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W ostatnich latach coraz częściej zauważa się i opisuje zjawisko kumulacji podstaw 
ochrony w prawie własności intelektualnej. Jego przyczyny są rozmaite. Dominuje jednak 
diagnoza, że nakładanie się rozmaitych form ochrony stanowi skutek hipertrofii i fragmen-
taryzacji systemu prawa własności intelektualnej, zapoczątkowanej jeszcze w XX w. Reżimy 
szczegółowe chroniące przedmioty własności intelektualnej namnażają się i rozwijają czę-
sto w sposób niekontrolowany i nieskoordynowany, a granice między nimi ulegają zatar-
ciu. Procesy te ujawnia najpełniej horyzontalny wgląd w płaszczyznę przedmiotu i treści 
poszczególnych form ochrony, które oferuje prawo własności intelektualnej. 

Soczewką, którą zdecydowałam się zastosować w tym przeglądzie, jest wzornictwo 
przemysłowe (design) jako fenomen towarzyszący człowiekowi niemal od początków cy-
wilizacji, któremu współcześnie przypisuje się szczególną rolę ekonomiczną, kulturową 
i społeczną. Dobór tej soczewki nie jest przypadkowy. Żadne z dóbr niematerialnych nie 
wykazuje tak dużej podatności na ochronę w różnych reżimach własności intelektualnej 
jak wzory przemysłowe. Zasadne stają się więc pytania o istotę i uzasadnienie ochrony 
tych rezultatów ludzkiej kreatywności, a także o przyczyny zjawiska kumulacji podstaw 
ochrony wzornictwa przemysłowego na skalę niewystępującą w przypadku innych dóbr 
niematerialnych, na które próbuję odpowiedzieć w rozdziale I. Kumulacja podstaw ochro-
ny w prawie własności intelektualnej, jako szczególny przypadek zbiegu podstaw ochrony 
pewnych interesów w prawie prywatnym, wymaga usystematyzowania ze wskazaniem cech 
swoistych nieznanych dogmatyce prawa cywilnego oraz możliwego zakresu wykorzystania 
zasad wypracowanych w tym zakresie w cywilistycznej macierzy, o czym traktuje rozdział II. 

W kolejnych pięciu rozdziałach (III–VII) analizowane są możliwości i zasady ochro-
ny wzornictwa przemysłowego w reżimach szczegółowych (w reżimie wzorniczym, praw-
noautorskim, patentowym i znakowym oraz prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji). 
Uwaga zogniskowana jest wokół kluczowych dla zjawiska kumulacji problemów przed-
miotu ochrony. Natomiast w rozdziale VIII szczegółowo omawiane są wybrane skutki 
kumulatywnej ochrony wzornictwa przemysłowego, widoczne m.in. na płaszczyźnie tre-
ści praw wyłącznych i ich ograniczeń, podmiotu prawa, katalogów roszczeń oraz proce-
sowego dochodzenia ochrony. Analiza prowadzi w rozdziale IX do weryfikacji autonomii 
wzorniczego modelu ochrony oraz oceny możliwości zapewnienia koherentnej ochrony 
wzornictwa przemysłowego w prawie własności intelektualnej.

Materia analizowana w rozprawie jest tak rozległa, że właściwie każdy rozdział mógłby 
stanowić odrębne opracowanie monograficzne. Podjęłam się jednak karkołomnego zadania 
całościowego przedstawienia interesującej mnie tematyki z pełną świadomością niebez-
pieczeństw, jakie niesie zbyt szerokie wyznaczenie pola badawczego. Wycinkowa prezen-
tacja tego tematu powoduje, że znikają z pola widzenia reperkusje pewnych rozwiązań dla 
całości systemu chroniącego własność intelektualną. Holistyczne ujęcie tematu ochrony 
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wzornictwa przemysłowego w prawie własności intelektualnej daje szansę na wychwyce-
nie możliwie dużej liczby przypadków i skutków nakładania się różnych podstaw ochrony 
względem jednego przedmiotu, a te z kolei mogą dać asumpt do wniosków ogólniejszych, 
dotyczących zachwiania równowagi w systemie czy potrzeby wypracowania wyważonych 
rozwiązań uwzględniających kontekst systemowy.

W wielu kwestiach próbowałam przedstawić nasuwające się problemy z dużą szcze-
gółowością. Wobec braku odpowiednich narzędzi badawczych (w szczególności analizy 
ekonomicznej skutków rozwiązań dla rynku) niektóre zagadnienia pozostały w tekście 
jedynie podniesione, co nie daje piszącej satysfakcji. W odniesieniu do wielu problemów 
nie udało mi się dojść do jednoznacznych wniosków, wypracować jednego rozwiązania 
czy wyraźnego stanowiska, co jest widoczne w tekście, w którym sformułowałam bardzo 
wiele pytań, z których część pozostała bez odpowiedzi.

Problematyką ochrony kumulatywnej wzornictwa przemysłowego zajmuję się od kil-
ku lat, czego wyrazem są moje wcześniejsze publikacje dotyczące wycinkowych zagad-
nień tego obszernego tematu. W niniejszej monografii wykorzystuję, rozwijam i modyfi-
kuję spostrzeżenia zaprezentowane w moich wcześniejszych pracach, o czym informuję 
w odpowiednich miejscach tekstu. Już po oddaniu tekstu do opracowania wydawniczego 
została uchwalona ustawa z 24.7.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysło-
wej i innych ustaw, która uwzględnia wiele propozycji prezentowanych przeze mnie w tej 
pracy oraz we wcześniejszych publikacjach jako postulaty de lege ferenda, w szczególności 
te dotyczące niezgodności art. 116 PrWłPrzem z linią orzeczniczą TSUE oraz niekonse-
kwentnej implementacji dyrektywy 98/71/WE w zakresie definicji przedmiotu i ustalania 
zakresu przedmiotowego ochrony w reżimie wzorniczym.

Przekazuję tę monografię czytelnikom z poczuciem, że jest ona utrwaleniem stanu 
badań na pewnym etapie. Analiza problematyki ochrony kumulatywnej w prawie włas-
ności intelektualnej jest właściwie niekończącym się procesem. W pracy zastosowano me-
todę dogmatyczną. Poza analizą obecnie obowiązujących przepisów, a także ich wykładni 
w orzecznictwie sądowym, w odniesieniu do wielu kwestii konieczny był historyczny prze-
gląd rozwoju regulacji prawnych. Obecne w monografii rozważania o charakterze praw-
noporównawczym służą ukazaniu, jak inne systemy prawne radzą sobie z rozwiązaniem 
pewnych narzucających się problemów o charakterze uniwersalnym. 

Wśród wielu polskich opracowań poświęconych ochronie wzornictwa duże znacze-
nie ma pierwsza obszerna monografia M. Poźniak-Niedzielskiej pt. Wzory zdobnicze i ich 
ochrona, wydana w 1978 r. Kolejna ważna pozycja dotycząca wzornictwa przemysłowego 
jako przedmiotu ochrony w prawie własności intelektualnej autorstwa A. Wojciechowskiej 
została opublikowana w 1990 r. Nowsze monografie (M. Poźniak-Niedzielskiej i J. Sieńczyło-
-Chlabicz, J. Kępińskiego oraz L. Brâncuşi) a także opracowanie tego działu prawa włas-
ności przemysłowej w t. 14 B Systemu Prawa Prywatnego (red. R. Skubisz) i komentarze 
do PrWłPrzem omawiają nowe przepisy unijne dotyczące wzorów oraz implementujące 
je przepisy prawa polskiego. Wydaje się jednak, że pełna prezentacja możliwości ochrony 
wzornictwa przemysłowego w prawie własności intelektualnej oraz zgłębienie istoty wzor-
niczego modelu ochrony możliwe będą dopiero wówczas, gdy skonfrontujemy ten reżim 
sui generis z innymi reżimami, które „potencjalnie” zdatne są do ochrony wzornictwa prze-
mysłowego, i tego zadania podjęłam się niniejszej monografii.
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W zakresie zbiegu podstaw ochrony w prawie cywilnym duże znaczenie mają: mo-
nografia A. Ohanowicza z 1963 r. oraz E. Łętowskiej z 2002 r. (w wersji zaktualizowanej 
włączona do t. 1 Systemu Prawa Prywatnego, red. M. Safjan). W prawie własności inte-
lektualnej zbiegowi podstaw ochrony nie poświęcono dotychczas w literaturze polskiej 
monografii; rozbudowane wywody M. Poźniak-Niedzielskiej w tym zakresie zamieszczo-
no w t. 14B Systemu Prawa Prywatnego. O wiele bogatsza w odniesieniu do problematyki 
kumulacji jest cytowana w pracy literatura zagraniczna. 

Chciałabym wyrazić swoją wdzięczność Prof. dr Annette Kur z Max Planck Institut for 
Innovation and Competition w Monachium, której dorobek, w znakomitej części poświę-
cony problemom kumulacji w prawie własności intelektualnej, tak często w pracy cytowa-
ny, oraz postawa badawcza stanowią dla mnie niedościgły wzorzec. Dziękuję za możliwość 
odbycia kwerendy badawczej w Instytucie Maxa Plancka w Monachium, liczne rozmowy, 
a także za zaproszenie do czynnego uczestnictwa w niezwykle inspirujących obradach 
Design Law Roundtable, organizowanych w 2013 r. przez Indiana University Bloomington 
Center for Intellectual Property Research, Oxford University’s Intellectual Property 
Research Centre i Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law.

Praca naukowa bez wsparcia bibliotekarzy jest niemożliwa. Nieocenioną pomoc 
w tym zakresie otrzymałam od p. Edyty Schabowskiej i p. Beaty Jewuły z Wydziałowej 
Biblioteki WPiA UJ przy mojej macierzystej Katedrze Prawa Własności Intelektualnej. 
Pani Edycie Schabowskiej jestem szczególnie wdzięczna za pomoc redakcyjną w zapano-
waniu nad  tekstem. 

Pracę tę dedykuję mojej Rodzinie, dziękując za wsparcie w kumulatywnym pełnieniu 
przeze mnie roli żony i matki oraz badacza prawa własności intelektualnej.

Warszawa, wrzesień 2015            Anna Tischner


