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Przedmowa
Przystępując do opracowania podręcznika z zakresu własności intelektualnej, należało określić, komu ma on służyć oraz cele, jakie zamierza się osiągnąć. Przy tak sprecyzowanych 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 założenia, tak precyzować jego zawartość, aby była możliwie łatwo zrozumiała i przyswajalna.
Jest to zadanie trudne do zrealizowania, gdyż mając do czynienia ze studentami prawnikami, 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 prawach pokrewnych, jak i ustawa o prawie własności przemysłowej posługują się terminologią ogólnoprawniczą oraz adekwatną do poszczególnych gałęzi prawa. Ustawy dotyczące
własności intelektualnej również wprowadziły własne, nawet czasami dość specyficzne pojęcia, których używają, wyjaśniając regulowane zagadnienia, jednak nie jest ich dużo. Wielu
innych znaczeń słownikowych nie wyjaśniają, jako że pochodzą one z innych dziedzin prawa i do nich należałoby skierować tych, którzy pojęć owych nie znają. Dla studentów kierunków 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 ustawach 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 nieprawniczych. W rozważaniach tych znajduje się bowiem słownictwo wybitnie specjalistyczne, co mogłoby utrudniać zrozumienie istoty problemu.
Wyjaśniając zagadnienia szczególnie z zakresu przemysłowej własności intelektualnej, 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 rozdziałów oraz odesłaniach do literatury przedmiotu, ale także źródeł internetowych.
Relacjonowanie i wyjaśnianie wydawało się więc najlepszym sposobem skonstruowania podręcznika. Pozostałe sformułowania to tylko prosta konsekwencja przyjętej
koncepcji, której dodatkowym elementem był zakres pracy.
XV

Przedmowa
Akty prawne przyjęte jako podstawa zakresu to, jak już wspomniano, dwie ustawy:
ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawa prawo własności przemysłowej. Ponadto wzięto pod uwagę ustawę o bazach danych oraz fragmentarycznie
inne wymienione w trakcie relacjonowania i wyjaśniania zagadnień związanych z własnością 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 nieprawniczego powinien mieć dobrą, aczkolwiek ogólną wiedzę o zakresie terminu „własność 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.
Toruń, marzec 2010 r.
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Przedmowa do wydania drugiego
Każdego autora cieszy, gdy książka, którą napisał, spotkała się z takim zainteresowaniem Czytelników, że Wydawca postanowił wydanie wznowić.
Ochrona własności intelektualnej trafiła do księgarni na początku 2010 r. Stan prawny w tym czasie oczywiście był w pracy odzwierciedlony jako aktualny. Jednak ustawodawca stale coś poprawia w istniejących przepisach, zmieniając je i uzupełniając. Tak też
było w przypadku przepisów dotyczących ochrony intelektualnej. Skoro nakład został
wyczerpany, powstała więc możliwość uaktualnienia książki oraz usunięcia zauważonych już po jej wydaniu (drobnych) nieprawidłowości. Dokonano więc zmian i poprawek, ufając, że tym razem ustawodawca nie będzie skory do wprowadzania nowelizacji
dwóch ustaw, które – jak wiadomo – były podstawą opracowania, tj. ustawy o prawach
autorskich i pokrewnych oraz ustawy prawo własności przemysłowej, dzięki czemu praca
będzie aktualna (pod względem prawnym) przez dłuższy czas.
Ustawę o prawach autorskich i prawach pokrewnych zmieniła ustawa z 8.7.2010 r.
o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 152, poz. 1016). Ustawa ta dostosowała normy
praw autorskich i pokrewnych do uwag określonych przez Trybunał Konstytucyjny, który uznał art. 108 PrAut za niekonstytucyjny.
W ustawie – Prawo własności przemysłowej nastąpiły zmiany (art. 57, 266, 268, 270)
wprowadzone przez ustawę z 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182,
poz. 1228), których zapisy powinny być uwzględnione w normach (np. dotyczących wynalazków tajnych) ochrony własności intelektualnej.
Uznając też, że skoro Unia Europejska wprowadziła tzw. dodatkowe świadectwa
ochronne dla produktów leczniczych oraz produktów ochrony roślin, a w Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzono na tej podstawie dodatkowe prawa ochronne, rozszerzenie o tę
problematykę podręcznika wydawało się również konieczne.
Toruń, grudzień 2011 r.

Grzegorz Michniewicz
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Rozdział I. Wprowadzenie do tematyki
W dobie społeczeństwa informatycznego, czyli możliwości, jakie ono ze sobą
niesie, znajomość zagadnień dotyczących ochrony wartości intelektualnych staje się nieodzowna do funkcjonowania każdego człowieka, który korzysta z możliwości uzyskiwania informacji, poznawania utworów muzycznych, literackich
czy nawet programów komputerowych. Nieznajomość prawa w zakresie korzystania z różnego rodzaju utworów niesie za sobą niebezpieczeństwo odpowiedzialności karnej czy materialnej. Oczywiście ochrona własności intelektualnej
nie ogranicza się wyłącznie do utworów uzyskanych za pośrednictwem Internetu, ale w sytuacji gdy te utwory wykorzystujemy (np. kopiujemy czy rozpowszechniamy w jakikolwiek sposób), powinniśmy sobie zdawać sprawę z konsekwencji, które mogą się z tym wiązać.
Zakres podręcznika obejmuje niektóre zagadnienia własności intelektualnej:
autorskie prawa osobiste, autorskie prawa majątkowe, wraz z prawami po
krewnymi, oraz prawo własności przemysłowej.

§ 1. Podstawy prawa – pojęcia prawne, definicje
Do zrozumienia istoty niektórych zagadnień omawianych w podręczniku
niezwykle ważna jest terminologia. Zdarza się bowiem często, że słowa używane
potocznie mają w prawie zupełnie inne znaczenie. Bywa też i tak, że nie są one
używane w języku potocznym, a tym samym są niezrozumiałe. Do jednej z tych
grup pojęć można zaliczyć: normę prawną, przepis prawny, konwencję międzynarodową, ustawę czy rozporządzenie, a także wiele pojęć z zakresu ustawy
z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r.
Nr 220, poz. 1447 ze zm.; np. działalność gospodarcza, przedsiębiorca, przedsiębiorstwo, osoba zagraniczna), jak i z zakresu prawa cywilnego (np. firma, przedsiębiorstwo, własność, posiadanie itp.).
Prawo własności intelektualnej trzeba najpierw umieścić w systemie prawa. Z kolei prawo też musi funkcjonować na jakimś gruncie. Tym gruntem dla


