
WPROWADZENIE 
 
 
Głównym założeniem podręcznika jest przybliżenie studentom 

skomplikowanych i niezwykle delikatnych zagadnień „własności intelektualnej”, 
celowo w tym miejscu używam cudzysłowu, mam jednak nadzieję, że po wnikliwej 
lekturze podręcznika, studenci będą już świadomie i ze znajomością przedmiotu 
używali tego określenia. 

Cel, jaki wyznaczam, jest trudny do zrealizowania, zwłaszcza, że adresatami 
tego podręcznika są osoby bez przygotowania prawniczego. Dlatego też 
zagadnienia te muszą być omawiane w sposób przystępny, zrozumiały i łatwy do 
przyswojenia przez studentów, dla których niejednokrotnie będzie to pierwszy 
kontakt, z często niezrozumiałym językiem prawniczym. Nie można jednak 
przedstawiać zagadnień własności intelektualnej, pisząc o niej językiem literackim, 
tym bardziej, że wiele ustaw z zakresu szeroko rozumianego prawa własności 
intelektualnej używa bardzo często specyficznych określeń. Nie jest możliwe więc 
opanowanie wiedzy z zakresu własności intelektualnej bez przyswojenia sobie, 
chociaż w podstawowym zakresie niektórych pojęć prawnych. Będą one jednak 
szczególnie akcentowane w treści podręcznika. 

Z tego samego powodu, w podręczniku została dokonana, w nieco 
poszerzonym zakresie, prezentacja źródeł prawa. Zawiera ona systematyzację 
źródeł prawa krajowego oraz prawa unijnego z uwzględnieniem postanowień 
Traktatu Lizbońskiego. 

Skrypt oprócz podstawowych informacji, w tym niezbędnych definicji, w wielu 
miejscach zawiera interpretację przepisów regulujących tę obszerną dziedzinę 
prawa. Do podręcznika, w formie załącznika dołączono również kilkanaście 
sentencji orzeczeń sądowych, których dokładniejsza analiza podczas pracy ze 
studentami, będzie niewątpliwie skutkowała właściwym zrozumieniem zagadnień 
prawa własności intelektualnej.  

Skrypt nie jest komentarzem do omawianych ustaw, a ze względów 
merytorycznych i edytorskich wiele zagadnień jest w nim jedynie 
zasygnalizowanych. Należy je szczególnie omawiać podczas bezpośrednich zajęć 
ze studentami – dotyczy to przede wszystkim zagadnień dotyczących procedury 
zgłaszania czy rozpatrywania różnych wniosków oraz elementów 
prawnoporównawczych. 

Zdaję sobie sprawę z niedoskonałości przedstawianego podręcznika, 
starałem się jednak przedstawić w nim głównie te zagadnienia, które mogą być 
przydatne studentom. Mam nadzieję, że każda z osób sięgających po skrypt 
znajdzie w nim coś interesującego, a przede wszystkim pomocnego. Skrypt ten ma 
być jedynie „elementarzem” prawa własności intelektualnej i nie zastąpi lektury 
odpowiednich ustaw, komentarzy czy orzecznictwa. Założeniem skryptu jest 
przedstawienie kompendium wiedzy.  

Praca została podzielona na trzy części. W pierwszej omówione zostały 
zagadnienia ogólne prawa własności intelektualnej oraz podstawowe źródła. 
Przedstawiono w niej również, krótki, z konieczności, rys historyczny. 

Część druga, to omówienie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
I w końcu, część trzecia – to analiza prawa własności przemysłowej. 



Dodatkowo w Aneksie umieszczono wyciągi z podstawowych aktów prawnych 
oraz kilka uzasadnień do wyroków sądowych. 

Chociaż na rynku wydawniczym nie brakuje monografii czy podręczników 
omawiających zagadnienia własności intelektualnej, mam nadzieję, że ten skrypt 
będzie pomocy w przyswajaniu wiedzy i poznawaniu zawiłości prawa własności 
intelektualnej. 

Wszystkim tym, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawa 
własności intelektualnej mogę dodatkowo polecić lekturę pozycji przytaczanych  
w przypisach, a w sposób szczególny chcę zarekomendować: 

 - J. Barta, R. Markiewicz: Prawo autorskie. Oficyna a Wolters Kluwer 
business, Warszawa 2010; 

- E. Ferenc-Szydełko (red): Prawo autorskie. Komentarz. Wydawnictwo  
C.H. Beck, Warszawa 2010; 

- J. Sieńczyło–Chlabicz: Prawo własności intelektualnej. Wydawnictwo 
LexisNexis, Warszawa 2009; 

- P. Stec (red): Własność intelektualna w przedsiębiorstwie. Wybrane 
problemy prawne i ekonomiczne. Gliwicka Wyższa Szkoła 
Przedsiębiorczości, Gliwice 2010; 

- M. Załucki (red): Prawo własności intelektualnej. Repetytorium. Difin, 
Warszawa 2010.  

Prace te są niedoścignionym wzorem, a ich wartość merytoryczna czy sposób 
ujęcia niektórych zagadnień stały się podstawą niniejszego opracowania. 

Z uwagi na dość częste zmiany treści podstawowych aktów prawnych oraz ze 
względów edytorskich, skrypt (w Załączniku) zawiera jedynie fragmenty dwóch 
podstawowych ustaw oraz dwóch konwencji 

Należy jednak podkreślić, że przed rozpoczęciem nauki prawa własności 
intelektualnej studenci powinni sprawdzić aktualność przytoczonych ustaw i we 
własnym już zakresie dokonać stosownych korekt tekstów ustaw. 

 
  
  
 

 


