi lepsze zrozumienie globalnych stosun
ków gospodarczych, a w konsekwencji lepszą pozycję na rynku pracy. Wskazywanie 
na współczesne problemy ochrony własności intelektualnej powinno następować 
wraz z zapoznawaniem słuchaczy z poszczególnymi formami ochrony dóbr niemate
rialnych. Istotna bowiem jest wiedza o sposobach uzyskiwania ochrony praw wła
sności intelektualnej zarówno w systemie krajowym, jak i międzynarodowym, kom
petencje z zarządzania i komercjalizacji własności intelektualnej, np. zawierania

24 A. Nowicka, Prawnoautorska i patentowa ochrona programów komputerowych, Warszawa 
1995, s. 80 i n.

25 Por. szerzej: K. Felchner (red.), Ustawa o ochronie prawnej odmian roślin. Komentarz, War
szawa 2009, s. 34 i n.

26 M. du Vall, Prawo patentowe, Warszawa 2008, s. 344 i n.
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porozumień w zakresie transferu technologii czy wniesienia dobra niematerialnego 
jako aportu, tudzież metody zapobiegania i zwalczania naruszeń praw własności 
intelektualnej oraz egzekwowania poszanowania tychże praw. Ponadto w efekcie 
kształcenia student powinien uzyskać wiedzę na temat struktury międzynarodowego 
systemu ochrony własności intelektualnej oraz nabyć umiejętność posługiwania się 
normami prawa międzynarodowego w praktyce. Bardzo ważne są kompetencje do 
samodzielnego uzyskiwania wiedzy i umiejętności tak, aby móc rozwiązać problemy 
prawne z zakresu własności intelektualnej. Istotna jest postawa otwartości na współ
pracę ze specjalistami z innych dziedzin, np. inżynierami, techniami, rzecznikami 
patentowymi.

4.2. Prawo patentowe

Rozważania na temat poszczególnych praw własności intelektualnej powinny 
obejmować nie tylko uzyskanie, zakres ochrony czy zwalczanie naruszeń praw, ale 
także ich komercjalizację, zarządzanie, w tym licencjonowanie oraz przeniesienie 
praw. Wywód z zakresu prawa patentowego można rozpocząć od rysu historyczne
go. Może on polegać na wskazaniu pierwszych, średniowiecznych patentów udziela
nych w formie przywilejów monarszych, również na ziemiach polskich. Jako przy
kłady wskazuje się często wenecką ustawę o wynalazkach z 1474 r. oraz angielską 
ustawę o monopolach 1623-1624 r.27 W dalszej kolejności należałoby wskazać 
amerykańskie ustawy patentowe z 1790 i 1793 r. oraz ustawy francuskie z 1791 
i 1793 r. Pomoże to w uświadomieniu ekonomicznych podstaw systemu patentowe
go i zrozumieniu jego istoty28.

W dalszym toku rozważań należałoby porównać prawo z patentu na wynalazek 
do innych praw własności intelektualnej29. Bazując na uwagach dotyczących mię
dzynarodowego prawa własności intelektualnej, wskazać należy na unormowania 
konwencyjne dotyczące prawa patentowego, m.in. zawarte w konwencji paryskiej 
pierwszeństwo konwencyjne i zasadę terytorialności, jak również zasadę traktowa
nia narodowego, system rozwinięty przez układ o współpracy patentowej -  tzw. 
PCT30. W odniesieniu do porozumienia TRIPS istotny jest minimalny standard 
ochrony wynalazków oraz możliwość udzielania licencji przymusowych, jak też 
dopuszczalność ingerencji poszczególnych państw w sferę wykonywania praw

27 Ibidem, s. 21 i n.
28 P. Torremans, Intellectual property law, Oxford 2010, s. 41; T. Cook, EU  intellectual property 

law, Oxford 2010, s. 480 i n.; R. Cooper Dreyfus, R. Rosenthal Kwail, Intellectual property. Cases, 
materials on trademark copyright and patent law, New York 2004, s. 564; D. Chisum, M. Jacobs, 
Understanding intellectual property law, New York 1999, § 2A; M. Barrett, Intellectual property, 
Aspen Publishers 2008, s. 27.

29 J. Straus, Teaching patents, [w:] Y. Takagi, L. Allman, M. Siniela (red.), Teaching o f intellectu
al property... , s. 17.

30 Układ o współpracy patentowej sporządzony w Waszyngtonie dnia 19 czerwca 1970 r., popra
wiony 2 października 1979 r. i zmieniony 3 lutego 1984 r. (Dz. U. z 1991 r., nr 70, poz. 303).
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z patentu na wynalazek, jeżeli dana praktyka ma charakter antykonkurencyjny, sta
nowiący nadużycie prawa wyłącznego.

Z perspektywy polskiej nie sposób pominąć toczącej się 50 lat dyskusji na 
temat patentu europejskiego. Istotnym osiągnięciem w tym względzie było podpisanie 
i ratyfikacja Konwencji z 5 października 1973 r. o udzielaniu patentów europejskich, 
sporządzonej w Monachium31. Dzięki niej możliwe jest uzyskanie tzw. patentu pakie
towego w szeregu państw europejskich. Przytoczenia i omówienia wymagają także 
argumenty podnoszone w toku gorącej dyskusji wokół „pakietu patentowego” zmie
rzającego do utworzenia jednolitego patentu europejskiego oraz jednolitego sądu 
patentowego. Chodzi tu przede wszystkim o projekt rozporządzenia Parlamentu Euro
pejskiego i Rady wprowadzającego wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia 
jednolitego systemu ochrony patentowej32 oraz projekt rozporządzenia Rady wprowa
dzającego wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu 
ochrony patentowej w odniesieniu do ustaleń mających zastosowanie do tłumaczeń33 , 
a także projekt porozumienia w sprawie jednolitego sądu patentowego34. Niezależnie 
od wyników dyskusji omówienie argumentów za i przeciw będzie mieć znaczny walor 
dydaktyczny i poznawczy. Stanowić to może doskonały przyczynek do refleksji na 
temat problemów, jakie stoją przed współczesnym prawem patentowym, m.in. proble
mem wojen patentowych, tzw. słabymi patentami, patentowaniem programów kompu
terowych czy niektórych procesów biologicznych, nadużywaniem praw z patentu35.

Podstawowym zagadnieniem z zakresu nauczania prawa patentowego jest defi
nicja wynalazku oraz zakres przedmiotowy ochrony patentowej. Wymaga to analizy 
przepisów ustawy z 30 czerwca 2000 r. -  Prawo własności przemysłowej36. Wska

31 Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (tzw. konwencja o patencie europejskim) spo
rządzona w Monachium dnia 5 października 1973 r., zmieniona aktem zmieniającym art. 63 konwencji 
z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej 
z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 października 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 
1998 r., wraz z Protokołami stanowiącymi jej integralną częścią (Dz. U. z 2004 r., nr 79, poz. 737). Akt 
z dnia 29 listopada 2000 r. rewidujący Konwencję o udzielaniu patentów europejskich, sporządzoną 
w Monachium dnia 5 października 1973 r. (Dz. U. z 2007 r., nr 236, poz. 1736).

32 Przedstawiony przez Komisję Europejską 13 kwietnia 2011 r., KOM (2011) 215 oraz wersje 
późniejsze; sprawozdanie komisji prawnej Parlamentu Europejskiego z 11 stycznia 2012 r., dokument 
nr A7-0001/2012.

33 Przedstawiony przez Komisję Europejską 13 kwietnia 2011 r., KOM (2011) 216 oraz wersje 
późniejsze, sprawozdanie komisji prawnej Parlamentu Europejskiego z 9 stycznia 2012 r., dokument 
nr A7-0002/2012.

34 Zob. dokument Rady nr 16222/12 z 14 listopada 2012 r.
35 Zob. szerzej: A. Nowicka, Kontrowersje dotyczące utworzenia jednolitej ochrony patentowej 

oraz Jednolitego Sądu Patentowego, „Rzecznik Patentowy” 2012, nr 2-4(69-72), s. 6 i n. oraz eadem, 
Finalizacja procesu tworzenia jednolitej ochrony patentowej i jednolitego sądu patentowego (stan na 
26 listopada 2012 r.), [online] <www.rzecznikpatentowy.org.pl/nie_dla_pat_jed/A.N._Jednolity_pa- 
tent.Aktualizacja.listopad_2012.pdf> (dostęp: 24.12.2012); S. Sołtysiński, O projekcie jednolitej ochro
ny patentowej w Unii Europejskiej, [w:] Problemy polskiego i europejskiego prawa prywatnego. Księga 
pamiątkowa Profesora Mariana Kępińskiego, Warszawa 2012, s. 385 i n.

36 Tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 ze zm.

http://www.rzecznikpatentowy.org.pl/nie_dla_pat_jed/A.N._Jednolity_pa-%e2%80%a8tent.Aktualizacja.listopad_2012.pdf
http://www.rzecznikpatentowy.org.pl/nie_dla_pat_jed/A.N._Jednolity_pa-%e2%80%a8tent.Aktualizacja.listopad_2012.pdf
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zać należy te wytwory myśli ludzkiej oraz odkrycia, które nie mogą być opatentowa
ne. Są to: teorie naukowe, metody matematyczne, utwory estetyczne, metody bizne
sowe, programy komputerowe, sposoby prezentacji informacji, metody chirurgiczne 
i terapeutyczne leczenia ludzi i zwierząt. Jednak zastrzec należy, że niektóre spośród 
wymienionych osiągnięć podlegają ochronie patentowej w poszczególnych pań
stwach. Koniecznie trzeba też przedstawić słuchaczom kryteria zdolności patento
wej, tj. nowości, poziomu wynalazczego, przemysłowej stosowalności. Niezbędne 
będzie do tego przybliżenie znaczenia wyrażeń „stan techniki”, „znawcy danej dzie
dziny techniki”, „krok wynalazczy”. W tym kontekście warto porównać systemy 
first-to-file oraz first-to-invent obowiązujące do niedawna w Stanach Zjednoczo
nych, a ostatnio poddane istotnej nowelizacji.

Kolejną kwestią jest uprawnienie do uzyskania patentu na wynalazek. Należy tu 
w szczególności przybliżyć pojęcie twórcy, współtwórców, jak również kategorię 
wynalazku pracowniczego. W tym kontekście warto podkreślić rolę wynalazków 
kreowanych w ramach uczelni wyższych oraz określić zakres uprawnień uczelni, 
twórców, a także prywatnych inwestorów w czerpaniu korzyści z komercjalizacji 
nowych technologii.

Tematyka kursu powinna obejmować: zastrzeżenia patentowe jako wyznacznik 
zakresu przedmiotowego ochrony, rodzaje wynalazków (produkt lub sposób wytwa
rzania produktu) i relacje między patentami (patent główny i dodatkowy), procedurę 
uzyskania patentu, zgłoszenie badania stanu techniki, procedurę opozycyjną, możli
wości ewentualnego unieważnienia patentu, zakres i charakter prawa z patentu na 
wynalazek, jego majątkowy charakter, możliwość komercjalizacji, wyczerpanie pra
wa, prawa używacza uprzedniego oraz zakaz nadużywania prawa jako ograniczenia 
zakresu prawa z patentu37. Istotne będzie także zarysowanie problematyki sporów 
o naruszenie patentu, przybierających niejednokrotnie formę „wojen patentowych”. 
Kurs obejmujący prawo patentowe powinien również uwzględniać problematykę 
udzielenia licencji oraz umowy o przeniesienie prawa. Te elementy mogłyby być 
przedstawione w toku ćwiczeń z przedmiotu. Rozważania dotyczące umów z zakre
su obrotu własnością intelektualną mogą stanowić osobny temat i być omawiane po 
przedstawieniu praw własności intelektualnej38.

W wyniku realizacji tej części przedmiotu student powinien nabyć wiedzę 
o istocie systemu patentowego, charakterze prawnym i zakresie ochrony wynalaz
ków. Zdobytej wiedzy powinna towarzyszyć umiejętność posługiwania się bazami 
patentowymi, redagowania umów z zakresu obrotu prawem z patentu oraz pism 
procesowych w związku z naruszeniami praw. Student powinien potrafić zidentyfi
kować sytuacje wymagające podjęcia określonych środków prawnych i je podjąć np.

37 Por. J. Straus, European Patent Academy. Patent teaching kit, Monachium 2011, s. 41 oraz 
Intellectual property course design manual, European Patent Organisation 2011, s. 15 i n.; por. plan 20-go- 
dzinnego kursu.

38 A. Jolly, J. Philpott, The handbook o f  European intellectual property management, London and 
Philadelphia 2009, s. 177.
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w razie zaistnienia ryzyka naruszenia cudzego prawa, naruszenia prawa klienta czy 
potrzeby uzyskania ochrony. Może i powinno to zaowocować w nabyciu kompeten
cji do kreowania lub doradzania w zakresie strategicznych decyzji w sferze zarzą
dzania prawami z patentów.

4.3. Prawo autorskie i prawa pokrewne

Niejednokrotnie prawo autorskie stanowi osobny przedmiot, głównie na kierun
kach humanistycznych i społecznych. Jednak nawet wówczas program powinien być 
wzbogacony o niektóre zagadnienia prawa własności przemysłowej. Przykładowo 
wiedza na temat ochrony prawnoautorskiej wzornictwa przemysłowego bez ukaza
nia możliwości uzyskania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego będzie niewy
starczająca, analogicznie możliwość zastrzegania utworu posiadającego zdolność 
odróżniającą jako znaku towarowego. Nauczanie prawa własności przemysłowej 
bez odniesienia do prawa autorskiego również zubożyłoby niezmiernie treść wykła
du. Podstawy prawa autorskiego pozwalają bowiem lepiej zrozumieć istotę takich 
instytucji, jak autorstwo wynalazku, dają też możliwość cennych porównań. Są to 
argumenty przemawiające za szerszym niż tylko prawo autorskie ujmowaniem pro
blematyki ochrony własności intelektualnej.

Należałoby w toku kursu przedstawić międzynarodowe podstawy prawa autor
skiego, tj. przede wszystkim konwencję berneńską i rzymską39 o prawach pokrew
nych, jak również konwencje WIPO w zakresie Internetu. Warto rozpocząć od okre
ślenia roli ochrony prawnej utworów w pobudzaniu twórczości, kreatywności 
i innowacyjności współczesnych społeczeństw. Ochrona prawnoautorska utworów 
jest szczególnie doniosła wobec technicznej łatwości sporządzania kopii. Nie bez 
znaczenia może być odwołanie się do praw człowieka, takich jak: wolność ekspresji, 
swoboda wypowiedzi, wolność nauczania i prowadzenia badań, prawo do informacji 
i prawo do prywatności40.

Podstawowym polskim aktem normatywnym w omawianym zakresie jest usta
wa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych41. Oprócz przedsta
wienia przedmiotu prawa autorskiego -  utworu i jego rodzajów, kurs powinien 
obejmować zagadnienie podmiotów praw autorskich, w tym kwestię współautor- 
stwa, utworów pracowniczych, a także dzieł osieroconych. Kolejna kwestia to 
treść praw autorskich, tj. autorskie prawa majątkowe i autorskie prawa osobiste. 
W tym zakresie na szczególne uwzględnienie zasługują instytucje dozwolonego 
użytku, przedruku oraz swoboda cytowania. Dzięki wiedzy dotyczącej wymienio
nych instytucji student powinien nabyć umiejętność oceny, czy i kiedy korzystanie 
z cudzego utworu wymaga zgody i jest odpłatne, a kiedy jest naruszeniem praw

39 Konwencja rzymska, czyli Międzynarodowa konwencja o ochronie wykonawców, producentów 
fonogramów i organizacji nadawczych przyjęta w Rzymie w dniu 26 października 1961 r.

40 M. Ficsor, Teaching copyright and related rights, [w:] Y. Takagi, L. Allman, M. Siniela (red.), 
Teaching o f intellectualproperty..., s. 36.

41 Test jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.
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autorskich42. Ponadto słuchacz winien uzyskać wiedzę na temat zasad redakcji 
umów z zakresu prawa autorskiego, w tym umowy o przeniesienie praw autorskich 
oraz umowy licencyjnej, a w konsekwencji nabyć umiejętność sporządzenia takowej 
umowy43.

Kurs prawa autorskiego powinien ukazać specyfikę ochrony programów kom
puterowych oraz utworów audiowizualnych. Nie sposób także pominąć roli organi
zacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w ochronie interesów twórców. 
Ułatwieniem w zrozumieniu skomplikowanego systemu ustalania i poboru wynagro
dzeń oraz ich repartycji jest posłużenie się przykładem tabel opłat pobieranych np. 
od właścicieli obiektów gastronomicznych czy DJ-ów dyskotekowych. Ciekawym 
rozwinięciem zagadnienia byłaby prezentacja założeń ruchu open source czy creati
ve commons. W efekcie tak pozyskanej wiedzy student będzie potrafił ustalić, 
w jakiej sytuacji jego klient ma obowiązek odprowadzania opłat do organizacji 
zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

Niezbędne z perspektywy wykształcenia prawniczego jest też przedstawienie 
roszczeń przysługujących wobec zagrożenia naruszeniem lub naruszenia praw au
torskich osobistych lub majątkowych. Stanowi to podstawę do nabycia umiejętności 
posługiwania się dostępnymi środkami ochrony, sporządzania stosownych pism, 
w tym pism procesowych, pozyskiwania dowodów na wymagające udowodnienia 
okoliczności.

Cennym uzupełnieniem zajęć byłoby przedstawienie zagadnienia ochrony 
prawnej baz danych w świetle ustawy z 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych44. 
W tej kategorii należy rozpatrywać kwestię praw pokrewnych, w tym praw do 
artystycznego wykonania, do nadań radiowych i telewizyjnych, do fonogramów 
i wideogramów, do pierwszych wydań, tudzież wydań naukowych i krytycznych. 
Warto ukazać specyfikę tychże praw, podmioty uprawnione oraz zakres czasowy, 
przedmiotowy i terytorialny wspomnianych uprawnień.

4.4. Prawo znaków towarowych i innych nazw handlowych

Oprócz aktów międzynarodowych, w zakresie prawa znaków towarowych duże 
znaczenie mają tzw. regionalne i krajowe źródła prawa znaków towarowych. Chodzi 
tu w szczególności o cytowaną już ustawę -  Prawo własności przemysłowej oraz 
rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspól
notowego znaku towarowego45. Centralne tematy to: pojęcie znaku towarowego, 
jego podstawowe cechy, czyli graficzna przedstawialność i zdolność odróżniająca, 
rodzaje znaków towarowych. Analizę warto poprzeć licznymi przykładami dostar

42 M. M. Bieczyński, Plagiat jako immanentna granica wolności twórczości artystycznej, „Studia 
Prawnicze” 2011, z. 2(188), s. 10.

43 P. Torremans, op. cit., s. 173; T. Cook, op. cit., s. 67 i n.; R. Cooper Dreyfus, R. Rosenthal 
Kwail, op. cit., s. 218; D. Chisum, M. Jacobs, op. cit., § 4A; M. Barrett, op. cit., s. 101.

44 Dz. U. z 2006 r., nr 128, poz. 1402 ze zm.
45 Dz. Urz. UE z 24 marca 2009 r., L 78/1.
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czanymi przez praktykę, zastanowić się, jakie oznaczenia nie mogą być znakami 
towarowymi, czyli wskazać na bezwzględne i względne przeszkody w rejestracji, 
jak również procedury uzyskiwania ochrony: krajową, regionalną w ramach Unii 
Europejskiej realizowaną poprzez Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego 
(OHIM) w Alicante oraz międzynarodową poprzez Biuro WIPO w Genewie. Pierw
szorzędne znaczenie ma zaprezentowanie charakteru prawnego i zakresu prawa 
ochronnego na znak towarowy, w tym zasady terytorialności i specjalizacji oraz 
sposobów naruszeń praw ochronnych na znak towarowy (reprodukcja i imitacja), 
jak też środków prawnych służących ich zwalczaniu46. Zróżnicowanie ochrony 
prawnej ze względu na używanie znaku towarowego w obrocie warto przybliżyć 
przez kategorie znaku powszechnie znanego, znaku renomowanego oraz konse
kwencje prawne nieużywania znaku. Dla lepszego zrozumienia problematyki należy 
porównać znak towarowy do innych praw i oznaczeń, w tym do firmy, oznaczenia 
przedsiębiorstwa, oznaczenia geograficznego, wzoru przemysłowego, utworu, do
meny internetowej i wskazać, kiedy występuje kumulacja ochrony, czy jest ona 
dopuszczalna, jakie są tego konsekwencje. Na wyobraźnię słuchaczy działa przed
stawienie rankingu czołowych marek na świecie i w Polsce. Pozwala to ukazać 
wartość, jaką może osiągnąć znak towarowy oraz rolę tego dobra własności przemy
słowej w obrocie gospodarczym i budowaniu potencjału rynkowego47.

Kurs mógłby zostać wzbogacony o przedstawienie problematyki oznaczeń geo
graficznych. Można to zrobić na przykładzie produktów spożywczych lub napojów 
alkoholowych i porządku prawnego obowiązującego w tej mierze w ramach Unii 
Europejskiej48. Niezwykle obrazowe są przykłady produktów regionalnych, których 
nazwy są chronionymi nazwami pochodzenia, chronionymi oznaczeniami geogra
ficznymi czy gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami. Jeżeli dany kurs prze
widuje ćwiczenia, to wartościowe będzie pokazanie funkcjonowania rejestru ozna
czeń geograficznych prowadzonego przez Komisję Europejską oraz rejestru znaków 
towarowych wspólnoty prowadzonego przez OHIM.

W wyniku tak przeprowadzonych zajęć student wzogaci wiedzę na temat za
kresu ochrony oraz funkcji prawa ochronnego na znak towarowy. Nabytej wiedzy 
powinna towarzyszyć umiejętność skutecznego uzyskania ochrony prawnej znaku 
towarowego, m.in. identyfikacji przeszkód bezwzględnych i względnych w uzyska
niu ochrony. Kolejną przydatną umiejętnością jest skuteczna komercjalizacja prawa

46 J. Philips, Teaching trademark law, [w:] Y. Takagi, L. Allman, M. Siniela (red.), Teaching o f 
intellectual property..., s. 76 i n.

47 G. Tritton, Intellectual property law in Europe, London 2002, s. 191; L. Bently, B. Sherman, 
Intellectual property law, Oxford 2004, s. 691; P. Torremans, op. cit., s. 383; T. Cook, op. cit., s. 227 
i n.; R. Cooper Dreyfus, R. Rosenthal Kwail, op. cit., s. 6 i n.; D. Chisum, M. Jacobs, op. cit., §5A; 
M. Barrett, op. cit., s. 223.

48 Rozporządzenie 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia 
produktów rolnych i środków spożywczych; Rozporządzenie 509/2006 w sprawie produktów rolnych 
i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami.
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ochronnego na znak towarowy. Może się ona przejawiać w formie umiejętności 
negocjacji i zredagowania umowy licencyjnej lub umowy o wniesienie prawa tytu
łem aportu do spółki. Istotną umiejętnością będzie także zdolność do identyfikacji 
naruszeń prawa ochronnego na znak towarowy i dobór odpowiednich środków 
w celu zapewnienia skutecznej ochrony uprawnionemu. Powinno to w konsekwencji 
dać szerokie kompetencje do aktywnego, fachowego i rzetelnego reprezentowania 
strony w sprawach dotyczących czynności prawnych i naruszeń prawa ochronnego 
na znak towarowy.

4.5. Prawo wzornictwa przemysłowego

Przykłady zewnętrznych postaci produktów stanowią wdzięczny i sugestywny 
instrument w nauczaniu prawa wzornictwa przemysłowego. Słuchacze jako konsu
menci na co dzień stykają się z produktami, a co za tym idzie z bardziej lub mniej 
wyszukanym wzornictwem przemysłowym. Stąd można w literaturze spotkać postu
laty, aby nauczanie prawa własności intelektualnej rozpoczynać właśnie od tego 
działu. Nie zawsze bowiem prezentacja wynalazku z określonej dziedziny techniki 
będzie tak pomocna w zrozumieniu istoty praw na dobrach niematerialnych jak 
przykład wzoru przemysłowego popularnego produktu, takiego jak np. krzesło, bu
telka czy szczoteczka do zębów49.

Także w przypadku kursu obejmującego prawną ochronę wzornictwa przemy
słowego należy odwołać się do aktów międzynarodowych. Otóż konwencja paryska 
statuowała tzw. pierwszeństwo konwencyjne, które polega na tym, że w okresie 
6 miesięcy od zgłoszenia możliwe jest zgłoszenie w innych krajach z datą pierwszeń
stwa. Obowiązuje przy tym zasada traktowania narodowego. Do praw z rejestracji 
wzorów przemysłowych tzw. licencja przymusowa nie ma zastosowania. Z kolei 
porozumienie TRIPS w art. 25(1) wyznacza dwie definicyjne cechy wzoru przemy
słowego, tj. nowość i oryginalność. Konkretyzacja tych dwóch pojęć pozostawiona 
została w gestii państw-stron porozumienia. Wymieniony akt zastrzega przy tym, 
aby wzór przemysłowy nie był zdeterminowany techniczną użytecznością. Warto 
podkreślić możliwość jego kumulatywnej ochrony przez prawo autorskie oraz pra
wo z rejestracji. Omawiając zakres prawa z rejestracji, warto podnieść problem 
dopuszczalności kopiowania lub naśladownictwa, a także kwestię niezależnego roz
woju. Należy wskazać na akt genewski z 1999 r. reformujący haską umowę dotyczą
cą międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych50.

Podkreślić trzeba istnienie dwóch modeli uzyskiwania ochrony wzorów prze
mysłowych. Jednym z nich jest tzw. system rejestracyjny, w którym nie bada się 
nowości, a jedynie spełnienie formalnych wymogów zgłoszenia. Ewentualna weryfi
kacja nowości następuje w drodze sporu (często sądowego) z podmiotem uprawnio

49 W. Freyer, Teaching industrial law, [w:] Y. Takagi, L. Allman, M. Siniela (red.), Teaching o f 
intellectual property... , s. 76 i n.

50 Pierwotnie konwencja haska z 1925 r. dotyczyła międzynarodowego depozytu wzorów przemy
słowych.
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nym z prawa z rejestracji. Drugi z systemów, który obowiązuje m.in. przed Urzędem 
Patentowym RP na podstawie ustawy -  Prawo własności przemysłowej, określany 
jest jako system badawczy. Warunkiem uzyskania prawa z rejestracji jest pozytywna 
weryfikacja nowości dokonywana każdorazowo przez Urząd. Siłą rzeczy powoduje 
to wydłużenie okresu oczekiwania na prawo z rejestracji oraz zwiększenie kosztów 
postępowania, jednak uzyskane w ten sposób prawo wyłączne jest silniejsze. Porów
nanie wad i zalet wymienionych systemów może stanowić przedmiot ciekawej dys
kusji w toku zajęć dydaktycznych51, tym bardziej że wymieniona umowa międzyna
rodowa umożliwia rejestrację w obydwu tych systemach.

W toku zajęć z zakresu prawa wzorów przemysłowych warto omówić cechy 
systemu regionalnego, który funkcjonuje w ramach Unii Europejskiej. Podstawę 
normatywną tego systemu stanowi m.in. rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 
z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych52. Uzyskanie prawa 
wyłącznego na wzór przemysłowy wspólnoty odbywa się w systemie rejestrowym. 
Wymienione rozporządzenie przewiduje również ochronę wzorów niezarejestrowa- 
nych, która trwa trzy lata od momentu wprowadzenia produktu na rynek. Treść 
prawa do niezarejestrowanego wzoru przemysłowego, a w szczególności możliwość 
zakazu naśladownictwa stanowi istotne ograniczenie wolności gospodarczej. Wady 
i zalety takiego rozwiązania mogą być przedmiotem dyskusji w trakcie zajęć. Na 
ograniczony zakres prawa z rejestracji wzoru przemysłowego obejmującego część 
wytworu złożonego przemożny wpływ ma klauzula napraw. Inne problemy to: naru
szenie prawa z rejestracji, ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd poprzez takie 
samo ogólne wrażenie, jakie wzór wywołuje na zorientowanym użytkowniku, ku
mulacja ochrony z prawem znaków towarowych, autorskim oraz nieuczciwej konku
rencji. W większości systemów po wygaśnięciu prawa z rejestracji wzoru przemy
słowego istnieje możliwość jego dalszej ochrony jako np. przestrzennego znaku 
towarowego, o ile spełnia on odpowiednie kryteria, tj. przede wszystkim posiada 
zdolność odróżniającą53.

Po kursie z zakresu wzorów przemysłowych student pozyska wiedzę na temat 
cech produktu, które mogą być chronione jako wzór przemysłowy. Nabędzie umie
jętność dokonywania porównań pomiędzy poszczególnymi produktami i oceny ryzy
ka naruszenia cudzych praw własności intelektualnej. Dzięki temu zyska kompeten
cję do aktywnych i fachowych zachowań w sferze potencjalnych sporów lub 
transakcji dotyczących wzorów przemysłowych i chroniących je praw z rejestracji.

4.6. Prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji

Zakres kursu z prawa własności intelektualnej powinien uwzględniać zagadnie
nia prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji, jak również podstawowe informacje

51 W. Freyer, op. cit., s. 110.
52 Dz.U. L 3 z 5 stycznia 2002 r., s. 1.
53 G. Tritton, op. cit., s. 390; L. Bently, B. Sherman, op. cit., s. 593; P. Torremans, op. cit., s. 333; 

T. Cook, op. cit., s. 601; D. Chisum, M. Jacobs, op. cit., § 6 B; M. Barrett, op. cit., s. 75.
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na temat relacji do prawa antymonopolowego. Uzasadnione jest to bliskością wy
mienionych dziedzin. W toku rozważań nad prawem zwalczania nieuczciwej konku
rencji wskazać wypada na jego międzynarodowe źródła, m.in. art. 10 bis cytowanej 
już konwencji paryskiej. Przepis ten nakłada na państwa-strony obowiązek zapew
nienia skutecznej ochrony przed nieuczciwą konkurencją, przez którą rozumie się 
każdy akt konkurencji sprzeczny z uczciwymi zwyczajami przemysłowymi lub han- 
dlowymi54. Traktat wymienia przy tym enuncjacyjnie typowe czyny nieuczciwej kon
kurencji. Zaliczono do nich wszelkie działania mogące w jakikolwiek sposób spowo
dować wprowadzenie w błąd klienteli oraz podawanie fałszywych danych w związku 
z działalnością gospodarczą, które mogą zdyskredytować produkty konkurenta.

W zasadniczej części prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji nie zostało 
zunifikowane lub zharmonizowane w ramach Unii Europejskiej. Wyjątkiem są tu 
akty regulujące prawo reklamy oraz nieuczciwe praktyki rynkowe. Pomiędzy po
szczególnymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej istnieją w tym obszarze 
istotne różnice, dlatego skoncentrować sie należy na analizie unormowań ustawy 
z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji55. Odwołując się do 
struktury aktu, trzeba przedstawić klauzulę generalną z art. 3 wymienionej ustawy, 
a następnie poszczególne czyny nieuczciwej konkurencji, analizując ich znamiona 
ustawowe w świetle wykładni doktrynalnej i orzecznictwa56. Czynami nieuczciwej 
konkurencji, którymi warto zająć się bliżej z perspektywy ochrony własności inte
lektualnej, są: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub 
oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowa
dzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębior
stwa, naśladownictwo produktów. Zakres prawnej ochrony tajemnicy przedsiębior
stwa można porównać z ochroną patentową wynalazku jako alternatywnymi lub 
uzupełniającymi formami ochrony. Z kolei w toku rozważań na temat niedozwolo
nego naśladownictwa produktów można usystematyzować wiedzę o chronie cech 
produktu (funkcjonalnych lub estetycznych). W dalszej kolejności można uczynić 
przedmiotem kursu takie czyny, jak: nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania 
umowy, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, 
przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną.

Wdzięcznym i wartym poruszenia tematem z perspektywy praktycznej jest pra
wo reklamy. Należy odwołać się także do innych aktów normatywnych regulujących 
tę problematykę, jak np. ustawa z dnia 6 września 2001 r. -  Prawo farmaceutycz
ne57, ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji58 oraz akty wykonaw

54 T. Cottier, Ch. Germann, Teaching intellectual property, unfair competition and anti-trust law, 
[w:] Y. Takagi, L. Allman, M. Siniela (red.), Teaching o f intellectual property..., s. 143 i n.

55 Tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 ze zm.
56 E. Nowińska, M. du Vall, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warsza

wa 2013, s. 41 i n.
57 Tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r., nr 45, poz. 271 ze zm.
58 Tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., nr 43, poz. 226 ze zm.
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cze. Wiele barwnych, niejednokrotnie kuriozalnych przykładów dostarcza orzecz
nictwo oraz wypowiedzi Rady Etyki Mediów. Sprawy można dobrać tak, aby przed
stawione zostały podstawowe rodzaje reklam, m.in. kryptoreklama, reklama porów
nawcza, dziecięca, wprowadzająca w błąd, naruszająca dobre obyczaje59.

Ze względu na charakter studiów prawniczych osobnego omówienia wymaga 
kwestia dochodzenia roszczeń na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej kon
kurencji oraz wskazanie na relacje z ochroną, jaką daje prawo własności przemysło
wej. W efekcie student uzyska wiedzę na temat poszczególnych czynów nieuczciwej 
konkurencji i nabędzie umiejętności w zakresie odpowiedniej kwalifikacji konkret
nych praktyk rynkowych i formułowania odpowiednich roszczeń na gruncie po
szczególnych ustaw. Powinno to zaowocować kompetencją w postaci przygotowa
nia do aktywnego uczestniczenia w czynnościach sądowych i pozasądowych 
dotyczących ochrony przedsiębiorców przed nieuczciwą konkurencją.

Szczegółowe omawianie praktyk ograniczających konkurencję nie wydaje się 
zasadne w toku kursu z prawa własności intelektualnej, zwłaszcza gdy program 
studiów obejmuje prawo ochrony konkurencji jako osobny przedmiot, natomiast 
warto określić stosunek obu tych dziedzin. Prawa własności intelektualnej, będąc 
prawami wyłącznymi, służą ze swej istoty w praktyce ograniczaniu konkurencji. 
Niejednokrotnie taki prawny monopol leży u podstaw silnej pozycji rynkowej. Pra
wo ochrony konkurencji ma natomiast zwalczać negatywne przejawy monopolizacji, 
choć nie może ingerować w istnienie i zakres praw wyłącznych. Ma zastosowanie 
do praktyk wykonywania praw własności intelektualnej, w tym do umów licencyj
nych, które mogą stanowić niedopuszczalne ograniczenie konkurencji60. Student 
powinien uzyskać wiedzę na temat złożonych relacji pomiędzy prawem antymono
polowym a prawem własności intelektualnej. W szczególności warto wskazać na 
uregulowania art. 8.2. i 40 TRIPS, który daje podstawę do określania przez poszcze
gólne państwa praktyk wykonywania praw własności intelektualnej stanowiących 
nieuzasadnione ograniczenie konkurencji.

5. Podsumowanie. Zalecane metody i materiały

Przed rozpoczęciem kursu, niezależnie od stopnia studiów, słuchaczom powi
nien być udostępniony sylabus z tematami i zagadnieniami podzielonymi na poszcze
gólne godziny. Winien on również zawierać przyporządkowane im materiały, a także 
kwestie, które nie będą poruszane na zajęciach lub nie będą omawiane kompleksowo, 
a mają lub mogą być przedmiotem pracy własnej kursanta wraz z materiałami61. 
Polecić należy bezpłatne, ale stojące często na wysokim poziomie materiały umiesz

59 E. Nowińska, Zwalczanie nieuczciwej reklamy: zagadnienia cywilnoprawne, Kraków 2002, 
s. 12 i n.; E. Traple, Prawo reklamy i promocji, Warszawa 2007, s. 35 i n.

60 J. Goyder, EC competition law, Oxford 2009, s. 262.
61 L. Allman, M. Sinjela, Y. Takagi, Recent trends..., s. 10.
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czane na stronie Światowej Organizacji Własności Intelektualnej. Jest to bogaty 
zbiór spraw i praktycznych przykładów oraz potężna baza aktów normatywnych z 
zakresu własności intelektualnej. Wartościowe są także materiały udostępnione na 
stronie Europejskiego Urzędu Patentowego w Monachium oraz Urzędu Patentowe
go RP. Oprócz tego wydziały prawa zapewniają dostęp do baz informacji prawnej, 
gdzie student może z łatwością zapoznać się z orzecznictwem.

Na polskim rynku wydawniczym jest obecnie dostępnych wiele znakomitych 
podręczników akademickich z prawa autorskiego, np. autorstwa profesorów Jana 
Barty i Ryszarda Markiewicza62, z prawa własności przemysłowej, np. profesorów 
Ewy Nowińskiej, Urszuli Promińskiej i Michała du Valla63, pod redakcją profesor 
Urszuli Promińskiej64, profesorów Andrzeja Szewca i Gabrieli Jyż65, z prawa wła
sności intelektualnej podręcznik profesor Joanny Sieńczyło-Chlabicz66 i inne, któ
rych nie sposób wyczerpująco wymienić. Ponadto dzięki opracowaniom takim jak: 
Prawo autorskie pod redakcją profesora Janusza Barty67 i Prawo własności przemy
słowej pod redakcją profesora Ryszarda Skubisza68 oraz komentarzom69 studenci 
zyskali możliwość dodatkowego pogłębienia wiedzy.

Metoda kazusowa, studium przypadków jest jak najbardziej wskazana w toku 
jednolitych studiów prawniczych. Także przedmiot prawo własności intelektualnej 
dostarcza bogatego materiału orzeczniczego do formułowania kazusów. Nawet gdy 
program nie przewiduje ćwiczeń, wykład może zawierać elementy problemowe. Na 
podstawie obserwacji metodyki prowadzenia zajęć w kraju i za granicą przychylić 
się należy do postulatu, aby w toku wykładu miała miejsce interakcja, aby nie tylko 
prowadzący, ale i słuchacze mogli zadawać pytania i zabierać głos. Oczywiście 
wymagany jest do tego odpowiedni poziom kultury dyskursu. Przy czym ów poziom 
to również jeden z pożądanych efektów kształcenia. Wykład powinien być raczej 
dialogiem niż monologiem, gdyż jest wówczas żywy, nie sprawia wrażenia schema
tycznego. Metodą zachęcającą słuchaczy do analizy przepisów prawa własności 
intelektualnej jest zarysowanie hipotetycznego stanu faktycznego, w którym zawarty 
jest problem wymagający wykładni poszczególnych przepisów. Zróżnicowane inter
pretacje rodzą często ciekawą dyskusję. A zatem chodzi o pracę z tekstami aktów 
normatywnych i następnie próbę ich wykorzystania do zarysowanych okoliczności. 
Dla studentów kierunku prawo szczególnie przydatne będzie szkolenie z zakresu 
posługiwania się bazami patentów oraz analiza opisu patentowego. Da im to narzę

62 J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2010, ss. 512.
63 E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2011, 

ss. 597.
64 U. Promińska (red.), Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2005, ss. 332.
65 A. Szewc, G. Jyż, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2011, ss. 506.
66 J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej, Warszawa 2011, ss. 529.
67 J. Barta (red.), System Prawa Prywatnego, t. 13. Prawo autorskie, Warszawa 2007, ss. 920.
68 System Prawa Prywatnego, t. 14A i 14B: R. Skubisz (red.), Prawo własności przemysłowej, 

Warszawa 2012, ss. 1071 (t. 14A) i ss. 1732 (t. 14B).
69 P. Kostański, Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2010, ss. 1345.
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dzia do weryfikacji stanu ochrony praw na dobrach niematerialnych, względnie 
ryzyka naruszenia cudzych praw.

Multimedia są coraz częściej i szerzej wykorzystywane w toku zajęć dydaktycz- 
nych70. Z uwagi na korzystanie np. z utworów rozpowszechnionych w celach na
ukowo-dydaktycznych jest ono legalne i uzasadnione. Nic tak dobrze nie zobrazuje 
sporu, jak zdjęcie spornych produktów czy znaków towarowych, tak aby sami stu
denci mogli sobie wyrobić opinię np. na temat ryzyka pomyłki czy skojarzenia. 
Spory walor dydaktyczny może mieć odtworzenie utworu czy prezentacja baz da
nych. Zjawiskiem coraz powszechniejszym jest utrwalanie wykładów, a także udo
stępnianie studentom materiałów dydaktycznych poprzez platformę cyfrową z limi
towanym dostępem zabezpieczonym hasłem. Rola wykładowcy w obliczu 
powszechnie dostępnych źródeł informacji będzie bowiem ewoluować w stronę 
mentora i przewodnika w zakresie doboru źródeł i rozwiązywania konkretnych pro
blemów, z jakimi spotkał się słuchacz.

Formą zaliczenia może być np. wygłoszenie eseju na wybrany temat, którego 
zakres i brzmienie mogłyby podlegać uprzedniej weryfikacji ze strony wykładowcy. 
Umożliwiłoby to pogłębioną analizę problematyki, która bezpośrednio interesuje 
słuchacza. Taka forma, połączona np. z testem jednokrotnego wyboru, spełniłaby 
rolę egzaminu w toku studiów jednolitych. Z kolei umiejętności i kompetencje 
z przedmiotu można zweryfikować poprzez sprawdzenie projektu umowy, zgłosze
nia, pozwu lub innego pisma sporządzonego przez studenta lub grupę.

Jak wykazały badania, preferowaną przez studentów prawa w Polsce formą 
dydaktyczną jest prezentacja multimedialna połączona z elementami problemowymi 
i dyskusją71. Nie stronią oni też od pracy w zespołach. Dość powszechne jest też 
przekonanie o potrzebie rozwiązywania kazusów. Do umiejętności, które studenci 
wskazują jako szczególnie ważne, należy zaliczyć posługiwanie się bazami i reje
strami obejmującymi prawa wyłączne, zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi czy 
międzynarodowymi. Dużą wagę młodzi ludzie przykładają również do wiedzy 
z zakresu dozwolonego użytku, swobody cytowania oraz prawa przedruku, czyli 
instytucji prawa autorskiego związanych z tworzeniem przez nich prac dyplomo
wych. Co charakterystyczne, zdecydowana większość widzi potrzebę poruszania 
zagadnień prawa autorskiego także w toku zajęć z przedmiotu prawo własności 
przemysłowej. Optymistyczne jest to, że studenci prawa dostrzegają przydatność

70 P. Griffith, Using the new technologies in teaching intellectual property (distance learning), 
[w:] Y. Takagi, L. Allman, M. Siniela (red.), Teaching o f intellectual property... ; R. Tushnet, Sight, 
sound, and meaning: teaching intellectual property with audiovisual material, “Saint Louis University 
Law Journal” 2008, t. 52.

71 Przedstawione stwierdzenia znajdują oparcie w ankiecie przeprowadzonej w roku akademickim 
2012/13 wśród studentów czwartego roku studiów prawniczych po ukończeniu kursu z prawa własności 
przemysłowej. W przygotowaniu samej ankiety twórczo uczestniczyli członkowie Koła Naukowego 
Prawa Konkurencji i Własności Intelektualnej „IPR” Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: Alicja Suberlak, Anna Stańko, Magdalena Serabacha.
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kursu z prawa własności intelektualnej i możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy, 
umiejętności i kompetencji także po ukończeniu studiów. Pogląd taki jest wyrażany 
niezależnie od obranej ścieżki kariery zawodowej.

Summary 

Intellectual property law as the subject within the legal studies 
(scope, methods and effects o f academic training)

Key words: intellectual property, academic teaching, knowledge, skills, competences.

The paper presents current trends in academic teaching in the field of protection 
of intellectual property rights in the course of legal studies. Focused on domestic 
issues, also the reference to foreign experience was made, enabling comparisons. 
Content of the article is based on research conducted in conjunction with the au
thors’ experience abroad during the scholarship and carried out didactic activities in 
the country. Another argument to take the problem of academic teaching in the field 
of intellectual property rights was the establishment of the National Qualifications 
Framework, which impose obligation to identify these learning outcomes. Hence the 
article is a proposal for the scope, methods and learning outcomes of the above 
subject-matter. It also takes into account the preferences of the law students to the 
scope, meaning and relevance of academic education in the field of intellectual 
property. A specific knowledge, skills and competencies acquired in this field are 
rated by the students as useful in further work, even in a situation when particular 
person is not intend to specialize in this area of law. The presence of the academic 
teaching of the subject of intellectual property rights in all Polish public universities 
conducting studies in law constitutes a recognition of the role of knowledge of the 
major issues in legal education. This reflects the international trend, which continues 
to increase the role of intangible goods in the course of legal and economic tran
sactions.


