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PRAWO Wt.ASNOSCI INTELEKTUALNEJ 

W SPOt.ECZNEJ GOSPODARCE RYNKOWEJ 

Streszczenie 

Rozdzial dotyczy regulacji prawnych w zakresie prawa wlasnosci intelektualnej i ich roli 

w spolecznej gospodarce rynkowej. Zawiera analiz� przepis6w prawa polskiego, prawa mi�

dzynarodowego, prawa Unii Europejskiej i porzqdk6w jurydycznych Stan6w Zjednoczonych, 

Izraela, Hiszpanii oraz Republiki Federalnej Niemiec, a taki:e om6wienie dzialalnosci Swia

towej Organizacji Wlasnosci Intelektualnej (ang. World Intellectual Property Organization) 

oraz Urz�du Unii Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej (ang. European Union Intellec

tual Property Office). Zwr6cono uwag� taki:e na aspekt ekonomiczny prawa wlasnosci inte

lektualnej oraz jego efektywnosc. 

Slowa kluczowe: prawo wlasnosci przemyslowej, prawa wlasnosci przemyslowej, prawo wla

snosci intelektualnej, WIPO, EUIPO, urzqd patentowy 

Wprowadzenie 

W ostatnich latach obserwuje si� zdecydowane nasilenie przejaw6w rozwoju gospo

darczego w powiqzaniu z szerokim zastosowaniem wiedzy [5, s. 169]. Centrami majqcymi 

niewqtpliwie znaczqcy wplyw na rozw6j gospodarczy Sq powstajqce nowe Doliny Krze

mowe, kt6re podobnie jak uczelnie i instytuty badawcze Sq znakomitym ir6dlem wiedzy, 

a tym samym szans na innowacje i post�p. 

W Polsce gospodarka po 1989 r. przeszla gruntownq zmian�. Przyj�ty zostal model 

spolecznej gospodarki rynkowej. Konstytucja RP [14] stanowi, ii jest to gospodarka opar

ta na wolnosci dzialalnosci gospodarczej, wlasnosci prywatnej oraz solidarnosci, dialo

gu i wsp6lpracy partner6w spolecznych. Stanowi ona podstaw� ustroju gospodarczego 

Rzeczypospolitej Polskiej. Oznacza to, ie w miejsce poprzednio dominujqcego panstwa 

jako podstawowego regulatora gospodarki, rol� t� przej�ly obiektywne prawa rynkowe, 

a rola tego pierwszego zastala mocno ograniczona. Panstwo powinno bye gwarantem za

pis6w konstytucyjnych, takie i tych stanowiqcych, ii ograniczenie wolnosci dzialalnosci 
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gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze wzgl�du na wazny inte
res publiczny. Wolnose gospodarcza i uczciwa konkurencja powinny bye przez panstwo 
chronione, gdyz tworzq one warunki do zapewnienia rozwoju gospodarczego. 

Poj�cie gospodarki opartej na wiedzy pojawil:o si� w literaturze ekonomicznej w ostat
nich latach. Rozw6j zwiqzany z wiedzq wprawdzie mial miejsce w calej historii, ale to 
wlasnie wsp6lczesnie zauwazalne jest jego znaczqce przyspieszenie. Nie ulega zadnej 
Wqtpliwosci, ze wiedza i innowacyjnose Sq w bezposrednim zwiqzku z wlasnosciq inte
lektualnq. Kwestia ta stala si� nawet przedmiotem regulacji konstytucyjnej. Stwierdza 
si� mianowicie, iz ,,kazdemu zapewnia si� wolnose tw6rczosci artystycznej, badan na
ukowych oraz oglaszania ich wynik6w, wolnose nauczania, a takze wolnose korzystania 
z d6br kultury" [14, art. 73]. Panstwo jest wyraznie zainteresowane rozwojem wiedzy i wol
nosciq badan naukowych, gdyz czynniki te odgrywajq niezwykle pozytywnq rol� w rozwo
ju spolecznym i gospodarczym kraju. Kwestie zwiqzane z nauczaniem, badaniami nauko
wym i oglaszaniem ich wynik6w Sq doprecyzowane w ustawach szczeg6lowych. 

1. Prawo wtasnosci intelektualnej w Polsce

Istnienie zwiqiku nauki z gospodarkq nie budzi Wqtpliwosci. Stqd tez zar6wno w na
uce, jak i w gospodarce powinny bye stworzone odpowiednie warunki dla ich dzialania 
i rozwoju. 

Jednym z filar6w rozwoju gospodarki jest gwarancja wolnosci dzialalnosci gospodar
czej. W tej materii regulacja konstytucyjna znalazla swe uszczeg6lowienie w przepisach 
ustawy o prawie przedsi�biorc6w [15] . W jej preambule ustawoda,.wca wskazal, iz ochrona 
i wspieranie wolnosci dzialalnosci gospodarczej przyczyniajq si� do rozwoju gospodarki 
oraz do wzrostu dobrobytu spolecznego, dqZqC do zagwarantowania praw przedsi�bior
c6w oraz uwzgl�dniajqc potrzeb� zapewnienia ciqglego rozwoju dzialalnosci gospodar
czej w warunkach wolnej konkurencji. Stqd w ustawie uregulowane zostalo jednoznacz
nie, iz podejmowanie, wykonywanie i zakonczenie dzialalnosci gospodarczej jest wolne 
dla kazdego na r6wnych prawach [15, art. 2]. 

Post�p i innowacyjnose, wdrazanie nowoczesnyck 'tozwiqzan technicznych i techno
logicznych, wymaga stworzenia dla przedsi�biorc6w takich warunk6w, kt6re umozliwiq 
im wdrazanie innowacji. Wskazuje si�. iz nawet nastawienie na innowacje nie zawsze 
przeklada si� na odpowiednie dzialania. Cz�sto wynika to z braku zrozumienia, czym Sq 
wynalazki i kreatywnose [7, s. 5]. 

0 bezposrednich zwiqikach nauki czy innowacyjnosci z gospodarkq swiadczy ich 
uwzgl�dnianie w regulacjach prawnych dotyczqcych dzialalnosci gospodarczej. Jednym 
z wyznacznik6w tej dzialalnosci jest jej zorganizowanie, o kt6rym mozna m6wie w aspekcie 
formalnym i materialnym. Zorganizowanie materialne przejawia si� prowadzeniem przez 
przedsi�biorc� przedsi�biorstwa w znaczeniu przedmiotowym, kt6rego definicja zawarta 

, 
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jest w przepisach kodeksu cywi.lnego [16, art. 551]. Przepis ten stanowi, iz przedsi�biorstwo 

jest zorganizowanym zespolem skladnik6w niematerialnych i materialnych przeznaczo

nym do prowadzenia dzialalnosci gospodarczej. Obejmuje ono w szczeg6lnosci: 

-oznaczenie indywidualizujqce przedsi�biorstwo lub jego wyodr�bnione cz�sci (na

zwa przedsi�biorstwa); 

-wlasnosc nieruchomosci lub ruchomosci, w tym urzqdzen, material6w, towar6w

i wyrob6w, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomosci lub ruchomosci; 

-prawa wynikajqce z um6w najmu i dzierzawy nieruchomosci lub ruchomosci oraz

prawa do korzystania z nieruchomosci lub ruchomosci wynikajqce z innych stosunk6w 

prawnych; 

-wierzytelnosci, prawa z papier6w wartosciowych i srodki pieni�zne;

-koncesje, licencje i zezwolenia;

-patenty i inne prawa wlasnosci przemyslowej;

-majqtkowe prawa autorskie i majqtkowe prawa pokrewne;

-tajemnice przedsi�biorstwa;

-ksi�gi i dokumenty zwiqzane z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej.

Elementem przedsi�biorstwa Sq patenty i inne prawa wlasnosci przemyslowej, a tak

ze majqtkowe prawa autorskie i majqtkowe prawa pokrewne. Wskazuje to na wyraine 

zwiqzki przedsi�biorcy z takimi istotnymi elementami skladowymi przedsi�biorstwa, 

jak: wynalazki, wzory uzytkowe, wzory przemyslowe, znaki towarowe, oznaczenia geogra

ficzne i topografia uklad6w scalonych. Na te elementy udzielane Sq odpowiednie prawa: 

patenty na wynalazki, prawa ochronne na wzory uzytkowe, prawa z rejestracji wzoru 

przemyslowego, prawa z rejestracji na oznaczenia geograficzne, prawa z rejestracji topo

grafii oraz licencje (sublicencje) na korzystanie z wynalazku, znaku towarowego, wzoru 

uzytkowego, oznaczenia geograficznego albo topografii. 

Nalezy zwr6cic uwag� na fakt, ze polski ustawodawca najistotniejsze regulacje doty

czqce sfery wlasnosci intelektualnej unormowalwustawie o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych [17] oraz w ustawie o prawie wlasnosci przemyslowej [18]. Przedmiotem pra

wa autorskiego jest kazdy przejaw dzialalnosci tw6rczej o indywidualnym charakterze, 

ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezaleznie od wartosci, przeznaczenia i sposobu wyra

zenia (utw6r). Utw6r jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociazby 

mial postac nieukonczonq W szczeg6lnosci przedmiotem prawa autorskiego Sq utwory: 

-wyrazone slowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie,

publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe); 

-plastyczne;

-fotograficzne;

-lutnicze;

-wzornictwa przemyslowego;

-architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;

-muzyczne i slowno-muzyczne;
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-sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;
-audiowizualne (w tym filmowe).
Majqtkowymi prawami pokrewnymi sq: prawo do artystycznych wykonan, prawo do

fonogram6w i wideogram6w, prawo do nagran program6w i prawo do pierwszych wydan 
oraz wydan naukowych i krytycznych. Jednakze, jak juz wskazano, prawo wlasnosci inte
lektualnej jest zespolem przepis6w regulujqcych zasady korzystania nie tylko z wlasnosci 
intelektualnej, b�dqcej wynikiem tw6rczosci artystycznej, naukowej i literackiej, ale takze 
z tzw. wlasnosci przemyslowej, czyli przede wszystkim wynalazk6w i wzor6w uzytkowych. 

Termin wlasnosc intelektualna w doktrynie prawniczej jest ugruntowane. Podnosi 
si�. ze wlasnosc intelektualna nawiqzuje do pochodzenia d6br stanowiqcych jej przed
miot, wskazujqc, ze odnosi si� ona do rezultat6w umyslowej tw6rczosci czlowieka. Za
kres wykorzystania tych d6br obejmuje nie tylko dzialalnosc gospodarczq, ale r6wniez 
inne dziedziny aktywnosci ludzkiej, zwlaszcza nauk�. oswiat� i kultur�. Przedmiotem tej 
wlasnosci Sq bowiem przede wszystkim dziela literackie, naukowe i artystyczne [10, s. 2]. 
Intelektualne dokonania ludzkie Sq na tyle istotne z gospodarczego punktti widzenia, ze 
doczekaly si� takze zabezpieczenia prawnego. To dalo asumpt do stworzenia prawa wla
snosci intelektualnej. Prawo to odgrywa znaczqCq, rol� w gospodarce, dajqc asumpt do 
tworzenia post�pu intelektualnego, kt6ry prowadzi do nowych rozwiqzan gospodarczych. 
W aspekcie jednostkowym daje uprawnienia ochronne pozwalajqce na wylqcznosc ko
rzystania i czerpania pozytk6w z wdrozonych rozwiqzan. 

Wlasnosc intelektualna ,,rozumiana jest bqdi jako synonim praw autorskich i praw 
pokrewnych, bqdi jako okreslenie zbiorcze, w sklad kt6rego wchodzi wlasnosc przemyslo
wa oraz prawa autorskie i prawa pokrewne" [12, s. 21]. Trzeba przy tym wskazac, iz termin 
wlasnosc intelektualna poczqtkowo obejmowal tylko utwory z zakresu prawi:J. autorskiego 
(dziela artystyczne i naukowe) oraz praw pokrewnych (prawa do artystycznych wykonan, 
prawo do nagran, prawo do fonogram6w, prawo do wideogram6w), natomiast obecnie 
jego zakres poszerzyl si� o tw6rczosc z zakresu prawa wlasnosci przemyslowej (wyna
lazki, wzory uzytkowe, wzory przemyslowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne). 
Prawo wlasnosci intelektualnej jako prawo regulujqce zasady korzystania z wlasnosci 
intelektualnej obejmuje wi�c prawo autorskie oraz prawa pokrewne i prawo wlasnosci 
przemyslowej. Do prawa wlasnosci intelektualnej \J.lekt6rzy przedstawiciele doktryny 
zaliczajq takze prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz przepisy dotyczqce prze-
ciwdzialania praktykom monopolistycznym [8, s. 28 0 ], [l, s. 9], [13, s. 23-24], [6, s. 6 ]. 

Prawo wlasnosci intelektualnej obejmuje wi�c: 
-prawo autorskie oraz prawa pokrewne;
-prawo wlasnosci przemyslowej;
-przepisy dotyczqce zwalczania nieuczciwej konkurencji;
-przepisy dotyczqce przeciwdzialania praktykom monopolistycznym.
Przepisy prawa wlasnosci przemyslowej r6wniez majq na celu ochron� wlasnosci

intelektualnej, ale tej grupy d6br wlasnosci niematerialnej, kt6rq zalicza si� do d6br 
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wlasnosci przemyslowej. W prawie wlasnosci przemyslowej zasady ochrony Sq inne niz 

w prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie przeslanek i sposobu powstania 

tej ochrony. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych 

[17, art. 1 ust. 3] utw6r jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili stworzenia, chociaz

by mial postac nieukonczonq i jego ochrona przysluguje tw6rcy niezaleznie od spelnie

nia jakichkolwiek formalnosci [17, art. 1 ust. 4]. Doktryna prawa wlasnosci intelektualnej 

wskazuje, ze ,,ochrona prawnoautorska powstaje samoczynnie, wskutek i z chwilq stwo

rzenia utworu, podczas gdy ochrona d6br wlasnosci przemyslowej ma podstaw� w decy

zji wlasciwego organu panstwowego - Urz�du Patentowego" [11, s. 2]. 

W swietle przepis6w ustawy prawa wlasnosci przemyslowej tw6rcy wynalazku, 

wzoru uzytkowego, wzoru przemyslowego oraz topografii ukladu scalonego przyslugu

je prawo do uzyskania patentu, prawa ochronnego alba prawa z rejestracji, czyli prawa 

wylqcznego korzystania w spos6b zarobkowy lub zawodowy na calym obszarze Rzeczy

pospolitej Polskiej przez okreslony czas, np. w przypadku patentu przez okres 20 lat od 

daty zgloszenia wynalazku w Urz�dzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej [18, art. 63]. 

Patenty, prawo ochronne lub prawo z rejestracji udzielane Sq przez Urzqd Patentowy. 

Podstawq powstania prawa do wylqcznego korzystania z utwor6w wlasnosci przemyslo

wej jest wi�c decyzja okreslonego organu panstwowego, podczas gdy ochrona wlasnosci 

intelektualnej w ramach prawa autorskiego powstaje z chwilq powstania utworu. Istotne 

jest r6wniez, iz pewien zakres tw6rczosci z zakresu wlasnosci przemyslowej nie podlega 

ochronie. Patent6w nie udziela si� na wynalazki, kt6rych wykorzystanie byloby sprzecz

ne z porzqdkiem publicznym lub dobrymi obyczajami (nie uwaza si� za sprzeczne z po

rzqdkiem publicznym korzystanie z wynalazku tylko dlatego, ze jest zabronione przez 

prawo ). Warunek ten obejmuje r6wniez odmiany roslin lub rasy zwierzqt oraz czysto bio

logiczne sposoby hodowli roslin lub zwierzqt (przepis ten nie ma zastosowania do mi

krobiologicznych sposob6w hodowli ani do wytwor6w uzyskiwanych takimi sposobami), 

sposoby leczenia ludzi i zwierzqt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz 

sposoby diagnostyki stosowania na ludziach lub zwierz�tach (przepis ten nie dotyczy 
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produkt6w, a w szczeg6lnosci substancji lub mieszanin stosowanych w diagnostyce lub 
leczeniu). 

2. Ochrona wtasnosci intelektualnej w prawie
mi�dzynarodowym i europejskim

2.1. Globalne aspekty prawa wtasnosci intelektualnej 

System ochronywlasnosci intelektualnej jest systemem mi�dzynarodowym, zas jego 
fundamentem jest Konwencja Paryska z 1883 r. Zgodnie z tym aktem prawnym przed
miotem ochrony wlasnosci przemyslowej Sq wzory uzytkowe, wzory przemyslowe, znaki 
towarowe oraz wynalazki chronione patentami [2, s. 78]. Regulacje prawa mi�dzynaro
dowego wplywajq na powstawanie nowych idei, akt6w kreatywnosci oraz nowych wy
nalazk6w w sferze innowacyjnosci w poszczeg6lnych panstwach. We wsp6lczesnym, 
zintegrowanym swiecie bardzo wazne jest stanowienie odpowiedzialnych i efektywnych 
regulacji prawa wlasnosci intelektualnej. Zaistnienie gwaltownych proces6w rozwoju 
przemyslowego bezposrednio wplywa na wzrost liczby norm dotyczqcych przedmioto
wej materii. Wskazuje si�, ze wlasnosc intelektualna stanowi istotny czynnik w budowa
niu innowacyjnosci oraz pozwala korzystac z tw6rczej kreatywnosci zasob6w ludzkich, 
a ,,stymulantem efektywnego wykorzystania naklad6w na B + R jest ochrona wlasnosci 
intelektualnej" [2, s. 85]. 

Do sfery ochrony prawa wlasnosci przemyslowej nalezq wszystkie te przepisy, kt6re 
sluzq ochronie intelektualno-przemyslowej tw6rczosci w obszarze techniczno-nauko
wym. Do tego obszaru nie nalezy prawo autorskie, kt6rego regulacje chroniq wprawdzie 
r6wniez intelektualne swiadczenia, jednakze przede wszystkim w obszarze kulturalnym, 
a nie przemyslowym [9, s.134]. 

Przedstawiciele doktryny prawa wlasnosci intelektualnej na swiecie podkreslajq 
szczeg6lnq rol� tych regulacji w rozwoju sektora IT. Autorzy i publikatorzy oprogramo
wania komputerowego korzystajq z prawa wlasnosci intelektualnej, by chronic znaczne 
sumy pieni�dzy zainwestowane w produkcj� d6br, jak'i olbrzymie, mozliwe do osiqgni�-
cia korzysci na globalnym rynku technologicznym. 

'\. 

2.2. Regulacje prawa mi�dzynarodowego 

Prawo wlasnosci intelektualnej na poziomach krajowych jest r6zne, lecz juz od XIX w. 
regulowane jest w duzym stopniu na arenie mi�dzynarodowej. Najwazniejszymi aktami 
na tej plaszczyznie Sq: 

- Konwencja Zwiqzkowa Paryska z dnia 20 marca 1883 roku o ochronie wlasnosci przemy

slowej, przejrzana w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 roku, w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911
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roku i w Hadze dnia 6 listopada 1925 roku (ratyfikowana przez Polsk� zgodnie z ustawq z dnia 

17 marca 1931 roku) [19]. 

- Konwencja bemenska o ochronie dziel literackich i artystycznych z dnia 9 wrzesnia 1886 r.,

przejrzana w Berlinie dnia 13 listopada 1908 r. i w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r. (ratyfikowana 

zgodnie z ustawq z dnia 5 marca 1934 r.) [20]. 

- Porozumienie madryckie o mi�dzynarodowej rejestracji znak6w z dnia 14 kwietnia 1891 r.,

zrewidowane w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Ha

dze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r. 

i w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. oraz zmienione dnia 2 paidziemika 1979 r. [21] wraz z Pro

tokolem do Porozumienia madryckiego o mi�dzynarodowej rejestracji znak6w, sporzqdzony 

w Madrycie dnia 27 czerwca 1989 r. [22]. 

- Konwencja o ustanowieniu Swiatowej Organizacji Wlasnosci Intelektualnej (WIPO), spo

rzqdzona w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. [23]. 

- Uklad o wsp61pracy patentowej sporzqdzony w Waszyngtonie dnia 19 czerwca 1970 r., po

prawiony dnia 2 paidziemika 1979 r. i zmieniony dnia 3 lutego 1984 r. [24]. 

- Konwencja o udzieleniu patent6w europejskich (Konwencja o patencie europejskim zwana

tei Konwencjq Monachijskq), sporzqdzona w Monachium dnia 5 paidziemika 1973 r., zmienio

na aktem zmieniajqcym artykul 63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Ad

ministracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r.,

20 paidziemika 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r., wraz z Protokolami stanowiq

cymi jej integralnq cz�sc [25]. 

- Porozumienie w Sprawie Handlowych Aspekt6w Praw Wlasnosci Intelektualnej (TRIPS),

stanowiqce zalqcznik do Porozumienie ustanawiajqce Swiatowq Organizacj� Handlu (WTO), 

sporzqdzone w Marakeszu dnia 15 kwietnia 1994 r. [26]. 

- Traktat SWiatowej Organizacji Wlasnosci Intelektualnej o Prawie Autorskim, sporzqdzony

w Genewie dnia 20 grudnia 1996 r. [27]. 

Na szczeg6lne podkreslenie zasluguje nie tylko fakt, ze powyzsze traktaty nie tylko 

obowictzuict juz od dziesi�cioleci, ale r6wniez to, iz zostaly ratyfikowane przez bardzo duzct 

liczb� panstw. Dzi�ki temu ochrona wlasnosci intelektualnej nabiera wzgl�dnie jedno

litego charakteru w skali globalnej, przyczyniajqc si� do promocji pewnosci prawa w sto

sunkach mi�dzynarodowych. 

2.3. Regulacje prawa Unii Europejskiej 

Najbardziej instruktywnymi aktami prawa Unii Europejskiej w obszarze wlasnosci 

intelektualnej sq: 

- Rozporzqdzenie Rady (WE) NR 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzor6w wsp6l

notowych [28]. 

- Dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.

w sprawie egzekwowania prawwlasnosci intelektualnej [29). 
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- Rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) nr 251/2014 z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczen geograficznych aroma

tyzowanych produkt6w sektora win a, uchylajqce rozporzqdzenie Rady (EWG) nr 1601/91 [30]. 

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie

zbiorowego zarzqdzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji 

wieloterytorialnych dotyczqcych praw do utwor6w muzycznych do korzystania online na rynku 

wewm�trznym [31]. 

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w spra

wie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsi�bior

stwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem [32]. 

- Rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017 /1001 z dnia 14 czerwca 2017 r.

w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej [33]. 

Wyzej wskazane akty to fundament unijnego systemu prawa wlasnosci intelektual

nej. Wplywajq na swoistosc norm prawnych panstw czlonkowskich w przedmiotowej 

sferze jurydycznej. Unijny legislator wprowadza jednolite bqdi zharmonizowane reguly 

prawa autorskiego oraz prawa wlasnosci przemyslowej. 

2,4. Najwazniejsze organy z zakresu prawa wtasnosci 
intelektualnej na ptaszczyznie mi�dzynarodowej i europejskiej 

Istotnq rol� w ochronie wlasnosci intelektualnej w skali calego globu odgrywa dzia

lalnosc zrzeszajqcej 191 panstw Swiatowej Organizacji Wlasnosci Intelektualnej (ang. 

World Intellectual Property Organization - WIPO). WIPO jest jednq z 16 organizacji 

wyspecjalizowanych ONZ, z siedzibq w Genewie. Jako swiatowe forum uslug, polityki, 

informacji i wsp6lpracy w zakresie wlasnosci intelektualnej pelni niebagatelnq rol� 

w zakresie ochrony d6br niematerialnych we wsp6lczesnej zglobalizowanej gospodar

ce. Misjq WIPO jest rozw6j zr6wnowazonego i skutecznego mi�dzynarodowego systemu 

wlasnosci intelektualnej, kt6ry umozliwi innowacje i kreatywnosc z korzysciq dla wszyst

kich [39]. 

W przypadku ochrony wlasnosci intelektualnej w Unii Europejskiej nalezy wskazac 

na zadania i funkcje Urz�du Unii Europejskiej ds. Wiil'snosci Intelektualnej (ang. Euro

pean Union Intellectual Property Office - EUIPO) z siedzibq w Alicante, utworzonego 
'\ 

w 1994 r. Zajmuje si� on prawami zwiqzanymi ze znakami towarowymi i wzorami obo-

wiqzujqcymi w calej UE [34], kt6re uzupelniajq krajowe prawa wlasnosci intelektualnej 

i Sq powiqzane z mi�dzynarodowymi systemami wlasnosci intelektualnej. Statystycznie 

urzqd otrzymuje i rozpatruje zgloszenia ponad 115 tys. znak6w towarowych i 85 tys. wzo

r6w. Za posrednictwem europejskiej sieci znak6w towarowych i wzor6w zach�ca r6wniez 

do harmonizacji praktyk krajowych urz�d6w ds. wlasnosci intelektualnej [38]. 

EUIPO jest zdecentralizowanq agencjq Unii Europejskiej i scisle wsp6lpracuje z Ko

misjq Europejskq oraz jej Dyrekcjq Generalnq ds. Rynku Wewn�trznego, Przemyslu, 
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Przedsi�biorczosci i sektora ma}ych i srednich przedsi�biorstw. Warto podkreslic, ze 

EUIPO posiada autonomi� prawrni, administracyjmi i finansowq w sprawach kadro

wych i budzetowych. Urz�dem kieruje zarzqd i Komitet Budzetowy, a w sklad kazdego 

z nich wchodzi po jednym przedstawicielu z kazdego panstwa czlonkowskiego UE, po 

jednym przedstawicielu Parlamentu Europejskiego oraz po dw6ch przedstawicieli Ko

misji Europejskiej. Izby Odwolawcze EUIPO Sq niezaleznymi organami, kt6re rozpatrujq 

odwolania od decyzji podj�tych w toku post�powania w sprawie praw wlasnosci intelek

tualnej [38]. 

EUIPO dqzy do tego, aby oferowac uslugi latwo dost�pne i przyjazne dla uzytkowni

k6w. Celem dzialalnosci tego urz�du jest tworzenie synergii z partnerami i zainteresowa

nymi stronami w UE i poza niq, do kt6rych nalezq uzytkownicy system6w rejestracji praw 

wlasnosci intelektualnej, zwlaszcza male i srednie przedsi�biorstwa, urz�dy ds. wlasno

sci intelektualnej w UE i poza jej obszarem, zrzeszenia uzytkownik6w oraz inne organiza

cje mi�dzynarodowe dzialajqce w dziedzinie wlasnosci intelektualnej [38]. 

3. Prawo wtasnosci intelektualnej w porzqdku
jurydycznym wybranych kraj6w

Regulacje dotyczqce prawa wlasnosci intelektualnej pelniq szczeg6lnq rol� w syste

mach jurydycznych na calym swiecie. Krajowi legislatorzy zdajq sobie spraw�, jak waz

Ilq rol� pelniq przedmiotowe normy i ca}y czas dqzq do polepszenia efektywnosci ich 

stosowania. Przykladem interesujqcych przepis6w prawnych Sq regulacje obowiqzujqce 

w Izraelu. Ochrona wlasnosci intelektualnej w tym kraju nalezy do kompetencji Izrael

skiego Biura Patentowego, kt6re przyznaje patenty, rejestruje wzory i znaki towarowe. 

Zglaszane wnioski Sq weryfikowane pod kqtem ich zasadnosci i niekolidowania z prawa

mi innych os6b lub podmiot6w. Nalezy podkreslic, ze biuro przyjmuje wnioski zar6wno 

od podmiot6w z Izraela jak i z zagranicy. Izrael podpisal konwencj� paryskq w sprawie 

ochrony wlasnosci przemyslowej oraz Uklad o wsp6lpracy patentowej. Ponadto warto 

podkreslic, ze panstwo to jest czlonkiem WIPO i sygnatariuszem wi�kszosci mi�dzynaro

dowych porozumien w sprawie ochronywlasnosci intelektualnej [40]. Biorqc pod uwag� 

fakt, ze Izrael ma jednq z najbardziej innowacyjnych gospodarek, przedmiotowe normy 

odgrywajq istotnq rol� oraz wp}ywajq m.in. na rozw6j przemyslu zbrojeniowego. 

Analizujqc normy prawa wlasnosci intelektualnej na swiecie, warto takze zwr6cic 

uwag� na regulacje obowiqzujqce w Stanach Zjednoczonych. Nie mozna pominqc faktu, 

ze w panstwie tym znajduje si� obszar znany na calym swiecie z innowacyjnosci - Do

lina Krzemowa. Funkcjonuje w niej wiele centr6w badawczych i rozwojowych, kt6rych 

dzialalnosc uwarunkowana jest przepisami z zakresu prawa wlasnosci intelektualnej. 

Ustawodawca amerykanski wskazuje, ze wlasnosc intelektualna to wszelkiego rodzaju 

inwencje tw6rcze, takie jak: wynalazki, dziela literackie lub artystyczne oraz symbole, 
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nazwy lub znaki uzywane w przemysle i handlu. Wprowadza ponadto podzial na dwie 
gl6wne plaszczyzny legislacyjne: prawo autorskie: Copyright Act of 1976 oraz prawo wla
snosci przemyslowej: Title 35 of the United States Code. Wyspecjalizowany Urzqd ds. Praw 
Autorskich, b�dqcy cz�sciq Biblioteki Kongresu Stan6w Zjednoczonych, zajmuje si� re
jestracjq i ewidencjonowaniem praw autorskich, umozliwiajqc ustalenie lancucha tytu
l6w prawnych do utwor6w [37]. Z kolei ochrony patentowej udziela Urzqd ds. Patent6w 
i Znak6w Handlowych (United States Patent and Trademark Office- USPTO). Jest to insty
tucja podlegla Amerykanskiemu Departamentowi Handlu. Jej zadaniem jest udzielanie 
patent6w na przedmioty ochrony wlasnosci przemyslowej, a takze prowadzenie rejestru 
znak6w handlowych [36]. Warto wspomniec, ze amerykanski normodawca wyodr�bnH 
trzy rodzaje patent6w: patent uzytkowy (ang. utility patent), patent na wz6r przemyslowy 
(ang. design patent) oraz patent roslinny (biotechnologiczny) (ang. plant patent) [36]. 

Kolejnym panstwem, o kt6rym warto wspomniec w kontekscie ochrony wlasnosci 
intelektualnej, jest Hiszpania. Jak wskazuje rzqdowy Portal Promocji Eksportu, ,,wzorce 
i rysunki przemyslowe Sq chronione prawem wlasnosci na mocy Ustawy 20/2003 z 7 lip
ca 2003 r. o ochronie prawnej projektu przemyslowego". Ponadto w ,,ustawie 20/1987 
z 7 pazdziernika 1987 r. dotyczqcej taryf przyznania patent6w europejskich ustalone zo
stal:y oplaty, kt6re powinni uiscic wnioskodawcy i koncesjonariusze patent6w europej
skich za czynnosci dokonane w Rejestrze Wlasnosci Przemyslowej". Patenty Sq uregulo
wane przepisami ustawy 11/1986 o patentach z 20 marca 1986 r. ,,W Hiszpanii najcz�sciej 
wyst�puje patent na wynalazek (dotyczy wynalazk6w o zastosowaniu przemyslowym) 
i modele uzyteczne (dotyczy konkretnych urzqdzen, kt6rym wynalazca nadaje okreslony 
ksztalt, struktur� i wzbogaca o elementy korzystniejsze od dotychczas istniejqcych, za
r6wno dla uzytkownik6w, j ak i dla producent6w)" [35]. 

Niemcy w obszarze praw wlasnosci intelektualnej mieli do pokonania t� samq prze
szkod�, co w innych dziedzinach prawa - problem integracji przepis6w RFN i NRD [3, 
s. 942]. Legislator federalny wprowadzH do systemu prawnego niezwykle interesujqce roz
wiqzania ustawodawcze dotyczqce tytulowej problematyki. Jak wskazuje Slomski, zgod
nie z art.14 pkt i ust. 2 Ustawy Zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec (niem. Grungesetz fiir

die Bundesrepublik Deutsch/and - GG) (niemieckiej ustawy zasadniczej) ,,ustawodawca ma·
prawo i obowiqzek ksztaltowania tresci i zakresu ochi'E>iiy prawa wlasnosci intelektual
nej, co swiadczy o tym, ze jest to regulacja prawa podstawowego z daleko posuni�tym nor-
matywnym zakresem regulacji. Wlasnie z tego powodu nalezy jq interpretowac mozliwie
szeroko na korzysc podmiotu mogqcego czerpac korzysci z ochrony jego d6br." [3 , s. 138].

Podobnie jak w Rzeczpospolitej Polskiej takze w Republice Federalnej Niemiec funk
cjonuje urzqd patentowy. W Niemczech dodatkowo dziala jeszcze Federalny Sqd Paten
towy. Podstaw� prawnq jego funkcjonowania stanowi GG, kt6ra reguluje t� kwesti� w art. 
96 ust. 1 [3, s. 139]. Szczeg6lnie szerokie uprawnienia w zakresie reprodukcji i dystrybucji 
prawo niemieckie przyznaje wlascicielom oprogramowania. Og6lnie prawa autorskie in
terpretowane Sq w tym kraju bardzo szeroko [4, s. 592]. 
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J ak wynika z tabeli 1, sposr6d opisanych wyzej panstw obywatele Stan6w Zjednoczo

nych, Niemiec i Izraela relatywnie znacznie cz�sciej ubiegajq si� o patenty na wynalazki 

niz Polacy i Hiszpanie. Natomiast rosnqeq popularnosciq cieszy si� ochrona przyznawa

na przez Europejski Urzqd Patentowy. 

Tabela 1. Liczba wniosk6w patentowych skladanych og6lnie w ramach UE oraz w wybranych 

krajach 

Urzqd patentowy Liczba wniosk6w patentowych w 2016 r., tys. 

Europejski Urzqd Patentowy 159 358 

Polska 43 96 

Izrael 641 9 

Stany Zjednoczone 605571 

Hiszpania 2 922 

Niemcy 67899 

Zr6dlo: opracowanie wlasne na podstawie: [34]. 

Podsumowanie 

W przepisach prawa wlasnosci intelektualnej mozna wyr6znic przepisy prawa pry

watnego, tj. prawa cywilnego (chroniqce interesy jednostki-tw6rcy), oraz przepisy prawa 

publicznego, tj. przepisy administracyjne i karne (chroniqce interes publiczny, interes 

og6lu). Przepisy majq wi�c na celu ochron� interes6w majqtkowych i osobistych tw6rcy, 

poniewaz wskazujq, komu przysluguje ochrona, przez jaki okres i na jakich zasadach inni 

mogq korzystac z wlasnosci intelektualnej tw6rcy (a wi�c okreslajq kto jest wlascicielem 

utworu, kto moze korzystac z jego utworu, przez jaki okres, za jakim wynagrodzeniem, 

jakie Sq sankcje w zwiqzku z nieuprawnionym korzystaniem z d6br intelektualnych tw6r

cy), a takze interesu publicznego. W przypadku tego ostatniego chodzi zar6wno o unor

mowania majqce na celu ochron� interes6w tw6rcy Gego aktywnosci tw6rczej, kt6ra ma 

w ostatecznym rozrachunku sluzyc nauce, kulturze, szeroko rozumianemu post�powi, 

przez panstwo w formie pobudzania tej aktywnosci, stwarzanie warunk6w do jej roz

wijania, a tym samym sluzenia spoleczenstwu), jak i przepisy, kt6re regulujq zakres tej 

ochrony oraz konsekwencje naruszenia praw tw6rc6w. 

Nie bez znaczenia jest r6wniez aspekt ekonomiczny. Patenty i inne prawa wlasnosci 

przemyslowej oraz majqtkowe prawa autorskie i majqtkowe prawa pokrewne nalezq do 

skladnik6w niematerialnych przedsi�biorstwa [17, art. 551]. Nie mozna tych skladnik6w 

nie docenic, poniewaz, b�dqc obok skladnik6w materialnych wlasnosciq przedsi�bior

stwa, majq niewqtpliwie duze znaczenie dla jego wartosci. 



230 Prawo wtasnosci intelektualnej w spotecznej gospodarce rynkowej 

Bibliografia 

Publikacje ksiqzkowe i czasopisma 

[1] Bielig A., Rola wlasnosci intelektualnej w gospodarce. Teoria i praktyka. Oficyna Wydawnicza

SGH, Warszawa 2014. 

[2] Gieranczyk G., Rola wlasnosci intelektualnej w budowaniu innowacyjnosci kraj6w Unii Europej

skiej. Prace Komisji Geografii Przemyslu 2010, nr 16. 

[3] Gordet R.S., Kleiner Ch., Extension of Intellectual Property Rights in the Unified Germany Un

der Recent German Law Revisions. ,.Journal of the Patent and Trademark Office Society" 1993, 

nr 75. 

[4] James R., Computer Software and Copyright Law: The Growth ofintellectualPropertyRights in Ger

many. ,.Dickinson Journal of International Law" 1997, nr 15 (3). 

[5] Makulska D., Kluczowe czynniki rozwoju w gospodarce opartej na wiedzy. Prace i Materialy In

stytutu Rozwoju Gospodarczego SGH 2012, nr 88. 

[ 6] Merski J., Szmigrodzki J., Ochrona wlasnosci intelektualnej. Podstawowe akty prawa krajowego

i mi�dzynarodowego. Druktur, Warszawa 2007. 

[7] Prandecki K., Innowacyjnosc a rozw6j -uj�cie teoretyczne. ,.Kwartalnik Naukowy Uczelni Vi-

stula" 2013, nr 36 (2). 

[8] Sienczylo-Chlabicz J. (red.), Prawo wlasnosci intelektualnej. LexisNexsis, Warszawa 2009.

[9] Slomski M., Niemieckie prawo wlasnosci intelektualnej w zarysie. ,.Palestra" 2014, nr 5-6,

[10] Szewc A., Wl:asnosc intelektualna, [w:J A. Szewc (red.), Leksykon wlasnosci przemyslowej i inte-

lektualnej. Wolters Kluwer, Krakow 2003. 

[11] Szewc A., Jyz G., Prawo wlasnosci przemyslowej. C.H. Beck, Warszawa 2003.

[12] du Vall M., Prawo patentowe. Wolters Kluwer, Warszawa 2008.

[13] Zalucki M., Poj�cie prawa wfasnosci intelektualnej i jego miejsce w systemie prawnym, [w:]

M. Zarucki (red.), Prawo wfasnosci intelektualnej. Repetytorium. Difin, Warszawa 2008.

Aktyprawne

[14] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia"J'997 r. uchwalona przez Zgromadzenie

Na rod owe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyj�ta przez Nar6d w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 

1997 r., podpisana przez Prezyden ta Rzeczypospo Ii tej Po ls kiej w dni u 16 lipca 1997 r. Dz. U. 1997 nr 78 poz. 

483 z p6zn. zm. 

[15] Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. -Prawo przedsi�biorc6w. Dz.U. 2018 poz. 646.

[16] Obwieszczenie Marszafka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie oglo

szenia jednolitego tekstu ustawy-Kodeks cywilny. Dz.U. 2017poz. 459 z p6:in. zm. 

[17] Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie

ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. 2017 poz. 880 

zp6:in. zm. 



Prawo wtasnosci intelektualnej w spotecznej gospodarce rynkowej 231 

[18] Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie

ogloszenia jednolitego tekstu ustawy- Prawo wlasnosci przemyslowej. Dz. U. 2017 poz. 776 z p6zn. zm. 

[19] Dz.U.19 3 2  nr 2 poz. 8.

[20] Dz. U. 19 35 nr 84 poz. 515.

[21] Dz.U.199 3 nr 116 poz. 514 i 515.

[2 2] Dz.U. 200 3 nr 1 3  poz. 1 29. 

[2 3] Dz.U.1975 nr 9 poz. 49. 

[24] Dz.U.1991 nr 70 poz. 30 3.

[25] Dz. U. 2004 nr 79 poz. 7 37.

[26] Dz.U. 1995 nr 98 poz. 48 3 i 484.

[27] Dz.U. 2005 nr 3 poz. 1 2.

[28] Dz.U. UE L. 3, 5.1.200 2.

[29] Dz.U. UE L.157, 30.4.2004.

[30] Dz.U. UE L. 84, 20.3.2014.

[31] Dz.U. UE L. 84, 20.3.2014.

[3 2] Dz. U. UE L. 157, 15.6.2016. 

[3 3] Dz.U. UE L.154, 16.6.2017. 

[34] WIPO, World Intellectual Property Indicators 2017. Worl d Intellectual Property Or ganiza

tion, Geneva 2017. 

:Z:r6dta internetowe 

[34] https://euipo.europa.eu/ohimportaljpljhome [dost�p: maj 2018].

[35] https://spain.tra de.gov.pl/pl/ochrona-wlasnosci/13 2 3,jak-chronic-patenty-i-znaki-towarowe.

html?desk=l [dost�p: maj 2018]. 

[36] https:/jwww.uspto.gov/about-us [dost�p: maj 2018].

[37] https:/ jwww.copyri ght.gov/aboutj [dost�p: maj 2018].

[38] https://europa.eu/european-union/about-eu/a gencies/euipo_pl [dost�p: maj 2018].

[39] http:/ jwww.wipo.int;about-wipo/en/ [dost�p: maj 2018].

[40] http:jjwww.informatorekonomiczny.msz.gov.pljpljazja/izrael/ [dost�p: maj 2018].

THE INTELLECTUAL PROPERTY LAW 

IN SOCIAL MARKET ECONOMY 

Summary 

This Article discusses the role of the le gal norms on intellectual property in social market eco

nomy. The authors do not limit their analysis to Polish national law. They present also inter-



232 Prawo wtasnosci intelektualnej w spotecznej gospodarce rynkowej 

national regulations, as well as European Union's law and national law of the United States, 

Israel, Spain and Germany. Toe activity of the World Intellectual Property Organization and 

European Union Intellectual Property Office were also examined. This articles emphasises 

economic aspects of the intellectual property law and its efficency. 

Keywords: industrial property law, industrial property rights, intellectual property law, 

WIPO, EUIPO, patent office 


