
Przedmowa

Kolejne, już trzecie wydanie to dla Autora duża przyjemność, a jednocześnie 
i wyzwanie zważywszy na duże zmiany jakie nastąpiły w tym zakresie od ostatniego 
wydania książki „Ochrona własności intelektualnej”. Dotyczyły one zarówno ustawy 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych jak i ustawy – Prawo własności przemysłowej.

Ingerencja ustawodawcy,  która była podstawą aktualizacji ustawy o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych została ostatecznie zawarta w Dz.U. z 2015 r. poz. 932, 994, 
1639 i 1923. Natomiast, w przypadku ustawy – Prawo własności przemysłowej, po 
uwzględnieniu aktualizacji wcześniejszych (np. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410), dokonano 
ostatecznej wersji ustawy w 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1266, poz. 1505 oraz 
poz. 1615), która została zmieniona ustawą o zmianie ustawy – Prawo własności 
przemysłowej. Ostatnia aktualizacja (Dz.U. z 2015 r. poz. 1615) weszła w życie 
15.4.2016 r.

Dostosowanie książki do tych nowelizacji spowodowało, że należało wykreślić 
z zakresu praw autorskich tematykę Funduszu Promocji Twórczości jako, że w ogóle 
został on usunięty z ustawy. Natomiast przepisy prawne uzupełniono w zakresie 
„utworów osieroconych” o „utwory niedostępne w obrocie handlowym”, jak również 
o „postępowanie w sprawie uznawania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony 
międzynarodowych znaków towarowych” oraz o nową możliwość, tj. uzyskiwanie 
tantiem (wynagrodzenie autorskie, honorarium autorskie) przez twórców dzieł 
umieszczanych w bibliotekach publicznych.  

Obowiązujące ustawy unowocześniły rozwiązania zarówno w zakresie prawa 
autorskiego, praw pokrewnych czy też w intelektualnej własności przemysłowej. 
Dostosowały je do potrzeb obrotu gospodarczego zarówno krajowego jak i zagranicznego. 
Wprowadziły też lepsze wyjaśnienie terminologii, którą się posługują i lepiej skorelowały 
z dyrektywami Unii Europejskiej.

Aktualizacja podręcznika spowoduje możliwość przekazania Czytelnikom, 
a w szczególności studentom studiów nieprawniczych najnowszej wiedzy z zakresu 
własności intelektualnej, dzięki czemu uniemożliwi popełnianie plagiatu oraz 
bezprawnego wykorzystywania zarówno dzieł z zakresu prawa autorskiego czy praw 
pokrewnych, jak również i projektów wynalazczych, znaków towarowych/usługowych, 
czy też oznaczeń geograficznych.
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