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Przedmowa do wydania 2Szybkie tempo oraz skala zmian, jakie zachodz¹ we wspó³czesnym prawie pol-

skim sprawiaj¹, ¿e ¿ywot wiêkszoœci publikacji prawniczych jest niczym ¿ywot

³¹tki jednodniówki. Jeszcze nigdy nie by³o tak aktualne powiedzenie, i¿ „wy-

starcz¹ trzy s³owa ustawodawcy i biblioteka prawnicza idzie do kosza”. Bywa, ¿e

opracowanie (a przynajmniej jego niektóre partie) dezaktualizuj¹ siê ju¿ w okre-

sie miêdzy z³o¿eniem go do druku a publikacj¹. Znamy to z autopsji.

Pierwsze wydanie tej ksi¹¿ki ukaza³o siê siedem lat temu. Od tego czasu stan

prawny w zakresie ochrony w³asnoœci przemys³owej w Polsce powa¿nie siê zmie-

ni³. Wp³ynê³o na to kilka czynników zarówno zewnêtrznych, jak i wewnêtrznych.

Z dniem 1.5.2004 r. Polska sta³a siê cz³onkiem Unii Europejskiej. To sprawi³o, i¿

zaczê³o u nas obowi¹zywaæ ustawodawstwo unijne wraz z unijnym dorobkiem

doktrynalnym i orzeczniczym (acquis communautaire). W sprawach nale¿¹cych

do materii tej ksi¹¿ki skutkowa³o to m.in. bezpoœrednim obowi¹zywaniem w Pol-

sce regulacji dotycz¹cych wspólnotowych znaków towarowych i wzorów prze-

mys³owych, jak i tym, ¿e wyk³adnia i stosowanie prawa polskiego zaczê³y byæ

podporz¹dkowywane zasadom prawa unijnego. Do dyrektyw unijnych nale¿a³o

dostosowaæ obszerne fragmenty naszego systemu patentowego, jak np. przepisy

o wynalazkach biotechnologicznych czy o ochronie produktów leczniczych oraz

œrodków ochrony roœlin. Przyst¹piliœmy te¿ do nowych konwencji miêdzynarodo-

wych, np. do Konwencji monachijskiej o udzielaniu patentów europejskich (skut-

kiem czego sta³o siê mo¿liwe dokonywanie w Urzêdzie Patentowym europejskich

zg³oszeñ patentowych, a Polska mog³a byæ w takim zg³oszeniu i w udzielonym na

jego podstawie patencie europejskim wyznaczona jako kraj ochrony) czy do

Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych. Zmienia³y siê te¿ ustawy

krajowe, œciœle powi¹zane z ochron¹ w³asnoœci przemys³owej, jak Kodeks cywil-

ny, Kodeks postêpowania cywilnego, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkuren-

cji, Prawo autorskie oraz Kodeks pracy. Nowe zjawiska objê³y te¿ sferê poza-

prawnych determinantów ochrony tej w³asnoœci jak m.in. organizacja s¹downic-

twa i system nadzoru judykacyjnego nad orzecznictwem Urzêdu Patentowego czy

stale postêpuj¹ca informatyzacja dzia³alnoœci organów pañstwa (tzw. informaty-

zacja pañstwa), a w szczególnoœci organów administracji publicznej. Procesy te

tocz¹ siê zreszt¹ nadal. Od pewnego czasu mówi siê np. o potrzebie utworzenia

specjalnego s¹du patentowego, a tak¿e o kolejnej reformie Prawa w³asnoœci prze-

mys³owej czy ustawy o rzecznikach patentowych.

Powy¿sze czynniki zmusza³y ustawodawcê polskiego do nowelizowania usta-

wy – Prawo w³asnoœci przemys³owej. Przyst¹pienie Polski do Konwencji mona-

chijskiej zrodzi³o potrzebê uregulowania zwi¹zanych z tym spraw w specjalnej

ustawie o dokonywaniu europejskich zg³oszeñ patentowych oraz skutkach paten-

tu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Implementuj¹c dyrektywê
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2004/48/WE wprowadzono istotne zmiany w tytule IX PrWP, w zakresie do-

tycz¹cym dochodzenia na drodze s¹dowej roszczeñ z tytu³u naruszenia w³asnoœci

przemys³owej (nota bene podobnych zmian dokonano te¿ w prawie autorskim

oraz w ustawie o ochronie baz danych). Inne zmiany w PrWP mia³y Ÿród³o w po-

trzebie uregulowania procedury uznawania na terytorium Polski ochrony miêdzy-

narodowych znaków towarowych zarejestrowanych w trybie porozumienia ma-

dryckiego z 1981 r. o miêdzynarodowej rejestracji znaków. Jeszcze inne wynik-

nê³y z wprowadzenia czêœciowej komputeryzacji postêpowania przed Urzêdem

Patentowym oraz chêci doprecyzowania przepisów, budz¹cych w¹tpliwoœci inter-

pretacyjne. Inna sprawa, ¿e akurat w tym ostatnim zakresie rezultaty nie s¹ zbyt

imponuj¹ce.

Od 2003 r. znacz¹co powiêkszy³ siê te¿ dorobek piœmiennictwa i judykatury

Prawa w³asnoœci przemys³owej. Równolegle rozwija³a siê nauka prawa autorskie-

go, do której doktryna Prawa w³asnoœci przemys³owej nieustannie siê odwo³uje.

Ponadto wydano wiele opracowañ dotycz¹cych ekonomicznych, organizacyjnych

i spo³ecznych aspektów dzia³alnoœci wynalazczej. Na odnotowanie zas³uguje tu-

taj zw³aszcza edytorska dzia³alnoœæ Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczo-

œci. Aktywnie – nierzadko we wspó³pracy z Europejskim Urzêdem Patentowym –

swe zadania edytorskie wype³nia te¿ Urz¹d Patentowy RP, jak równie¿ mnóstwo

innych instytucji, których nie sposób tutaj nominatim wymieniæ. Pewne rozezna-

nie w rozmiarze dzia³alnoœci edytorskiej w zakresie polskiego Prawa w³asnoœci

przemys³owej daje bibliografia zamieszczona w tej ksi¹¿ce. Ogromnie wzros³a ta-

k¿e liczba orzeczeñ s¹dowych, w tym zw³aszcza s¹dowo-administracyjnych, przy

czym – co szczególnie cenne – w wielu wypadkach mo¿na ju¿ mówiæ o ugrunto-

wanych liniach orzecznictwa. Nie znaczy to bynajmniej, ¿e nie pojawiaj¹ siê orze-

czenia neguj¹ce ju¿ wypracowane stanowiska. Coraz bardziej widoczny jest przy

tym wp³yw judykatury unijnej na wyk³adniê i stosowanie prawa w³asnoœci prze-

mys³owej przez s¹dy polskie, co poci¹ga za sob¹ stale rosn¹ce zapotrzebowanie

na informacjê z tego zakresu.
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