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Przedmowa do drugiego wydania

Od pierwszego wydania niniejszego podręcznika na początku 2014 r. upłynęło 
6 lat. Od tego czasu prawo własności przemysłowej uległo istotnym przeobrażeniom 
w związku z wielokrotnymi nowelizacjami, sukcesywnie wchodzącymi w życie w la-
tach 2015–2020, a także zmianami prawa unijnego w zakresie własności przemysłowej. 

Zmiany w największym stopniu objęły dziedzinę znaków towarowych. Polegały 
one w szczególności na przemodelowaniu systemu badania przeszkód udzielenia prawa 
ochronnego na znak towarowy (wejście znowelizowanych przepisów w życie w 2016 r.), 
a następnie wdrożeniu zreformowanych unijnych standardów ochrony znaków towaro-
wych w 2019 r. Poważne zmiany objęły także przepisy dotyczące ochrony większości po-
zostałych dóbr własności przemysłowej – wynalazków, wzorów przemysłowych, a ostatnio  
również wzorów użytkowych. Ponadto istotnej modyfikacji uległy uregulowania dotyczą-
ce postępowań administracyjnych prowadzonych przed Urzędem Patentowym RP oraz 
przepisy ustrojowe dotyczące samego Urzędu. Zmiany dotyczyły także cywilnoprawnych 
środków ochrony własności przemysłowej. Równolegle nastąpił znaczny rozwój orzecz-
nictwa unijnego i krajowego, a także rozwój nauki prawa, który naturalnie również wy-
magał uwzględnienia w niniejszym wydaniu. Głęboka reforma trybu rozstrzygania spraw 
z zakresu własności przemysłowej w postępowaniu cywilnym nastąpi z chwilą wejścia 
w życie 1.7.2020 r. ustawy z 13.2.2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywil-
nego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 288), wprowadzającej szczególne 
postępowanie w sprawach własności intelektualnej, w tym własności przemysłowej. 

W publikacji uwzględniony został stan prawny na 30.4.2020 r., z uwzględnieniem 
jednak wchodzącej w życie w dniu 1.7.2020 r. wyżej wspomnianej nowelizacji Kodeksu 
postępowania cywilnego. 

* * *

W 2018 r. przedwcześnie odszedł Pomysłodawca tego podręcznika i jego Współau-
tor – dr Piotr Kostański. 

Wysoki poziom merytoryczny opracowanych przez Niego partii podręcznika oraz 
uniwersalny charakter zawartych w nich wywodów sprawiły, że możliwe było doko-
nanie przez niżej podpisanego niezbędnej jedynie aktualizacji tych części, przy pełnym 
zachowaniu ich dydaktycznych i naukowych walorów. Na stronie redakcyjnej zawarte 
są szczegółowe informacje o zakresie aktualizacji fragmentów autorstwa dr. Piotra Kos-
tańskiego oraz nielicznych nowych fragmentach, których dodanie było konieczne ze 
względu na zmiany normatywne. 

Warszawa, 15.6.2020 r.  dr Łukasz Żelechowski
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