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„Design is ubiquitous, inhabiting all major intellectual 
property regimes, including copyright law”. 

G. Dinwoodie, The Death of Ontology: A Teleological 
Approach to Trademark Law, Iowa Law Review 1999, 
vol. 84, s. 678

„Intellectual property law has a fetish with categoriza-
tion; design, by contrast, is holistic, amorphous, and 
multivariate”.

J. du Mont, M. Janis, The Origins of American 
Design Patent Protection, Indiana Law Journal 2013, 
vol. 88, s. 839

Rozdział I. Wzornictwo przemysłowe 
w prawie własności intelektualnej…  

– u źródeł zjawiska kumulacji 
podstaw ochrony

§ 1. Fenomen wzornictwa przemysłowego

O wzornictwie przemysłowym, nazywanym też dizajnem1 (ang. design), 
z pełnym przekonaniem można powiedzieć tylko dwie rzeczy: że współcześnie 
jest zjawiskiem powszechnym, wręcz wszechobecnym, oraz że z wielkim trudem 

1 Spolszczona pisownia angielskiego pojęcia design coraz częściej pojawia się w literaturze polskiej 
dotyczącej wzornictwa przemysłowego. Zob. więcej A. Cieślikowa, Design czy dizajn, s. 8. Zob. np. 
V. Papanek, Dizajn, czy P. Dębowski, J. Mrowczyk (red.), Widzieć/Wiedzieć. Jak trafnie zauważa J. Kru-
piński, „angielski termin «design» łączy w sobie dwie grupy znaczeniowe. Z jednej strony wskazuje 
zamiar, projekt, cel czy przeznaczenie, z drugiej – wzór, schemat czy po prostu formę. Formę nie tylko 
w znaczeniu kształtu (co jest zwykłym znaczeniem angielskiego słowa «form»), lecz również w sensie 
konturu, obrysu, wyglądu, układu czy kompozycji. Te znaczenia słowa «design» stoją za designem (dla 
myślących po angielsku). Każda próba przekładu tego idiomatycznego słowa – «design» – gubi coś 
z jego treści i zakresu. Traci właściwą mu aurę i opalizację znaczeniową”. Zob. J. Krupiński, Design. 
W prawie niemieckim pojęcie „Geschmacksmuster” zastąpiono pojęciem „Design”, które lepiej odpo-
wiada potrzebom rynku. Od 1.1.2014 r. obowiązuje nowa nazwa ustawy chroniącej wzory – Gesetz 
über den rechtlichen Schutz von Design. Zob. uzasadnienie w: L. Kunz-Hallstein, Stellungnahme, s. 479. 
W niniejszej pracy będę posługiwała się zamiennie angielskim terminem design i jego spolszczoną, 
wciąż egzotycznie wyglądającą, wersją „dizajn” jako synonimami pojęcia „wzornictwo przemysłowe”.



2

Rozdział I. Wzornictwo przemysłowe w prawie własności intelektualnej…

poddaje się zabiegom definiowania. Trudności te nie zwalniają z podjęcia choć-
by próby ustalenia zakresu przedmiotowego tego fenomenu, zarówno na potrze-
by wyznaczenia pola badawczego tej pracy, jak i ze względów normatywnych 
(właściwej konstrukcji przepisów, które to zjawisko mają należycie chronić)2. 
Punktem wyjścia rozważań prawnych będzie próba opisu i zdefiniowania zjawi-
ska kulturowego, społecznego, ekonomicznego, jakim jest design. 

Łaciński źródłosłów anglojęzycznego pojęcia design, czyli designo, designa-
re, odsyłający do czynności oznaczania, wyznaczania, ograniczania, wskazania, 
ale i przedstawiania, wyobrażania czegoś w formie plastycznej, urządzania, upo-
rządkowania, mianowania, wyznaczania3, dotyka istoty zjawiska4. Definicje en-
cyklopedyczne hasła „wzornictwo przemysłowe” próbują ująć wieloaspektowość 
terminu. Wzornictwo przemysłowe definiuje się jako „projektowanie wzorów 
wyrobów przeznaczonych do masowej produkcji, którego celem jest rozwija-
nie kultury materialnej społeczeństwa przez podnoszenie estetyki wytwarza-
nych przemysłowo przedmiotów codziennego użytku”5. Jednocześnie zauważa 
się w definicjach, że w związku z rozwojem produkcji fabrycznej powstał zawód 
projektanta przemysłowego (obecnie nazywanego designerem) oraz wzornictwo 
przemysłowe jako dziedzina twórcza6. 

Pojęcie wzornictwa przemysłowego wiąże się ze świadomym kształtowaniem 
(projektowaniem) przez człowieka jego otoczenia, w szczególności – choć nie 
jedynie – postaci przedmiotów, którymi się otacza7. Jako takie towarzyszy czło-
wiekowi niemal od zarania dziejów. Jak podkreśla teoretyk dizajnu V. Papanek, 
„projektowanie to świadomy, a zarazem intuicyjny wysiłek podjęty, aby zaprowa-
dzić pełen znaczenia porządek”8. A. Wojciechowska zauważa, że „wzornictwo ma 
ambicję całościowego porządkowania środowiska człowieka, w zakresie wszyst-

2 Jak to trafnie ujęła A. Wojciechowska (taż, Wzornictwo przemysłowe, s. 10): „nie powinno się 
zdarzyć, by doktrynalna czy ustawowa definicja wzoru ignorowała właściwości dyscypliny, której wzór 
jest przedmiotem”. Zob. też C.C. Woodring, A Designer’s View, s. 309. 

3 Zob. M. Plezia (red.), Słownik.
4 Zwróciła na to uwagę U. Suthersanen w referacie „Designs: An Affair Between Function and 

Aestheticism”, zaprezentowanym na konferencji „Future of design law”, Oxford, listopad 2012 r. Por. 
włoskie pojęcie disegno, oznaczające rysunek, projekt, kompozycję, pojęcie, ale i rys, zarys, obrys, 
kontur, własność rzeczy widzianej. Na ten temat zob. J. Krupiński, „Di, segn, o”, s. 47 i n. 

5 Wielka encyklopedia PWN, t. 30.
6 Tamże. 
7 Brytyjski Design Council na swojej stronie internetowej (http://www.designcouncil.org.uk/

about-design/Types-of-design/) w 2013 r. wyróżnił następujące dyscypliny projektowania wzornictwa 
przemysłowego (dizajnu): graphic design, brand design, packaging design, product design, furniture 
design, interior design, fashion and textile design, interaction design, web design, transport design, service 
design, retail design, building design.

8 Tak V. Papanek, Dizajn, s. 21.
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kich, nie tylko materialnych jego potrzeb”9. J. Krupiński zaproponował stosowa-
nie określenia „sztuki projektowe” jako najpełniej oddającego istotę zjawiska, ja-
kim jest design10.

Design może być ujmowany: funkcjonalnie – przez analizę specyfiki działal-
ności ludzkiej, którą jest planowanie, projektowanie11 wzorów przemysłowych, 
rozwiązywanie problemów projektowych12, dziedziny twórczości13 czy profesji 
w tym zakresie14 lub przedmiotowo – przez analizę specyfiki rezultatów działal-
ności twórczej tego rodzaju15, efektów procesu twórczego16, a także podmiotowo 
– przez odniesienie do szczególnego grona twórców – projektantów wzornictwa 
(dizajnerów), reprezentantów tej szczególnej interdyscyplinarnej profesji, wśród 
których znajdziemy artystów, inżynierów, specjalistów od marketingu. 

W raporcie „Diagnoza stanu wzornictwa”17 posłużono się definicją wzorni-
ctwa (design), przyjętą przez International Council of Societies of Industrial Design 

9 A. Wojciechowska, Wzornictwo przemysłowe, s. 35. 
10 Tak J. Krupiński, Wzornictwo/design.
11 V. Papanek definiuje proces projektowy jako „planowanie i kształtowanie przebiegu wykony-

wania dowolnej czynności z myślą o realizacji pożądanego, przewidywalnego celu”. Tak V. Papanek, 
Dizajn, s. 21. A. Przedpełski określa wzornictwo przemysłowe jako „metodę działania czyniącą z po-
mysłu przedmiot, który można wyprodukować i z którego, dzięki jego atrakcyjności wizualnej i wa-
lorom użytkowym, można uczynić towar, czyli sprzedać” (cyt. za: P. Balcerzak, O wzornictwie, s. 5).

12 W. Telakowska i T. Reindl definiują wzornictwo jako „całokształt działalności prowadzącej do 
określenia tych cech wyrobów przemysłowych, które odpowiadają rozwojowi kulturalnemu społeczeń-
stwa i warunkom użytkowania wyrobów, uwzględniając przy tym możliwości ekonomiczne i postęp 
techniczny” (ciż, Problemy, s. 9).

13 J. Ginalski (w: B. Bochińska, J. Ginalski, Ł. Mamica, A. Wojciechowska, Design Management, 
s. 17) definiuje design jako działalność twórczą polegającą na projektowaniu procesów użytkowych oraz 
biorących udział w tych procesach przedmiotów, o cechach charakterystycznych (rozpoznawalnych 
i atrakcyjnych), które mają być wytwarzane metodami przemysłowymi.

14 J. Heskett (w: Industrial Design, s. 10) definiuje wzór przemysłowy jako proces tworzenia, 
wynajdowania i definiowania odrębny od środków produkcji, obejmujący ostateczną syntezę czyn-
ników składowych i często przeciwstawnych, w jeden prototyp formy przestrzennej i jej materialnego 
urzeczywistnienia, zdatny do wielokrotnej reprodukcji z pomocą środków mechanicznych (tłum. A.T.). 
International Design Society Association (IDSA) definiuje wzornictwo przemysłowe (ang. industrial 
design) jako profesjonalną usługę tworzenia i rozwoju pomysłów i szczegółów technicznych, które 
optymalizują funkcję, wartość, postać (wygląd) produktów i systemów dla obustronnej korzyści 
użytkowników i producentów. 

15 Zob. D. Ullman, The Mechanical, s. 6 i n. („rozwiązanie problemu”); A. Forty, Objects, s. 7 
(„przygotowanie instrukcji niezbędnych do wytworzenia produktów”). 

16 Zob. Ch. i P. Fiell (w: Design, s. 10) zauważają, że „design to śliskie słowo, oznaczające zarówno 
działanie, jak i jego rezultat”.

17 B. Bochińska, I. Palczewska, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Diagnoza stanu wzorni-
ctwa, Warszawa, listopad 2008, Raport opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury na Kongres Kultury, który odbył się w 2008 r. 
(dostępny pod adresem: http://www.kongreskultury.pl/library/File/RaportWzornictwo/wzornictwo_
raport_w.pelna(1).pdf). 
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(ICSID)18, zgodnie z którą „stanowi ono działalność twórczą, mającą na celu 
określenie wieloaspektowych cech przedmiotów, procesów, usług oraz syste-
mów w całych cyklach istnienia. Wzornictwo stanowi więc główny czynnik za-
równo innowacyjnego humanizowania technologii, jak i kluczowy element wy-
miany kulturalnej i gospodarczej”19. W definicji dizajnu zaproponowanej przez 
ICSID podkreśla się, że: „wzornictwo zajmuje się produktami, usługami i sy-
stemami, powstającymi na skutek działania narzędzi, organizacji i logiki, jakie 
wprowadziła industrializacja – nie tylko w przypadku wytwarzania seryjnego. 
Przymiotnik «przemysłowy» w odniesieniu do wzornictwa musi wiązać się z po-
jęciem przemysłu, jako sektora produkcji lub historycznym pojęciem «działalno-
ści wytwórczej». Wzornictwo zatem to działalność angażująca szerokie spektrum 
specjalistów, obejmująca swym zasięgiem produkty, usługi, grafikę, wnętrza oraz 
architekturę. Łącznie działania te – w harmonii z innymi pokrewnymi profesjami 
– powinny podnosić wartość egzystencji ludzkiej”20.

Przedmio tem wzornictwa przemysłowego (a zarazem rezultatem projekto-
wania) jest postać produktu, a więc „nie cały produkt, lecz tylko określony jego 
aspekt, który nazwać można «wzorniczym»”21. Współcześnie design stanowi na-
rzędzie komunikacji wizualnej. Oddziaływanie wizualne (aspekt wizualny) nie 
delimituje przedmiotu wzornictwa, choć jest dla tej dziedziny kluczowe22. Jego 
znaczenie ujawnia się natomiast z większą mocą przy ustalaniu modelu i zakresu 
ochrony prawnej wzornictwa. W ogólnym rozumieniu, nieskażonym podejściem 
prawniczym, postać produktu nie ogranicza się do jego własności wizualnych 
(dostępnych percepcji wzrokowej), ale obejmuje własności wzornicze nadające 
się do poznania innymi zmysłami23. 

W raporcie „Diagnoza stanu wzornictwa” podkreśla się, że wzornictwo od-
nosi się nie tylko do strony wizualnej (estetycznej, artystycznej) produktu czy 
usługi (jak to często potocznie jest rozumiane), ale integruje różne obszary, ta-
kie jak kultura, nauka czy technika, co ujawnia poligeniczność wzornictwa jako 
dziedziny twórczej. Na wzornictwo należy więc patrzeć jako na zjawisko kultu-
rowe współczesnej cywilizacji, które uwzględnia uwarunkowania i wymogi este-
tyczne, użytkowe, techniczne, ergonomiczne, ekologiczne, socjologiczne, marke-
tingowe i psychologiczne24. Projektowanie wzornictwa przemysłowego stanowi 

18 Definicja autorstwa T. Maldonado została przedstawiona na kongresie ICSID w 1969 r. Kry-
tycznie o tej definicji J. Krupiński, ICSID.

19 Zob. http://www.icsid.org/about/about/articles31.htm.
20 Według tłumaczenia definicji ICSID przedstawionego w raporcie. Zob. przypis 17.
21 Tak trafnie A. Wojciechowska, Wzornictwo przemysłowe, s. 39.
22 Zob. szerzej tamże, s. 30–32. Zdaniem A. Wojciechowskiej „charakterystyka wzoru przemysło-

wego tylko poprzez wymienianie cech wizualnych musi budzić zastrzeżenia”.
23 Tak tamże, s. 40.
24 Por. definicję M. Stefanowskiego cytowaną w: P. Balcerzak, O wzornictwie, s. 5.
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twórczość szczególną25, która wykazuje związki zarówno z twórczością technicz-
ną, jak i artystyczną. 

Opozycja między estetyką a użytecznością nie stanowi współcześnie prob-
lemu (teoretycznego i praktycznego) wzornictwa przemysłowego, lecz jedynie 
problem normatywny, a ściślej – problem z ustaleniem zasad ochrony prawnej 
dizajnu w systemie prawa własności intelektualnej. Antynomia (wręcz antago-
nizm) między sztuką dekoracyjną i stosowaną narodziła się w XIX w. i patrzeć 
na nią należy raczej jako na wyjątek czy okres przejściowy, który nie powinien 
determinować myślenia o tej dyscyplinie twórczej26. Zarówno w wiekach wcześ-
niejszych, od starożytności począwszy27, jak i w XX i XXI w., tego rodzaju an-
tagonizm sztucznie rozdziela jednorodne zjawiska. Zdobienie przedmiotów 
użytkowych (faza zdobnicza, stylizacja, „stosowanie sztuki” przez dodawanie 
estetycznego aspektu przedmiotom wytwarzanym na skalę przemysłową28) sta-
nowi tylko jedną z faz rozwoju wzornictwa przemysłowego, ściśle związaną z roz-
wojem, w szczególności ograniczeniami, produkcji przemysłowej. Oddzielanie 
wyglądu przedmiotu od jego ogólnego projektu zbiegło się z kształtowaniem się 
zasad ochrony prawnej dizajnu w prawie własności intelektualnej i długofalowo 
wpłynęło na koncepcje prawne. Na początku XX w. nastąpiła zmiana w estetyce 
produktów (uznawana za jedną z najważniejszych stylistycznych transformacji 
w historii nowoczesnego dizajnu), która objawiła się przejściem „od powierz-
chownego zdobienia przedmiotów do wzornictwa, które stanowi integralną część 
formy i tożsamości przedmiotu”29.

Choć działania, które mają cechy dizajnu, związane są z narodzinami ludz-
kości, wzornictwo przemysłowe stanowi produkt rewolucji przemysłowej. Na 
rozwój wzornictwa największy wpływ miało wykształcenie się nowych metod 
produkcji na skalę przemysłową, początkowo w II połowie XVIII w. w Anglii, 
a następnie w całej Europie i Ameryce Północnej. Rozkwit gospodarczy zapo-
czątkowany pierwszą angielską rewolucją przemysłową przyniósł – poza uno-

25 Tak A. Wojciechowska, Wzornictwo przemysłowe, s. 23.
26 A. Wojciechowska, Wzornictwo przemysłowe, s. 25. Autorka twierdzi, że w czasach narodzin 

wzornictwa przemysłowego było już w zasadzie przesądzone, iż użyteczność leży w sferze zainteresowań 
techniki, piękno jest domeną sztuki. 

27 Według Sokratesa „każdą rzecz, jaką posługuje się człowiek, uważamy za piękną i dobrą ze 
względu na to właśnie, co ją czyni przydatną do celu”, „nawet tarcza wykonana ze złota jest brzydka, 
jeżeli pod kątem przydatności nie jest tak wykonana, jak trzeba, a kosz do śmieci jest piękny, jeśli jest 
zrobiony tak, jak trzeba”, „wszystko bowiem jest dobre i piękne ze względu na swą użyteczność” – 
zob. L. Joachimowicz (tłum.), Ksenofont, Wspomnienia o Sokratesie III, 8, s. 153 i 154). Adam Smith 
w XVIII w. w pracy pt. Teoria uczuć moralnych zauważał, że „użyteczność jest jednym z zasadniczych 
źródeł piękna” (cyt. za: Ch. i P. Fiell, Design, s. 10).

28 Zob. Ch. i P. Fiell, Design, s. 10.
29 Tak P. Sparke, Design, s. 51.
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wocześnieniem metod produkcji oraz wprowadzeniem podziału pracy – również 
popyt na atrakcyjne wizualnie towary podnoszące standard życia, które podkre-
ślały status społeczny i majątkowy30. 

Współczesny design stanowi niejako produkt uboczny procesu przekształce-
nia tradycyjnej pracy rzemieślniczej w produkcję przemysłową, któremu musiała 
towarzyszyć zmiana sposobu myślenia. Proces wytwarzania został podporządko-
wany schematowi projektowemu, czego skutkiem miała być produkcja seryjna. 
Już w XIX w. projektowanie wyodrębniło się (jako samodzielny etap) i umiejsco-
wione zostało na początku procesu produkcji, sam proces zaś został oparty na 
podziale pracy. Dopiero jednak w XX w. projektowanie wzorów usamodzielniło 
się jako profesja, zaś jego skutkiem jest uczestnictwo (integralny udział) projek-
tantów w masowej produkcji dóbr konsumpcyjnych31. Masowość, przemysłowa 
skala nie stanowią jednak czynnika delimitującego zakres przedmiotowy dizajnu, 
który obejmuje również przedmioty wytwarzane na indywidualne zamówienie 
(często metodami rzemieślniczymi) i będące wyrazem osobistej kreacji.

O wzornictwie przemysłowym można powiedzieć, że leży na styku kultury 
i handlu32. Dobre wzornictwo podnosi wartość produkowanych przedmiotów 
i zwiększa ich konkurencyjność. „Z uwagi na bliskie związki z systemami pro-
dukcji i konsumpcji wzornictwo jest silniej związane z rynkiem niż jego najbliż-
si «krewni» – sztuka, fotografia, muzyka i literatura. Wzornictwo niejako wy-
musza bezpośrednie spotkanie kultury i handlu, czemu nierzadko towarzyszą 
pewne napięcia”33. Kategorie definiujące wzornictwo przemysłowe, wykształ-
cone w XIX w. (tj. bliski związek z przemysłem, handlem i rynkiem, zdetermi-
nowanie przez zbiorowy gust oraz status społeczny, ulokowanie wzornictwa na 
styku technologii i potrzeb utylitarnych człowieka), wciąż są używane w delimi-
tacji zjawiska34. 

Znaczenie dizajnu nie wyczerpuje się jednak w rozwiązywaniu problemów 
nadprodukcji przez podsycanie konsumpcjonizmu. Coraz częściej designerów 
obarcza się odpowiedzialnością za zrównoważony rozwój, gospodarowanie za-
sobami, co jest znakiem społecznego i ekologicznego wymiaru dizajnu. Teoretyk 
tego zjawiska V. Papanek podkreśla, że „podstawowa rola dizajnu polega na 

30 Zob. P. Sparke, Design, s. 19.
31 M. Poźniak-Niedzielska diagnozuje, że „wzornictwo przemysłowe przeszło głęboką ewolucję 

i stało się właściwie odrębną dziedziną ludzkiej działalności” (taż, Wzory zdobnicze, s. 18).
32 Zob. U. Suthersanen, Function, s. 356. Autorka wskazuje, że „pomiędzy sztuką a rynkiem znaj-

duje się niesprecyzowana, szara strefa, w której egzystują wzory przemysłowe”. Stanowią one zdaniem 
Autorki ucieleśnienie zarówno wartości estetycznych, artystycznych, jak i są silnie związane z warun-
kami rynkowymi, w tym z konsumenckim odbiorem, tożsamością produktu i przewagą konkurencyjną. 

33 Tak P. Sparke, Design, s. 10. 
34 Por. tamże, s. 230.
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kształtowaniu otoczenia i narzędzi człowieka, a co za tym idzie – również jego 
samego”35. 

Zarysowany tu obraz dizajnu jako zjawiska niezwykle obszernego, wielo-
aspektowego, zintegrowanego i amorficznego zarazem nasuwa wątpliwość, czy 
możliwe jest normatywne ujęcie jego istoty w jeden spójny przedmiot ochrony. 
Wyzwaniem dla tradycyjnego pojmowania dizajnu jest współcześnie świat wir-
tualny i ogromna rola komputera w życiu człowieka. Wzornictwo zajmuje przy-
czółki również w tej sferze36. Przed regulacją prawną ochrony wzornictwa stoi 
również kolejne wyzwanie, jakim jest druk 3D. Zasadne jest pytanie, w jakim 
zakresie wymusi to zmianę w normatywnym ujęciu ochrony fenomenu wzor-
nictwa.

§ 2. Funkcje wzornictwa przemysłowego a cele 
ochrony prawnej wzorów…  przemysłowych

W zręcznym operowaniu rozmaitymi uzasadnieniami ochrony wytworów in-
telektualnych upatruje się często źródeł ekspansji i rozrostu dziedziny własności 
intelektualnej37. Dlatego określenie celu współczesnej ochrony prawnej wzorni-
ctwa przemysłowego może wpłynąć oczyszczająco na zjawisko hipertrofii form 
prawnych ochrony rezultatów tej dziedziny działalności twórczej człowieka. Nie 
jest to jednak zadanie łatwe, bo wzór przemysłowy, jako zjawisko złożone i wielo-
aspektowe, pełni wiele funkcji społecznych, kulturowych i ekonomicznych, spo-
śród których trudno wskazać priorytetowe. W raporcie Instytutu Wzornictwa 
Przemysłowego przygotowanym na Kongres Kultury Polskiej wskazano, że 
„wzornictwo (design) odgrywa istotną rolę w kształtowaniu kultury materialnej 
społeczeństwa”38. W świetle tego dokumentu „wzornictwo jest najpopularniej-
szą, najłatwiej dostępną i najbardziej demokratyczną sztuką, może kształtować 
gusta świadomych odbiorców i rozwiązywać problemy indywidualne i społecz-
ne. Istotne znaczenie wzornictwa dla rozwoju konkurencyjnej gospodarki nie 

35 V. Papanek, Dizajn, s. 45.
36 Zob. J. du Mont, M. Janis, Virtual Designs, s. 107 i n.
37 Por. A. Carter-Silk, M. Lewiston, The Development, s. 18. 
38 B. Bochińska, I. Palczewska, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Diagnoza stanu wzornictwa, 

Warszawa, listopad 2008, Raport opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury (dostępny pod adresem: http://www.kongreskultury.pl/
library/File/RaportWzornictwo/wzornictwo_raport_w.pelna(1).pdf). W raporcie (s. 5) wskazuje się, 
że „obcowanie z pięknymi, funkcjonalnymi, bezpiecznymi, dobrze zaprojektowanymi przedmiotami 
w otaczającym nas środowisku cywilizacyjnym jest najbardziej demokratyczną formą obcowania 
z kulturą materialną”.
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stoi w sprzeczności z jego rosnącym znaczeniem dla kultury; we współczesnym 
świecie wzrasta znaczenie konwergencji zjawisk „przemysł i sztuka”, czyli „go-
spodarka i kultura”, obszary te mogą i powinny wzajemnie korzystać ze swoich 
zasobów i wartości”39.

Na podstawie tej krótkiej diagnozy widać, że wzornictwo przemysłowe pełni 
funkcje kulturotwórcze i społeczne (może rozwiązywać wiele problemów doty-
czących jakości życia, ekologii, wykorzystywania źródeł energii, zrównoważone-
go rozwoju, wprowadzania nowych technologii, funkcjonalności i ergonomii)40. 
Poza aspektem kulturowym i społecznym, choć w związku z nimi, wzornictwo 
przemysłowe odgrywa ogromną rolę ekonomiczną jako czynnik stymulujący 
rozwój gospodarczy41. Wpływa na to zdolność wzornictwa do pełnienia funk-
cji komunikacyjnej na rynku – pośredniczenia między stroną podaży i popytu42. 
Nie bez kozery podkreśla się aspekt marketingowy tego zjawiska i określa wzór 
ważnym instrumentem marketingowym w rękach przedsiębiorców (ang. mar-
keting tool)43. Wzór przemysłowy powinien zachęcać do nabywania produktów, 
ale dodatkowo może być również nośnikiem innych informacji (m.in. o pocho-
dzeniu handlowym produktu, skojarzeń dotyczących jakości produktów, ich re-
nomy, prestiżu)44. Z pomocą wzoru przemysłowego może wytworzyć się swoista 
„otoczka”, wychodząca poza postać produktu jako taką, opalizująca rozmaity-
mi znaczeniami i kontekstami, której nie można ignorować, ustalając strukturę 
ochrony prawnej wzornictwa45.

Różnicowanie (postaci) produktów skutkuje intensyfikacją konkurencji 
pozacenowej, co motywuje przedsiębiorców do inwestowania we wzornictwo 
(a także w znaki towarowe, wizerunek, jakość)46. Skutkiem różnicowania pro-
duktów jest szersza, bogatsza oferta rynkowa produktów, które z większym praw-
dopodobieństwem zaspokoją rozmaite potrzeby konsumentów. Różnicowanie 

39 Tamże.
40 Tamże, s. 5 i 6.
41 C. Gantz, Design Chronicles, s. 7 („industrial design is «art» with a purpose. That purpose is 

market success”).
42 Zob. M. Wang, Die schutzfähige Formgebung, s. 16 i n.
43 Zob. m.in. raport w języku angielskim z sympozjum „European Design Law”, zorganizowanego 

przez Instytut Maxa Plancka w Schloss Rindberg w dniach 11–14.7.1990 r., oraz projekt Europejskiego 
Prawa Wzorów (European Design Law) zaproponowany przez Instytut Maxa Plancka 1.8.1990 r., 
Towards a European Design Law, Munich 1991, s. 6.

44 Zob. Ch. Fellner, Industrial, s. 4 („Celem ochrony wzornictwa przemysłowego jest ochrona 
«competitive edge»”).

45 W dyskusjach nad wzornictwem przemysłowym używa się pojęcia „cachet”, za pomocą któ-
rego próbuje się oddać ten szczególny walor wzoru przemysłowego. Tak m.in. w dyskusjach uczest-
ników Design Law Roundtable, który obradował w Instytucie Maxa Plancka w Monachium w dniach 
21–23.11.2013 r. 

46 D. Miąsik, Stosunek, s. 116.
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zmniejsza ryzyko pomyłki konsumentów oraz koszty dotarcia do poszukiwa-
nych produktów; zwiększa dobrobyt konsumentów.

Historycy sztuki wskazują, że od początku rolą wzornictwa przemysłowe-
go było operowanie estetyką w celu zwiększenia obrotów i zysków producen-
tów, w myśl zasady good design sells47. Wzór przemysłowy ma stanowić pomoc 
w wyróżnieniu produktów na rynku, w celu przyciągnięcia klientów. Już F. Zoll 
w pracy „Twórczość w przemyśle” z 1892 r. diagnozował, że warunkiem rozwo-
ju przemysłu jest nadanie mu indywidualnego oblicza, które stanowi czynnik 
zwiększający szanse powodzenia w rozpoczynającej się ostrej walce konkuren-
cyjnej48. U. Suthersanen podkreśla rolę wzorów w gospodarce konkurencyjnej, 
widząc w nich nie tylko instrument pomocny w dyferencjacji podobnych pro-
duktów różnych przedsiębiorców (ang. product differentiation), lecz także w dyfe-
rencjacji społeczno-gospodarczej różnych grup odbiorców (ang. socio-economic 
differentiation between consuming public). Wzory przemysłowe stanowią istotny 
czynnik konkurencji w ramach poszczególnych branż przemysłu, jak i pomiędzy 
nimi (konkurencji na całym rynku)49. 

L. Bently i B. Sherman trafnie zauważają, że bardzo niewiele miejsca po-
święcono w piśmiennictwie uzasadnieniu ochrony prawnej wzorów przemysło-
wych50. Wskazuje się generalnie te same podstawy, jakie przyświecają ochronie 
prawnoautorskiej i patentowej (tj. stymulowanie twórczości i innowacyjno-
ści przez dawanie szansy na amortyzację wydatków poniesionych na stworze-
nie wzoru51). W przeciwieństwie do znaków towarowych – dóbr niematerial-
nych, które nie są chronione jako takie, lecz ze względu na pełnione funkcje, 
w szczególności wskazywanie pochodzenia towarów, powszechnie podkreśla się, 
że ochrona prawna wzorów nie jest determinowana funkcjami im przypisanymi. 
Nie wydaje się jednak, by w przypadku wzornictwa przemysłowego można po-
przestać na przyjęciu ogólnego uzasadnienia typowego dla wszystkich dóbr nie-
materialnych chronionych jako własność intelektualna (z wyłączeniem znaków 
towarowych). Podatność wzornictwa przemysłowego na ochronę w różnych re-
żimach własności intelektualnej wymusza pewną dyscyplinę w tym zakresie, któ-
ra może być jednym ze sposobów na uniknięcie ochrony tautologicznej, a także 

47 To zdanie przypisywane jest ojcu wzornictwa przemysłowego, projektantowi R. Loewy’emu.
48 Cyt. za: M. Poźniak-Niedzielska, Wzory zdobnicze, s. 24.
49 G. Dutfield i U. Suthersanen piszą o intra- i inter-industry competition, zob. Global, s. 174. 
50 Tak L. Bently, B. Sherman, Intellectual, s. 684–685. Autorzy podkreślają, że historycznie bardzo 

rzadko ochrona prawna wzorów była uzasadniana odniesieniem do naturalnych (osobistych) praw 
poszczególnych projektantów do ich utworów, zaś projektowanie wzornictwa przemysłowego uchodzi 
za działalność mniej twórczą, obwarowaną wieloma nieuniknionymi ograniczeniami. 

51 Por. M. Wang, Die schutzfähige Formgebung, s. 20 i 21 (ang. return of investment).
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ochrony, która pozostaje w sprzeczności z zasadami przyjętymi w innych reżi-
mach.

W Zielonej księdze dotyczącej ochrony prawnej wzorów wskazano, że czyn-
nikami relewantnymi dla ochrony wzornictwa przemysłowego w ogólności są: 
promowanie inwestycji w rozwój wzornictwa jako element polityki przemysło-
wej, potrzeba ochrony twórczości w odniesieniu do wzorów przemysłowych po-
strzeganych jako wyraz kreatywności projektanta, zapobieganie wprowadzaniu 
w błąd konsumentów co do pochodzenia produktów o identycznym lub podob-
nym wyglądzie, postrzeganie wzoru jako istotnego wkładu w techniczną inno-
wację oraz respektowanie zasady uczciwości handlu52. Cele ochrony na gruncie 
unijnego prawa wzorów zostały wyeksplikowane m.in. w pkt 7 preambuły roz-
porządzenia Nr 6/2002, zgodnie z którym wzmocniona ochrona wzoru przemy-
słowego nie tylko sprzyja udziałowi poszczególnych projektantów w całokształcie 
osiągnięć wspólnotowych w tym zakresie, lecz także zachęca do innowacji i roz-
woju nowych produktów oraz inwestycji w ich produkcję53. Regulacje prawne 
przewidujące ochronę wzornictwa z jednej strony zmierzają do stymulowania 
twórczości w tej dziedzinie54, z drugiej zaś – mają tworzyć zachętę do inwesto-
wania w nowe produkty i pobudzania ekonomii (gospodarki)55. W świetle tak 
ujętych celów ochrony wzorów przemysłowych nie jest jasne, co jest jej prioryte-
tem – czy zachęta i wynagrodzenie wysiłku projektantów, czy raczej zachęta do 
rozwoju i inwestowania przez przedsiębiorców w postać nowych produktów. Jest 
to kwestia kluczowa, jeżeli zestawiamy reżim wzorniczy z reżimem prawnoautor-
skim, znakowym oraz regulacją uczciwości konkurencji. Rzutuje ona na proble-
my związane z ustaleniem relacji między tymi podstawami ochrony wzornictwa 
przemysłowego w prawie własności intelektualnej.

Cele ochrony wzorów w prawie unijnym można ująć syntetycznie jako prag-
nienie zapewnienia ochrony estetyki użytkowej i twórczych innowacji postaci 

52 Green Paper on Legal Protection of Industrial Design, dokument Komisji UE z lipca 1991 r., 
III/F/5131/91–EN, pkt 2.2.1, s. 15 (dalej: Zielona księga). Por. wyrok amerykańskiego Supreme Court 
z 1870 r. w sprawie Gorham Co. v. White [81 U.S. (14 Wall.), s. 525], który podkreśla, że „giving certain 
new and original appearances to a manufactured article may enhance its salable value, may enlarge the 
demand for it, and may be a meritorious service to the public”.

53 Tak M. Levin, w: M. Franzosi (red.), European design, s. 63: „ze społecznego punktu widzenia 
celem tej ochrony jest zachęcanie do kulturalnego i ekonomicznego rozwoju przez oferowanie pewnego 
stopnia zabezpieczenia osobistych i majątkowych inwestycji, które mogą wspierać te cele” (tłum. A.T.).

54 Zob. O. Fishman-Afori, Reconceptualizing, s. 1133, której zdaniem ochrona prawna wzorów 
przemysłowych w prawie własności intelektualnej ma zachęcać do rozwoju estetycznego wyglądu 
użytecznych produktów.

55 Ang. investment based intellectual property. Jak wskazuje M. Poźniak-Niedzielska (taż, Wzory 
zdobnicze, s. 18): „wzgląd na potrzeby produkcji przemysłowej sprawił, że w większości krajów zo-
stały wydane przepisy regulujące ochronę wzorów specjalnie pod kątem widzenia ochrony interesów 
związanych z ich przemysłowym wykorzystaniem”.
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produktów, które wpływają na atrakcyjność dóbr konsumpcyjnych. Wzory prze-
mysłowe zaspokajają potrzeby konsumentów obcowania z przedmiotami z po-
granicza handlu i sztuki, estetycznie przyciągającymi, a jednocześnie praktycznie 
użytecznymi. Unijny model ochrony wzornictwa jako instrumentu marketingo-
wego przedsiębiorców, narzędzia podnoszenia wielkości sprzedaży, zbliża się do 
uzasadnienia ochrony znaków towarowych, ale z nim nie pokrywa. Osobiste in-
teresy twórców wzorów zostały w tym modelu zmarginalizowane56. 

Współcześnie wśród rozmaitych uzasadnień ochrony wzornictwa domi-
nuje jedno, dostrzegalne również w historycznym rozwoju fenomenu wzorów, 
tj. przekonanie, że wzornictwo odgrywa rolę w pobudzaniu i utrzymaniu konku-
rencji w gospodarce rynkowej57. W połowie XX w. funkcję wzornictwa przemy-
słowego zdominowało zjawisko konsumeryzmu, zaś rolą współczesnej ochrony 
prawnej wzorów, podobnie jak całego systemu ochrony własności intelektualnej, 
stała się regulacja konkurencji i wyważenie „wymiernych celów gospodarczych 
oraz celów społecznych, a także korzyści dla uprawnionych z uwzględnieniem 
wpływu na konsumentów oraz innych interesów”58. Ochrona wzorów pozosta-
je w związku z konkurencją, zachętą do tworzenia (stymulacją twórczości), in-
nowacją i motywacją do inwestowania. Podstawowe uzasadnienie tej ochrony 
stanowi wynagrodzenie twórczości projektanta i wprowadzenie zachęt do przy-
szłych wkładów, przy czym musi być zachowana równowaga pomiędzy tym wy-
nagrodzeniem i długoterminowym celem promocji konkurencji w gospodarce 
rynkowej, co jest bardzo trudnym zadaniem59. 

Tak ogólnie ujęte cele stanowią uzasadnienie ochrony prawnej wzornictwa 
przemysłowego w prawie własności intelektualnej w ogólności. Cele te realizowa-
ne są z różnym nasileniem w poszczególnych reżimach ochronnych, w których 
stanowią priorytety. Równowaga, o której mowa powyżej, oraz ochrona prawna 
wszystkich funkcji pełnionych przez design mogą być zapewnione w ramach re-
żimów szczegółowych. Ten istotny aspekt analizy zostanie przedstawiony w roz-

56 Zob. A. Kur, The Green Paper’s, s. 377, oraz L. Bently, B. Sherman, Intellectual, s. 685–686, 
którzy ujęli to syntetycznie w zdaniu, że prawo wzorów koncentruje się bardziej na wzorach aniżeli 
na ich projektantach.

57 G. Dutfield, U. Suthersanen, Global, s. 162. Por. A. Carter-Silk, M. Lewiston, The Development, 
s. 153: „Whilst design law is not concerned directly with goodwill – this is the remit of passing off – the 
law recognize the economic value of aestetics”.

58 Tak A. Carter-Silk, M. Lewiston, The Development, s. 18, cytując raport I. Hargreavesa, Digital 
Opportunity: A review of Intellectual Property and Growth, z maja 2011 r., rozdział 11, s. 98, dostępny 
na stronie: http://www.ipo.gov.uk/ipreview-finalreport.pdf. Zob. też B. Beebe, Intellectual, s. 862, gdzie 
podkreślono, że celem ochrony wzorów, obok przypisanego własności intelektulanej „to promote the 
Progress” jest również: „to preserve our system of consumption-based differentiation in the face of copying 
technology that threatens to undermine it”.

59 Tak G. Dutfield, U. Suthersanen, Global, s. 174. 



12

Rozdział I. Wzornictwo przemysłowe w prawie własności intelektualnej…

ważaniach dotyczących ochrony w poszczególnych dziedzinach własności inte-
lektualnej.

§ 3. Geneza zjawiska kumulacji ochrony prawnej 
wzornictwa przemysłowego…  w prawie własności 

intelektualnej

W zrozumieniu fenomenu nakładania się tak wielu form ochrony względem 
jednego wytworu intelektualnego pomocny może być wgląd w ewolucję form 
ochrony wzornictwa przemysłowego oraz spojrzenie globalne na zjawiska wy-
stępujące w systemie ochrony własności intelektualnej na przestrzeni ostatnich 
dwóch wieków60. Wielu z pewnością zdziwi konstatacja, że prawo wzorów stano-
wi pierwszy nowoczesny system ochrony przedmiotów tzw. własności intelektu-
alnej61. System oparty na rejestracji, odnoszący się do wzorów dwu- i trójwymia-
rowych i przewidziany dla wszystkich branż przemysłu, wykrystalizował się już 
w pierwszej połowie XIX w. w Wielkiej Brytanii62, zanim jeszcze prawo autorskie 
i prawo patentowe przybrały formę zorganizowanych systemów ochrony63, i – 
jak zauważa L. Bently – od 150 lat ma mniej więcej taki sam kształt64. Natomiast 
radykalnie zmieniło się otoczenie wzorów w systemie ochrony własności intelek-
tualnej, tj. reżimy patentowy i prawnoautorski, co przejawia się w ekspansji ich 
zakresów przedmiotowych oraz treści ochrony i stanowi podstawowe źródło na-
kładania się ochrony (kumulacji). Wobec dominacji obu tych systemów nastąpiła 
redukcja znaczenia reżimu wzorniczego w całym systemie własności intelektu-
alnej. Reżim znakowy, w którym również zauważalna jest ekspansja przedmiotu 
i treści ochrony, nie może być już postrzegany jako dziedzina odrębna i niezazę-
biająca się z ochroną wzornictwa przemysłowego.

Rozwój ochrony wzornictwa przemysłowego był i jest warunkowany zmiana-
mi gospodarczymi i społecznymi, występującymi początkowo w Europie, a na-

60 Szczególnie ciekawą analizę ewolucję ochrony własności intelektualnej w XVIII i XIX w. przed-
stawili L. Bently, B. Sherman w: The Making. Autorzy wskazują przyczyny pewnych zjawisk (abstra-
howania definicji przedmiotu ochrony, proliferacji tego przedmiotu, odwoływania się do innych form 
ochrony ze względu na słabości form predestynowanych). B. Shermann i L. Bently określają połowę 
XIX w. jako szczególny moment w ewolucji ochrony własności intelektualnej – okres formowania się 
i krystalizowania kategorii własności intelektualnej oraz cech konstytutywnych tej dziedziny, które 
do dziś za takie uznajemy. Tamże, s. 129. 

61 Tak L. Bently, Requiem, s. 3.
62 The Copyright of Designs Act z 1839 r.
63 L. Bently, Requiem, s. 17.
64 Tamże, s. 14.
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stępnie w świecie (w szczególności w Ameryce Północnej)65. Kamienie milowe 
tej ewolucji stanowią: rozwój druku (szczególnie ważny dla wykrystalizowa-
nia się potrzeby ochrony prawnoautorskiej, pierwotnie ograniczonej do zakazu 
kopiowania66), rozwój przemysłu tekstylnego (pierwszej branży przemysłu ży-
wotnie zainteresowanej ochroną prawną interesów związanych ze stosowanym 
wzornictwem), rozwój masowej produkcji przemysłowej w XIX w., dwudziesto-
wieczne zjawisko konsumeryzmu (konsumpcjonizmu) oraz rozwój komunikacji 
wizualnej w świecie wirtualnym w XXI w. 

Właściwie aż do połowy XIX w. nie znano kategoryzacji własności intelektu-
alnej; nie było podziału na kategorie szczegółowe, tj. prawo autorskie, patentowe, 
prawo wzorów, prawo znaków towarowych, nie było też prawa własności intelek-
tualnej jako takiego. Panowała jedynie zgoda co do tego, że względem pewnych 
wytworów intelektualnych powinny być przyznawane prawa wyłączne (przywi-
leje, monopole) analogiczne do własności, choć natura prawna tej kategorii nie 
była wyjaśniona67. Zanim wykształciły się pojęcia ogólne (m.in. wytworu inte-
lektualnej zdatnego do ochrony), ochrona prawna wyłączności względem pew-
nych wytworów rozwijała się wielotorowo i branżowo (druk książek, grawerstwo, 
przemysł tekstylny). Ograniczała się do zakazu kopiowania i miała stanowić za-
chętę do rozwijania nowych branż przemysłu68. Z czasem rozszerzał się zakres 
przedmiotowy tego zakazu na kolejne wytwory ludzkiego intelektu. 

Początków ochrony prawnej wzornictwa przemysłowego należy szukać 
w Wielkiej Brytanii i Francji. Zasadniczą rolę w dynamice tego procesu ode-
grał przemysł tekstylny, szczególnie intensywnie rozwijający się w Europie 
w XVIII w.69. Rewolucja przemysłowa spowodowała, że zaczęto stosować bar-

65 Tak A. Carter-Silk, M. Lewiston, The Development, s. 43. Zdaniem Autorów ochrona prawna 
wzorów przemysłowych rozwijała się na zasadzie regulacji ad hoc. Model tej ochrony uwarunkowany 
był każdorazowo potrzebami gospodarczymi, okolicznościami natury społeczno-politycznej, co jest 
szczególnie dobrze widoczne na przykładzie rozwoju ochrony wzornictwa przemysłowego w Wielkiej 
Brytanii. Zob. też wnikliwe opracowanie na temat kształtowania ochrony wzornictwa w Stanach Zjed-
noczonych Ameryki, w których potrzeba ochrony wykrystalizowała się w pierwszej połowie XIX w. 
w związku z rozwojem produkcji żeliwnej J. du Mont, M. Janis, The Origins, s. 838 i n.

66 Jednak rozumianej wówczas inaczej. 
67 Tak L. Bently, B. Sherman, The Making, s. 3. Autorzy wskazują, że cechą wspólną wyróżniającą, 

łączącą i definiującą te wytwory był wysiłek intelektualny (ang. mental labour), jako przeciwieństwo 
rezultatów pracy rąk (ang. manual labour). 

68 Tak G. Dutfield, U. Suthersanen, Global, s. 164. Dobrze to zjawisko widać w dziedzinie ochrony 
wzornictwa przemysłowego, gdyż pierwsze akty prawne przewidujące ochronę sui generis (ochrona 
prawnoautorska była jeszcze w powijakach) pochodzą z XVIII w. Zob. angielski The Calico Printers’ 
Act z 1787 r. („for the encouragement of the arts of designing and printing lineus, cottons, calicoes and 
muslins”). Ustawa francuska z 1806 r. kwalifikuje wzory przemysłowe jako część własności przemysłowej. 

69 Pierwsze regulacje wyłączności tej branży przemysłu dotyczące zakazu kopiowania wyglądu 
(wzorów) tkanin (perkali) to: The Calico Act z 1720 r. i 1720 r. oraz The Calico Printers’ Act z 1787 r. 
Podobnie we Francji pierwsze formy ochrony wzornictwa przemysłowego (w XVIII w.) pozostawały 
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dziej zaawansowane metody produkcji, powstały nowe branże przemysłu, poja-
wiły się nowe rodzaje tkanin oraz nastąpiła zmiana w konsumenckim popycie 
(zapotrzebowanie na czysto funkcjonalne produkty wytwarzane masowo dzię-
ki zdobyczom rewolucji przemysłowej stopniowo zastąpił popyt na produkty 
atrakcyjne estetycznie)70. Pierwsze formy ochrony prawnej były uwarunkowa-
ne przedmiotowo (np. ograniczały się do wzorów stosowanych na tkaninach) 
i kształtowały się jako reakcja na pojawiające się ad hoc konkretne problemy 
praktyczne, nie zaś jako pewna całość poddana jednej zasadzie organizującej71. 
W konsekwencji do połowy XIX w. nie było systemu prawa własności intelektu-
alnej, w którym panowałaby struktura, porządek i organizacja. 

Do połowy XIX w. brakowało pomysłu na sposób zorganizowania prawa 
własności intelektualnej72. Regulacje ochronne miały charakter fragmentarycz-
ny i stanowiły odpowiedź na konkretne potrzeby zapewnienia ochrony przed ko-
piowaniem określonych form twórczości. Nie wyróżniano współcześnie znanych 
kategorii: prawa autorskiego, prawa patentowego, prawa wzorów itd.73. Zgoda 
panowała jedynie co do tego, że powinno się chronić prawami „własnościowy-
mi” wysiłek intelektualny (ang. mental labour) oraz że czynnikiem wyróżniają-
cym ten przedmiot ochrony była twórczość (ang. creativity). Dziedzina ta mia-
ła jednak płynną, nieusystematyzowaną, niekoherentną naturę74. Dopiero około 
połowy XIX w. stopniowo krystalizowały się trzy kategorie własności intelektu-
alnej: prawo autorskie, patenty i wzory75.

w ścisłym związku z przemysłem jedwabnym. Obejmowały zakaz kopiowania deseni stosowanych 
przez jedwabników lyońskich. Zob. szerzej M. Poźniak-Niedzielska, Wzory zdobnicze, s. 18 i n.

70 Tak A. Carter-Silk, M. Lewiston, The Development, s. 27.
71 L. Bently, B. Sherman (The Making, s. 3) tak określają przednowoczesne, tj. ukształtowane 

przed połową XIX w., formy ochrony wytworów intelektu (ang. pre-modern law, which provided 
protection for things such as the printing of designs on calicos, cotton, muslins and linens, was subject 
specific and reactive). 

72 Tak L. Bently, B. Sherman, The Making, s. 96. 
73 L. Bently, B. Sherman wskazują przykłady z dzisiejszej perspektywy zupełnie nielogicznej 

terminologii używanej ówcześnie (np. copyright in inventions, patents for art, copyright in designs). 
W szczególności termin „copyright” był szeroko stosowany m.in. do wzorów zarówno ornamental-
nych, jak i użytkowych i rozumiany było jako prawo do kopiowania, nie zaś szczególna dziedzina 
własności intelektualnej. 

74 Zob. przykłady proponowanych metod organizujących ochronę własności intelektualnej 
w: L. Bently, B. Sherman, The Making, s. 96 i 97. W owym czasie zaprezentowano wiele pomysłów 
na organizację tej dziedziny (metod organizujących i systematyzujących). Zaproponowano wówczas, 
by jedną z zasad organizujących była zasada jedności sztuki. Inna propozycja (T. Turnera) to pomysł 
prawa chroniącego formę (the law of form), które zapewniałoby ochronę zewnętrznej postaci i kształtu 
przedmiotów. 

75 W 1853 r. T. Webster (tenże, On Property, s. 10, cyt. za: L. Bently, B. Sherman, The Making, 
s. 98) pisze o trzech odrębnych gałęziach („copyright of literature and fine arts, design in arts and 
manufacture and of letters patent for inventors”).
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Pierwsza ustawa francuska, chroniąca wzornictwo przemysłowe na potrzeby 
(w interesie) branży tekstylnej (tj. stosowane na tkaninach wzory, rysunki, dese-
nie), wydana została przez Napoleona w 1806 r. na żądanie wytwórców tkanin 
jedwabnych z Lyonu i uzależniała tę ochronę od zdeponowania próbki w archi-
wach prowadzonych przez conseils des prud’hommes76. Z czasem ochrona ob-
jęła rysunki (fr. dessins) stosowane w innych branżach przemysłu, a przedmiot 
ochrony rozszerzono na rozwiązania trójwymiarowe (fr. modèles). Początkowo 
więc francuski model ochrony wzornictwa przemysłowego przeznaczony był dla 
sztuki przemysłowej (fr. l’art industriel) i kształtował się w opozycji do ochro-
ny prawnoatuorskiej (przewidzianej w ustawie z 1793 r.)77, co nie wytrzymało 
próby czasu (podobnie jak rozdział na sztukę stosowaną i absolutną, „czystą”). 
Ustawa z 19–24.7.1793 r. przewidywała bowiem szeroką ochronę prawnoautor-
ską dzieł sztuki, jednakże bez wzmianki na temat ochrony wzorów przemysło-
wych78. Natomiast zastosowanie ustawy z 18.3.1806 r. ograniczono do sztuki 
użytkowej (przemysłowej)79, co zrodziło wątpliwości na temat podziału między 
obiema dziedzinami sztuki. Próbowano ten problem rozwiązać, stosując rozma-
ite kryteria rozróżnienia (m.in. ze względu na sposób reprodukcji, przeznaczenie 
utworu, charakter akcesoryjny lub niezależny wzoru, wolę twórcy itd.). W prak-
tyce prowadziło to do konieczności decydowania w wyrokach sądowych o war-
tości artystycznej dzieła. 

Na tym tle zrodziła się teoria, autorstwa E. Pouilleta, o jedności sztuki80. 
Postulował on, by ochrona prawnoautorska, wynikająca z ustawy z 1793 r., obej-
mowała wszystkie wzory oryginalne i nowe, bez względu na ich przeznaczenie, 
cechy twórcy, ocenę wartości estetycznej. Pod wpływem lobby przemysłowego 
ustawą z 11.3.1902 r. zmodyfikowano ustawę o własności literackiej i artystycznej 
z 1793 r., dodając do niej postanowienia o przyznaniu ochrony prawnoautorskiej 
również rzeźbiarzom i autorom rysunków dekoracyjnych, bez względu na war-
tość i przeznaczenie utworu, co otworzyło prawo autorskie na ochronę rysunków 
i modeli. Skutkiem tej reformy było przyjęcie zasady ochrony kumulatywnej. 
Natomiast zakres pojęcia wzoru ujęty w nowej ustawie z 1909 r. objął zarówno 
rysunki, jak i formy przestrzenne (fr. dessins et modèles). Ochrona prawnoautor-
ska została więc rozciągnięta na sztukę przemysłową, niezależnie od jej warto-
ści estetycznej. Natomiast ustawa o ochronie rysunków i modeli z 1806 r. została 
zastąpiona w 1909 r. nową ustawą, która przyznawała wzornictwu przemysłowe-

76 P. Greffe, F. Greffe, P.-B. Greffe, Traité des dessins, s. 6 i n.
77 Kryterium pomocnym w rozdziale dzieł sztuki przemysłowej (użytkowej) i dzieł sztuki czystej 

miał być sposób reprodukcji, przeznaczenie utworu, kwalifikacje twórcy.
78 M. Poźniak-Niedzielska, Wzory zdobnicze, s. 20.
79 P. Greffe, F. Greffe, P.-B. Greffe, Traité des dessins, s. 7.
80 E. Pouillet, Traité théorique, s. 52.
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mu szeroką ochronę, uzależnioną jedynie od nowości, i dopuszczała kumulację 
z ochroną prawnoautorską (art. 1er). O ile więc regulacja szczególna automatycz-
nie obejmowała ochroną sui generis wzory chronione na gruncie ustawy prawno-
autorskiej z 1793 r., o tyle w tej ostatniej brakowało pełnej wzajemności ochrony. 
W orzecznictwie i doktrynie przyjęła się jednak szeroka interpretacja, zgodnie 
z którą domeny obu ustaw są identyczne81. Podejścia tego nie zmieniły kolejne 
francuskie ustawy – z 1.3.1957 r. o ochronie prawnoautorskiej i kodeks własno-
ści intelektualnej z 1.7.1992 r.82.

Pierwsze formy ochrony wzornictwa przemysłowego, ze względu na charak-
ter branżowy (ang. industry-specific nature of legislation), w naturalny sposób 
zapobiegały zjawisku nakładania się form ochrony, wyznaczając jasne granice 
ochrony83. Branże (sektory) przemysłu i handlu stanowiły czynnik dyferencjacji 
i delimitacji. Sytuacja ta zmieniła się wraz z tendencją do uogólniania (abstra-
howania) w definiowaniu przedmiotu ochrony. W Wielkiej Brytanii w 1839 r.84, 
wraz z przyjęciem The Copyright of Designs Act, rozpoczął się proces abstrak-
cji i konsolidacji ochrony, którego naturalną konsekwencją stała się konieczność 
delimitacji i demarkacji. Te ostatnie prowadzone były początkowo przez możli-
wie wyraźny rozdział przedmiotu ochrony85. Zmiana formy regulacji prawnej 
(z kazuistycznej, szczegółowej, branżowej) na ogólną, bazującą na normach ge-
neralnie-abstrakcyjnych spowodowała zjawisko nakładania się pewnych form 
ochrony (ich kumulacji)86. Rozgraniczenia poszczególnych kategorii własności 
intelektualnej zaczęto dokonywać, „wyłuszczając” wspólny mianownik, wspólne 
cechy definicyjne, co mogło być dokonane przez ustalenie szczególnego interesu 
zasługującego na ochronę w konkretnym reżimie.

System rejestracji wzorów przemysłowych w Wielkiej Brytanii został wpro-
wadzony w 1839 r. w odpowiedzi na zjawisko i potrzebę poprawiania jakości 
estetycznej produktów wytwarzanych przemysłowo87. Widać z tego, że u zara-
nia chodziło o stworzenie podstaw prawnych ochrony postaci (wyglądu) pro-
duktów przemysłowych. The Copyright of Designs Act z 1839 r. przewidywał 

81 P. Greffe, F. Greffe, P.-B. Greffe, Traité des dessins, s. 14.
82 Na temat współczesnych tendencji orzeczniczych zob. uwagi w rozdziale IV.
83 L. Bently, B. Sherman, The Making, s. 85.
84 L. Bently i B. Sherman (The Making, s. 61) wyróżniają w ewolucji ochrony własności inte-

lektualnej okres przednowoczesny i nowoczesny (ang. pre-modern i modern), dla których cezurę 
stanowi Act z 1839 r. stanowiący punkt zwrotny w formowaniu nowoczesnego prawa własności 
intelektualnej. 

85 L. Bently, B. Sherman, The Making, s. 85.
86 Tamże, s. 86, przyp. 46.
87 The Copyright of Designs Act 1839 (An Act to secure to Proprietor of Designs for Articles of 

Manufacture the Copyright of such Designs for a limited time). Równolegle przyjęto drugi akt prawny 
dotyczący ochrony prawnoautorskiej nowych i oryginalnych wzorów tkanin. 
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ochronę nowych i oryginalnych wzorów, deseni, ornamentów, kształtów i kon-
figuracji produktów, pod warunkiem ich rejestracji. Ze względu jednak na bar-
dzo szeroką definicję przedmiotu ochrony na gruncie tego aktu poszukiwa-
no również możliwości ochrony wynalazków88. W konsekwencji Copyright of 
Designs Act z 1839 r. obowiązywał krótko i został zastąpiony dwiema regulacja-
mi (Ornamental Designs Act 1842 i Utility Designs Act 1843), bazującymi na 
rozdziale wzorów ornamentalnych (zdobniczych, które dodawały do produktu 
cechy wychodzące poza ich funkcję) i użytkowych, ustanawiając prawny roz-
dział formy i funkcji, co uruchomiło lawinę trudności ze znalezieniem logicz-
nych podstaw rozdziału obu form ochrony89. Przyjęto, że zasadą organizującą ka-
tegorię wynalazków (w tym i małych wynalazków) jest cecha użyteczności (ang. 
utility of inventions), zaś kategorię wzorów – forma nadana przedmiotom (ang. 
form that object took). W Ornamental Designs Act z 1842 r. ograniczono ochro-
nę do wzorów o charakterze ornamentalnym (zdobniczym). W odpowiedzi na 
potrzebę ochrony wzorów małych wynalazków wydano w 1843 r. Utility Designs 
Act, przewidujący nowy przedmiot ochrony – utility model (inaczej określany 
jako petty patent). 

U zarania regulacji ochrony prawnej wzornictwa przemysłowego dostrzegal-
ne były więc dwa problemy, z którymi system prawa własności intelektualnej nie 
radzi sobie do dziś. Pierwszy kłopot stanowiły relacje z „raczkującą” wówczas 
ochroną prawnoautorską, przy czym ochrona szczególna wzorów wykształciła 
się w dojrzałej formie jako pierwsza, uprzedziła sięganie do ochrony w prawie 
autorskim, które musiało ewoluować, by otworzyć się na ochronę tego rodza-
ju wytworów intelektualnych. W owym czasie w Wielkiej Brytanii, inaczej niż 
we Francji, wyraźnie wyłączono wzory z przedmiotu prawa autorskiego, które 
ograniczało się do ochrony dzieł literatury i sztuki. Dodatkowo, dziedzinę prawa 
autorskiego wyraźnie dystansowano od dziedziny wzorów i patentów ze wzglę-
du na związki tych ostatnich z handlem i przemysłem90. Potrzebę odwoływa-
nia się do ochrony prawnoatuorskiej wzorów redukowała okoliczność, że ochro-
na prawnoautorska była również uzależniona od rejestracji, co powodowało, że 
nie stanowiła ona atrakcyjniejszej alternatywy dla ochrony szczególnej. Sytuację 

88 L. Bently, B. Sherman, The Making, s. 81. Tendencja ta wynikała również z chęci znale-
zienia atrakcyjniejszej alternatywy dla niedoskonałej (ze względu na skomplikowane i niejasne 
wymogi  administracyjne oraz niepewność rezultatu zgłoszenia) oraz kosztownej wówczas ochrony 
patentowej.

89 Tak A. Carter-Silk, M. Lewiston, The Development, s. 30. Zob. The Ornamental Designs Act 
1842 i The Utility Designs Act 1843. 

90 L. Bently, B. Sherman, The Making, s. 123. 
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zmieniło jednak istotnie odformalizowanie dostępności ochrony prawnoautor-
skiej w Wielkiej Brytanii91. 

Drugim problemem okazał się rozdział cech estetycznych i użytkowych 
współistniejących we wzorach. Problemy, które były zauważalne na począt-
ku kształtowania się ochrony prawnej wzornictwa przemysłowego, nasiliły się 
w XX w. wraz z ewolucją podejścia do dizajnu, który nie przystaje do podziału na 
sztuki piękne i stosowane oraz jednoczy aspekty estetyczne i funkcjonalne. Z obu 
tymi zasadniczymi problemami ustawodawstwa krajowe radziły sobie za pomocą 
rozmaitych rozwiązań prawnych. 

Na początku XIX w. prawo wzorów stanowiło wzorzec dla innych regulacji 
chroniących własność intelektualną. Sytuacja uległa zmianie w II połowie XIX w. 
(np. w prawie brytyjskim przestało być oczywiste pokrewieństwo tej dziedziny 
z copyright). Pod koniec XIX w. zaczęły powstawać w Europie kolejne regulacje 
krajowe ochrony wzornictwa (m.in. ustawa niemiecka z 11.11.1876 r., dotyczą-
ca praw autorskich do wzorów i modeli), jednak już na początku jej obowiązy-
wania pojawił się problem z rozdziałem tej formy ochrony i ochrony rozwiązań 
technicznych. W konsekwencji w Niemczech wydano odrębną ustawę chroniącą 
wzory użytkowe, która weszła w życie w 1891 r.)92. 

Koniec XIX w. (zwanego nie bez kozery wiekiem wielkiej literatury i wiel-
kich wynalazków) naznaczył ogromny wzrost zainteresowania literaturą i sztu-
ką oraz dostrzeganie potencjału gospodarczego w rozwoju technologii93, co za-
owocowało dominacją dwóch paradygmatów ochrony własności intelektualnej 
– prawnoautorskiego i patentowego. W owym czasie wzory straciły na znacze-
niu politycznym. Ucieleśnieniem tych zjawisk są dwie podstawowe konwencje 
z zakresu własności intelektualnej: konwencja berneńska i konwencja paryska, 
które – w mojej ocenie – dodatkowo przyczyniły się do umniejszenia roli wzor-
nictwa na arenie międzynarodowych regulacji ochrony własności intelektualnej, 
traktując wzory „po macoszemu”, jak „ubogiego krewnego” prawa własności in-
telektualnej94. W obu aktach nie wypracowano dla nich jednolitej i wyraźnie od-
rębnej struktury ochrony, pozostawiono państwom związkowym decyzję w kwe-

91 L. Bently, B. Sherman, The Making, s. 164. W Wielkiej Brytanii problem nakładania się ochrony 
prawnoautorskiej i ochrony wzoru ujawnił się dopiero wraz z uniezależnieniem ochrony autorskiej 
od rejestracji (wcześniej, wobec wymogu rejestracji obecnego w obu reżimach, nie występował). 

92 Zob. tło historyczne w: H. Eichmann, R.V. von Falckenstein, Geschmacksmustergesetz, s. 32. 
93 L. Bently, Requiem, s. 32.
94 Przykłady pośledniego taktowania wzorów w literaturze wskazują L. Bently, B. Sherman, The 

Making, s. 163, przyp. 11. S. Ladas (Patents, s. 828) określa wzory przemysłowe mianem „poor relatives 
in the family group of industrial property”. Zob. też W. Wallace (Protection, s. 437) – „neglected child – 
a younger and less considered brother of those better known individuals, patents and copyright”. Por. też 
określenie „cindrella” autorstwa Ch.-H. Massa, A. Strowel, Community Design, s. 68 i n. czy „enfant 
terrible des Immaterialgüterrechts”, użyte przez A. Trollera, w: Das Muster. 
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stii modelu ochrony tych wytworów intelektualnych95. Przyjęcie obu konwencji 
umocniło dualistyczny model ochrony własności intelektualnej, ukształtowa-
nej wokół dwóch kategorii – własności przemysłowej oraz własności literackiej 
i artystycznej. Utrwaliło się wówczas przekonanie, że dziedzina praw autorskich 
przeznaczona jest dla sztuki, natomiast prawo własności przemysłowej związane 
jest z obszarami technicznymi czy komercyjnymi własności intelektualnej. Ten 
dwubiegunowy podział spowodował, że wzory nie znalazły swojego właściwego 
miejsca i do dziś „poniewierają się” na pograniczu obu paradygmatów ochrony 
własności intelektualnej96. W systemach krajowych kształtowano ochronę wzor-
nictwa przemysłowego, opierając ją na modelu patentowym lub prawnoautor-
skim. Patentowy model ochrony wzornictwa przemysłowego wynikał z prze-
mysłowego sposobu wytwarzania artefaktów, prawnoautorski zaś – z aspektów 
estetycznych i artystycznych, które one uosabiają. 

Również współcześnie wyrażane są poglądy, że system ochrony własności in-
telektualnej zasadza się na trzech filarach – ochronie wynalazków (patentem), 
ochronie własności literackiej i artystycznej (prawem autorskim) i ochronie 
oznaczeń odróżniających (prawem znaków towarowych), a reżimy sui gene-
ris, do których należy również reżim wzorniczy, pozostają poza granicami tak 
ukształtowanej twierdzy i w rezultacie stale są kwestionowane i przebudowywa-
ne97. Problem unifikacji zasad ochrony wzornictwa przemysłowego powrócił na 
forum międzypaństwowe jako rezultat procesu integracji europejskiej dopiero 
pod koniec XX w. 

Wyodrębnianie w prawie własności intelektualnej poszczególnych kategorii 
chronionych stanowi produkt uboczny obejmowania ochroną coraz to nowych 
przedmiotów98. Włączanie nowych przedmiotów ochrony odbywało się przez 
przyjmowanie regulacji prawnych, analogicznych do istniejących w odniesieniu 
do nowych przedmiotów oraz wskazanie, że przedmioty te oraz przedmioty już 
chronione mają cechę wspólną. Współcześnie prawo własności intelektualnej 
operuje pojęciami abstrakcyjnymi, definicjami ogólnymi. Cechą współczesnego 
prawa własności intelektualnej jest abstrakcyjna i generalna (norma) formuła, 
która pozwala na obejmowanie ochroną również przedmiotów (wytworów inte-
lektualnych) o cechach odbiegających od prototypu. 

Pierwotnie, w początkach rozwoju systemu ochrony własności intelektualnej, 
przedmioty ochrony poszczególnych reżimów były ograniczone i silnie związane 
z konkretnymi rezultatami działalności intelektualnej człowieka oraz możliwoś-

95 Szeroko na temat ochrony wzornictwa przemysłowego w prawie międzynarodowym A. Tischner, 
w: R. Skubisz (red.), System, t. 14B, s. 1–24.

96 Por. L. Bently, B. Sherman, The Making, s. 163, 210 i 211.
97 Tak U. Suthersanen, Function, s. 355.
98 L. Bently, B. Sherman, The Making, s. 18.
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ciami produkcyjnymi. Z czasem nastąpiła ekspansja przedmiotu ochrony, której 
rezultatem jest nakładanie się zakresów przedmiotowych poszczególnych reżi-
mów. Współcześnie nie jest możliwa segregacja form ochrony przez odniesienie 
do cech przedmiotów fizycznych. Konieczne jest poleganie na przesłankach jako 
jedynym kryterium delimitującym zakres reżimów oraz na wolności konkurencji 
jako powszechnie akceptowanej zasadzie organizującej gospodarkę. Brak ogra-
niczeń ontologicznych, dostrzegalny we wszystkich reżimach własności intelek-
tualnej, powoduje, że trzeba szukać innych zasad limitujących lub eliminujących 
kumulacje i nadmiar ochrony zjawiska często szkodliwe dla konkurencji. Choć 
ochrona własności intelektualnej wyrosła z potrzeby zapewnienia konkurencji na 
rynku, zaś jej rozrost działa antykonkurencyjnie.

Dokonując przeglądu historycznego kształtowania się ochrony wzornictwa, 
L. Bently i B. Sherman99 zauważają następujące zjawisko. Do około 1850 r. pra-
ca intelektualna (ang. mental labour) i twórczość (ang. creativity) stanowiły naj-
bardziej wpływową zasadę organizującą przednowoczesne prawo własności in-
telektualnej. Te czynniki determinowały okres ochrony, zakres i istotę praw. 
W okresie przednowoczesnym dokonywano wartościowania wkładu pracy inte-
lektualnej (ocena jakościowa). Natomiast po 1850 r. Autorzy ci zauważają kon-
centrację na przedmiocie ochrony, na jego wartości i znaczeniu społecznym oraz 
gospodarczym. W tym czasie naturę praw własności intelektualnej zaczęto wy-
jaśniać z odwołaniem do języka ekonomii politycznej i utylitaryzmu. Decydujące 
stało się znaczenie przedmiotu dla ekonomii, gospodarki. Prawo zaczęło kon-
centrować się na makroekonomicznej roli (wartości) przedmiotu, na jego zna-
czeniu dla nauki i postępu. Teoria inwestycji zdominowała myślenie o własności 
intelektualnej.

Spojrzenie na system ochrony własności intelektualnej z perspektywy przed-
miotowej ujawnia procesy ekspansji w ramach tradycyjnych reżimów ochrony 
własności intelektualnej. Obok ekspansji zakresów przedmiotowych ochrony, 
która dokonywana jest przez modulowanie przesłanek ochrony, ich interpreta-
cję umożliwiającą objęcie ochroną nowych zjawisk, zauważalna jest proliferacja 
– namnożenie nowych form ochrony, które mają również stanowić odpowiedź 
na potrzebę ochrony nowych zjawisk. Czy nie są to zjawiska wzajemnie się wy-
kluczające? Służą bowiem podobnym celom, co oznacza, że nie powinny być 
jednocześnie stosowane. Przykład dostępnych form ochrony wzornictwa prze-
mysłowego przeczy temu rozumowaniu, opartemu przecież na logicznych argu-
mentach.

Dziedzina własności intelektualnej, silnie związana z rozwojem technolo-
gicznym i gospodarczym, jest niezwykle dynamiczna i stanowi przedmiot nie-

99 L. Bently, B. Sherman, The Making, s. 173 i 174.
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ustającej ekspansji. Pojawienie się nowego przedmiotu skutkuje poszukiwa-
niem jego ochrony w dotychczasowych modelach ochrony (patentowej czy 
prawnoautorskiej)100. Często jednak, gdy pojawia się nowa hybryda, kształto-
wana jest dla niej ochrona prawna sui generis101. W rezultacie prawo własności 
intelektualnej, rozwijane jako nieustające kreowanie hybryd i ich hybryd, przy-
pomina dziedzinę prawną nadmiernie podzieloną, w której różnice między po-
szczególnymi przedmiotami ochrony są niewielkie102. Reżimy hybrydowe mają 
tendencję do namnażania się, proliferacji i zasiedlają obszary, które powinny 
podlegać jedynie zasadzie wolnej konkurencji103.

Pobieżne i z konieczności skrótowe spojrzenie na rozwój ochrony prawnej 
wzorów, pozwala dostrzec pewną prawidłowość. Potrzeba ochrony wzornictwa 
przemysłowego jako rezultatu ludzkiej działalności twórczej zrodziła się stosun-
kowo wcześnie i równie szybko nadano jej formę prawną, uwzględniającą ów-
czesne interesy podmiotów zainteresowanych ochroną przed kopiowaniem tego 
rodzaju wytworów. Na przestrzeni lat funkcjonowania tej formy ochrony bardzo 
istotnie zmienił się jednak krajobraz własności intelektualnej. Kategorie włas-
ności intelektualnej z otoczenia wzorów silnie rozrosły się, zachodząc swoimi 
zakresami przedmiotowymi również na rezultaty działalności twórczej człowie-
ka dotyczące postaci przedmiotów. W konsekwencji zauważalna jest hipertrofia 
form ochrony wzornictwa przemysłowego (nadmiar reżimów, które mogą chro-
nić ten fenomen), co w globalnym ujęciu systemu ochrony własności intelektu-
alnej jest zjawiskiem niepokojącym. 

Harmonizacja prawa Unii Europejskiej nie przyniosła w tej kwestii zadowala-
jących rezultatów. Przeciwnie, przyjęte zasady unijnego prawa wzorów (w szcze-
gólności zasada ochrony kumulatywnej) oraz tendencje orzecznicze TSUE 
pogłębiły problem. W mojej ocenie znaleźliśmy się na takim etapie rozwoju sy-
stemu własności intelektualnej, który wymaga weryfikacji istoty zastanych kate-
gorii i uzasadnienia ich wyodrębniania, a może nawet redukcji w myśl zasady en-
tia non sunt multiplicanda praeter necessitatem. Postęp technologiczny i wymogi 
gospodarcze będą bowiem dalej komplikować ten stan. Rozwój systemu praw-
nego postąpił jednak tak daleko, że nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie 
kumulacji. Sprzyja jej unijna aktywność legislacyjna i orzecznictwo, które zdają 
się zmierzać w kierunku stałego rozszerzania zakresu przedmiotowego ochrony 

100 O. Fishman-Afori, Reconceptualizing, s. 1116.
101 Tak J.H. Reichman, Legal Hybrids, s. 2436. 
102 Tamże.
103 Tak J.H. Reichman, Industrial Designs, rozdz. 38 („deviant regimes” which „crop up in the 

widening penumbra between the patent and copyright subsystems where, in theory, only the rules of free 
competition should prevail”).
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i wzmacniania jej różnymi instrumentami, często przybierającymi postać no-
wych form ochrony104.

§ 4. Wielowarstwowość ochrony prawnej wzornictwa 
przemysłowego

Jak trafnie zauważa O. Fishman-Afori, „wzory przemysłowe właściwie pasują 
do wszystkich modeli ochrony w prawie własności intelektualnej, lecz nie pasują 
do żadnego z nich doskonale”105. Również przegląd międzynarodowych instru-
mentów ochrony wzorów przemysłowych uwidacznia trudności w ulokowaniu 
tego przedmiotu ochrony w dziedzinie własności intelektualnej. W rezultacie nie 
ma obowiązujących międzynarodowych standardów ochrony, przeciwnie mamy 
na całym świecie niejednorodną (niezharmonizowaną) ochronę dizajnu106. 
Tymczasem twórczość w dziedzinie wzornictwa przemysłowego istnieje nieza-
leżnie od prawnych podziałów na kategorie własności intelektualnej. Kategorie 
ochronne powinny wspierać te aspekty twórczości w dziedzinie wzornictwa 
przemysłowego, które są uzasadnione (ekonomicznie, społecznie, kulturowo). 
Ustawodawca musi odnaleźć kryteria, które są możliwie najbardziej obiektywne 
przy określaniu przedmiotu, który jest wart ochrony107. Uwzględniając wielowar-
stwową naturę wzornictwa przemysłowego, przy określaniu warunków i zakresu 
ochrony trzeba mieć na względzie, że system prawny powinien z jednej strony 
rekompensować wkład poniesiony na stworzenie wzoru, z drugiej natomiast – 
stwarzać warunki dla wolności konkurowania. Konkurencja zaś opiera się rów-
nież na dopuszczeniu (w pewnych wyznaczonych prawem granicach) komercja-
lizacji produktów podobnych do występujących na rynku. 

Zakres ochrony własności intelektualnej wychodzi poza bezpośrednią for-
mę (konkretne ucieleśnienie), w której wytwór intelektualny się ujawnia108. 
Ustalenie zakresu przedmiotowego wymaga przeprowadzenia procesu abstraho-
wania, ujęcia istoty ochrony z pomocą pojęć ogólnych. Kluczowy problem sta-
nowi właściwa identyfikacja chronionego dobra intelektualnego – abstrakcja, 
redukcja, wydobycie przedmiotu ochrony określonej kategorii własności intelek-
tualnej. Podstawową trudność generuje ustalenie, w czym wyraża się istota twór-

104 Por. A. Peukert, Intellectual, s. 67–71.
105 Tak O. Fishman-Afori, Reconceptualizing, s. 1117.
106 Tamże, s. 1128.
107 Na temat społecznego uzasadnienia prawa własności intelektualnej zob. D. Miąsik, Stosunek, 

s. 74.
108 Tak L. Bently, B. Sherman, The Making, s. 55.


