
Przedmowa

Prawo własności przemysłowej uległo w ostatnim czasie znaczącym modyfi-
kacjom, gdyż w 2015 r. w krótkim czasie uchwalono dwie nowelizacje tego
aktu prawnego. Wskazane nowelizacje dotyczą zarówno kwestii proceduralnych,
jak i materialnoprawnych. Część zmian ma charakter doprecyzowujący, jednak
niektóre z nich dokonują systemowej modyfikacji dotychczasowych regulacji.
W szczególności, w zakresie znaków towarowych od kwietnia 2016 r. nastąpi
całkowita zmiana sposobu rozpatrywania zgłoszenia znaków towarowych z sys-
temu badawczego na system sprzeciwowy, na wzór obowiązującego w Urzędzie
UE ds. Własności Intelektualnej. Nasz komentarz – jako pierwszy na rynku –
podejmuje próbę kompleksowego omówienia ustawy Prawo własności przemysłowej
z uwzględnieniem wskazanych zmian. Nie jest to jednak zadanie łatwe, gdyż
technika legislacyjna nowelizacji jest mocno wadliwa. Po raz pierwszy mieliśmy
do czynienia w obszarze prawa własności przemysłowej z sytuacją, gdzie jedna
nowelizacja zmieniała drugą, jeszcze przed wejściem w życie uchwalonych zmian,
zaś niektóre rozwiązania np. w zakresie listów zgody, obowiązują tylko w okresie
przejściowym od grudnia 2015 r. (data wejścia w życie pierwszej nowelizacji
z 24.7.2015 r.) do kwietnia 2016 r. (data wejścia w życie drugiej nowelizacji
z 11.9.2015 r.). Taki legislacyjny galimatias utrudnia znacząco poruszanie się
po znowelizowanych przepisach, dlatego tym bardziej potrzebne są wskazówki
dotyczące interpretacji nowych regulacji. Mamy nadzieję, że niniejszy komentarz
okaże się pomocny w praktyce stosowania nowych przepisów przez rzeczników
patentowych, adwokatów, radców prawnych i specjalistów z dziedziny własności
intelektualnej. Nie ukrywamy, że nasza publikacja ma praktyczny wymiar, gdyż jej
autorami są praktycy: rzecznicy patentowy, europejscy rzecznicy patentowi, radcy
prawni i adwokaci związani w większości z Centrum Praw Własności Intelektualnej
im. H. Grocjusza, zajmujący się na co dzień prawem własności przemysłowej
w kancelariach patentowych, prawnych i międzynarodowych korporacjach. Dlatego
też akcenty w komentarzu są rozłożone w taki sposób, by najwięcej uwagi poświęcić
zagadnieniom z którymi osoby zajmujące się prawem własności przemysłowej mają
największą styczność w bieżącej działalności. Jednocześnie, ze względu na złożoną
materię prawa patentowego, autorami komentarza są zarówno prawnicy, jak i osoby
z wykształceniem technicznym. Komentarz wzbogacają też ilustracje i grafiki
w sprawach dotyczących znaków towarowych oraz powoływanie niepublikowanego
dotąd orzecznictwa sądowego i decyzji Urzędu Patentowego.

Zastrzegamy jednocześnie, że poglądy wyrażone w tym komentarzu są naszymi
poglądami prywatnymi i nie mogą być wiązane z instytucjami w których po-
szczególni autorzy są zatrudnieni lub z którymi współpracują, jak również nie są
wypowiadane w związku z konkretnymi sprawami prowadzonymi przez Autorów.

W związku z faktem, iż jest to pierwsze wydanie komentarza, z przyjemnością
oczekujemy na Państwa uwagi i sugestie. Wszelką korespondencję w tym zakresie
prosimy kierować na adres: ipcentrum@home.pl
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Kraków, luty 2016 r.
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