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Wstęp

Oddawana do rąk Szanownego Czytelnika książka ukazuje się przede wszystkim
staraniem P.T. Studentów z Koła Naukowego Prawa Własności Intelektualnej UMCS.
Przypadło mi napisanie wstępu m.in. z tego powodu, że mam przyjemność być opie-
kunem Studentów tego koła od momentu jego powstania w listopadzie 2011 r.

Monografia pt. „Własność intelektualna w działalności gospodarczej” stanowi pew-
nego rodzaju kontynuację książki pt. Internet a prawo autorskie1 wydanej nakładem
wydawnictwa UMCS. Podobnie jak w przypadku tej ostatniej publikacji, niniejsza
książka powstała z inspiracji konferencją naukową, zorganizowaną przez Koło Na-
ukowe Prawa Własności Intelektualnej UMCS. Konferencja ta spotkała się z dobrym
odbiorem środowiska naukowego. Wzięło w niej udział wielu gości z różnych ośrod-
ków akademickich z całego kraju. Patronatem objęli wydarzenie m.in. Minister Cyfry-
zacji oraz Prezes Urzędu Patentowego RP. Medialnego Patronatu konferencji udzielił
m.in. Wydawca niniejszej książki. Nie jest to jednak typowa monografia pokonferen-
cyjna głównie dlatego, że teksty złożyły osoby nie tylko będące prelegentami podczas
konferencji. Przeważającą większość z nich stanowią studenci, którymi mam przyjem-
ność naukowo się opiekować, a oprócz nich byli członkowie Koła Naukowego Własno-
ści Intelektualnej UMCS oraz osoby związane z Kołem. Uważny Czytelnik dostrzeże
w związku z tym, że w niniejszym zbiorze znajdują się teksty prezentujące różny poziom
merytoryczny, ponieważ część artykułów przygotowały osoby mające już doświadcze-
nie w przygotowywaniu prac naukowych, natomiast niektóre są dla piszących je osób
pierwszym zetknięciem się z formą wypowiedzi, którą stanowi artykuł naukowy. Każdy
z autorów ponosi odpowiedzialność za wyrażone poglądy i sposób ich ujęcia. Studiując
niniejszą książkę należy jednak, jak się wydaje, czynić to życzliwie, mając na uwadze
to, że „początki bywają trudne”. A jak już powiedziałem dla znacznej części autorów
książki, stanowi ona właśnie początek pracy pisarskiej na niwie naukowej. Niemniej
jestem przekonany, że każda z prac zawartych w niniejszym zbiorze zasłużyła na to, aby
się w nim znaleźć. Redakatorzy starali się w dużym stopniu ingerować przede wszyst-
kim w strukturę prac. Czyniliśmy to po to, aby nadać im jednolity kształt, nie wpływa-
jąc jednak na oceny i wnioski autorów, które są ich samodzielnym dziełem.

W książce pt. Własność intelektualna w działalności gospodarczej zawarte są arty-
kuły obejmujące szerokie spektrum zagadnień związanych z tematyką praw na dobrach
niematerialnych. Poruszono w niej m.in. problematykę odpowiedzialności cywilnej
i karnej za naruszenie własności intelektualnej, jurysdykcji krajowej, ochrony danych

1 A. Niewęgłowski, M. Chrzanowski (red.), Internet.
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osobowych, żywej i niekiedy kontrowersyjnej kwestii praw do pracowniczych utwo-
rów naukowych. Nie zabrakło również spojrzenia na status prawny różnych wytwo-
rów intelektu, które są przedmiotem niejednakowych ocen. Dotyczy to nie tylko „nie-
śmiertelnego” problemu charakteru prawnego klienteli czy choćby wizerunku, który
zapewne pozostanie nierozstrzygnięty. W monografii znalazła się również próba spoj-
rzenia na dobra intelektualne, które wskutek rozwoju technologicznego coraz częściej
stanowią nowy przedmiot zainteresowania prawników. Dotyczy to w szczególności za-
gadnienia nowych ras zwierząt. W dzisiejszej dobie powstają one nie tylko jako rezul-
tat stosowania metod naturalnych, takich jak krzyżowanie, ale także jako efekt inżynie-
rii genetycznej. Takim nowym zagadnieniem są również dzieła sztuki ulicznej, murale,
które w książce postrzegane są przez pryzmat wolności panoramy.

Tak szerokie spojrzenie na problematykę własności intelektualnej jest, jak można
sądzić, ze wszech miar uzasadnione. Iunctim łączącym poszczególne teksty jest nieroze-
rwalny związek tej własności z działalnością gospodarczą i prawem handlowym. Prawa
własności intelektualnej monopolizują nie jakąkolwiek, ale przede wszystkim komer-
cyjną eksploatację przedmiotów niematerialnych, w związku z tym ich związek z pra-
wem handlowym będzie w przyszłości coraz silniejszy. Nota bene to przesądziło o wy-
borze tytułu niniejszej książki.

Układem odniesienia dla zagadnień poruszonych w monografii jest przede wszyst-
kim prawo polskie. Książka nie jest dziełem prawnoporównawczym. W miejscach,
gdzie określone zagadnienia (dane osobowe, jurysdykcja itp.) są przedmiotem regulacji
prawa unijnego, czynione są pewne odniesienia przede wszystkim do dyrektyw i roz-
porządzeń UE.

Nie sposób byłoby podziękować wszystkim osobom, które służyły pomocą przy po-
wstaniu niniejszej książki. Dziękuję w imieniu Autorów i Współredaktora książki – Pani
Iwony Nowak, Panu prof. dr. hab. inż. Mieczysławowi Poniewskiemu – za stworzenie wa-
runków do wsparcia powstania niniejszej książki przez Stowarzyszenie Zbiorowego Za-
rządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL.
Bardzo dziękuję również Panu prof. dr. hab. Ryszardowi Skubiszowi za wszelką okazaną,
życzliwość i pomoc zwłaszcza w rozmowach z Wydawcą. Podziękowania kieruję także
do dr. Adama Szota, który bardzo pomógł mi od strony organizacyjnej przy wydaniu
monografii, jak również podczas całej konferencji Własność intelektualna w działalno-
ści gospodarczej.

dr Adrian Niewęgłowski (współredaktor)
Lublin, wrzesień 2017 r.


