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W przeddzień wakacji, prezentujemy Wam nowe 
wydanie Indexu, nowocześniejsze pod względem 
wizualnym, jak i tematu wiodącego. 

Wiek XXI wprowadził wiele nowych wyzwań, które 
stoją przed prawnikami, ale też licznych narzędzi, któ-
re sprawiają, że praca w kancelariach wygląda już zu-
pełnie inaczej niż w wieku poprzednim. Przeczytajcie 
jak nowoczesność wdarła się do pracy prawnika, oraz 
czym nowym zajmują się oni w tych czasach. 

To wydanie jest wyjątkowe też z innej przyczyny                    
– w 2016 r. obchodzimy huczne 35 lecie naszej dzia-
łalności! W wydaniu będziecie mogli zapoznać się 
z paroma zdjęciami przedstawiającymi naszą historię 
oraz to, jak obchodziliśmy nasz jubileusz w Gdańsku. 
Zachęcamy gorąco do przeczytania, co mają nam do 

przekazania patroni honorowi ELSA Poland, oraz za-
poznania się z naszymi wnioskami dotyczącymi dzia-
łalności studenckiej. 

Korzystając z okazji, chcielibyśmy życzyć Wam uda-
nych wakacji i zasugerować uczestnictwo w wakacyj-
nych szkołach prawa organizowanych przez nasze 
Stowarzyszenie. Pamiętajcie, że możecie też przeczytać 
wszystkie wydania czasopisma na stronie internetowej 
www.elsa.org.pl/index - w końcu mamy XXI wiek ;)

Drodzy Czytelnicy
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studentów prawa i młodych prawni-
ków do podejmowania działań dla do-

bra społeczeństwa w duchu niepartyjności 
i niezależności – tym bardziej więc cieszę się, 

że Jubileusz 35-lecia był obchodzony w miejscu, 
które jest historycznym symbolem walki o prawa 
i wolności człowieka: Stoczni Gdańskiej. 

Jednakże, zmieniając nieco ton niniejszej urodzinowej 
laurki, ta rocznica rozbudziła we mnie szereg ekspe-
rymentów myślowych i skłoniła do głębszej refleksji, 
nad stanem oraz nastrojami szeroko pojętego środo-
wiska studenckiego. Należy zaznaczyć, że w dzisiej-
szych czasach wartości wskazane powyżej nieczęsto 
– niestety – budzą uznanie i chęć zaangażowania się. 
Paradoksalnie, w erze zatrzęsienia różnorakich wyda-
rzeń na uniwersytetach, coraz mniej studentów wy-
raża chęć fakultatywnej działalności dla dobra spo-
łeczności akademickiej. Jest to o tyle niecodzienne, 
że przecież obecnie na uczelniach wyższych mamy 
szczególny urodzaj miejsc, gdzie możemy się udzie-
lać, zdobywając niesamowitą mnogość korzyści. Koła 
naukowe, stowarzyszenia, inkubatory przedsiębior-
czości, uniwersyteckie poradnie prawne, samorządy 
studenckie – jest tego masa. Dość powiedzieć, że wy-
działowe tablice korkowe są co tydzień pokryte wielo-
ma warstwami różnokolorowych plakatów. W efekcie 
student, będąc przytłoczony ogromem informacji, 
pozostaje bierny.

Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko podłączyć się 
pod coraz szersze grono osób krzyczących: studencie, 
bądź aktywny, zadbaj o swoją przyszłość! Truizmem 
jest stwierdzenie, że system edukacji wyższej jest zbyt 
teoretyczny jak na te czasy. Sam mam kolegów i kole-
żanki, dla których okres studiów to było 5 lat beztro-
ski, imprez, przeskakiwania z roku na rok. A gdzie był 
czas na nabywanie praktycznych umiejętności, staże, 
zdobywanie ciekawych kontaktów, organizowanie                
interesujących i owocnych projektów? Niestety, ale 
rynek pracy jest zbyt przepełniony, aby się łudzić,                                                                                             
że sam dyplom magistra wystarczy. Niestety, ale 
mit prestiżowego charakteru studiów prawniczych                           
(i jakichkolwiek innych) należy odłożyć między baj-
ki. Aby być konkurencyjnym na rynku pracy, należy 
chwytać się wszystkiego, co tylko może wyróżnić 
spośród sterty bliźniaczo podobnych do siebie CV.                           
I tu wkraczamy my – przedstawiciele organizacji stu-
denckich!

No dobrze, ale jak student ma się połapać w takiej 
sytuacji, co wybrać? Przecież na każdym wydziale tych 

organizacji, mniejszych bądź większych, jest bardzo 
dużo. Tak właściwie można by rzec, że różnimy się na-
zwami stowarzyszeń, niekiedy profilem działalności, 
ilością członków, charakterem projektów, ale w grun-
cie rzeczy… jesteśmy tacy sami! Z uśmiechem na 
ustach potrafimy zakasać rękawy do pracy pro bono, 
zarywamy noce, poznajemy masę ludzi, uczymy się 
wielu przydatnych umiejętności, często „zawalamy” 
studia tylko po to, żeby ktoś inny, uczestnik naszego 
projektu, poczuł się dopieszczony! Nieważne czy ro-
bimy to pod szyldem ELSA, czy jako NZS, AIESEC, 
AZS, ESN, AEGEE, MaY, IFMSA, SFBCC. Mamy 
dwie ręce, dwie nogi, głowę pełną pomysłów i to jest 
najważniejsze!

Jakiś czas temu przedstawiciele powyższych najwięk-
szych i najprężniej działających organizacji studenc-
kich, mając na celu zacieśnienie współpracy pomię-
dzy grupami najaktywniejszych studentów, po wielu 
rozmowach i spotkaniach postanowili zawrzeć poro-
zumienie o współpracy  i odtąd dążyć do wspólnego 
stanowisko we wszystkich sprawach mających istotne 
znaczenia dla reprezentowanych przez nas środowisk. 
Owa inicjatywa nazwana została Ogólnopolskim              
Porozumieniem Organizacji Studenckich i wierzymy, 
że silniejsze więzy między nami pozwolą nam wspól-
nie kształtować rzeczywistość akademicką, wspólnie 
walczyć o interesy studentów, wspólnie urozmaicać 
system edukacji wyższej. Więcej szczegółów wkrót-
ce, więcej informacji znajdziecie na naszych kanałach              
informacyjnych w mediach społecznościowych.

Na sam koniec chciałbym życzyć współstudiującym 
nieustannego, świadomego dążenia do wartości, któ-
re te (i pozostałe) organizacje pielęgnują. Pamiętajcie,                                                                                                        
że działalność w organizacji studenckiej to niesamo-
wita przygoda, która stanowi swoisty poligon do-
świadczalny. To właśnie tu zdobywacie kapitał wie-
dzy, umiejętności, kontaktów, charakteru. Ważnym 
jest jednak, żeby mieć zawsze z tyłu głowy, że przede 
wszystkim jesteśmy studentami – ciekawymi świata, 
otwartymi ludźmi, chłonącymi otaczającą nas rze-
czywistość, nie unikając jednak celnego, charaktery-
stycznego dla nas spojrzenia pełnego konstruktywnej 
krytyki. 

krzySztof StępkoWSki

prezeS elSa poland

Studencie,
bądź aktywny!

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa 
ELSA Poland obchodzi w tym roku swoje 35-te 
urodziny i jest po prostu jedną, wielką fascynu-
jącą historią. Jak więc dwudziestokilkulatek, śro-
dowiskowo nakierowany na „tu i teraz”, ma od-
naleźć się w takiej rzeczywistości?! Jest bowiem 
coś wyjątkowego w poznaniu Prezesa ELSA                
Poland z rocznika, w którym sam się urodzi-
łem. Również jest czymś niezwykłym poznanie                                         
Założyciela ELSA z czasów, kiedy moi rodzice 
nie podejrzewali jeszcze, że się im przytrafię. 

Z perspektywy dwudziestokilkulatka działalność 
w strukturach krajowych największej, niezależnej, 
niepolitycznej, branżowej organizacji studenckiej, 
zrzeszającej studentów prawa i młodych prawni-
ków, stanowi dość niepowtarzalne przeżycie. Wszak                          
– codziennie coś mi przypomina, że miejsce, gdzie 
się znajduję, zostało ukształtowane przez coroczną, 
wieloletnią pracę tysięcy ludzi, która jest starsza niż…                
ja sam. 

Najbardziej niesamowite jest, że biorąc do ręki Sta-
tut Stowarzyszenia i czytając po raz wtóry nasze Cele, 

nasze podstawy, na których oparta jest ELSA, czło-
wiek zdaje sobie sprawę, że te kilka zdań skutecznie 
skupiało i skupia tysiące ludzi właśnie od tych 35 lat. 
Definiuje sposób myślenia i działania kolejnych poko-
leń, które dążą do stworzenia sprawiedliwego świata, 
gdzie respektowane będą godność człowieka i zróżni-
cowanie kulturowe. Od początków naszej obecności 
na uniwersytetach wspieramy bowiem szkolnictwo 
(nie tylko wyższe) i ułatwiamy wzajemne zrozumie-
nie, podwyższając nieustannie kwalifikacje przyszłych 
prawników. Na przestrzeni tych wielu lat byliśmy ak-
tywnymi obserwatorami transformacji społeczno-go-
spodarczych, łamania granic i eliminowania kolejnych 
ograniczeń politycznych na Starym Kontynencie. Je-
stem przekonany, że umożliwiając studentom prawa 
i młodym prawnikom poznanie innych kultur oraz 
systemów prawnych w duchu konstruktywnego dia-
logu i współpracy naukowej, przez te lata też dołoży-
liśmy swoją cegiełkę do ukształtowania światopoglą-
dów otwartych na współpracę międzynarodową. 

Znamiennym jest, że od tylu lat także promujemy po-
stawy obywatelskie wśród środowiska prawniczego, 
a nasza działalność nakierowana jest na inspirowanie 

Studencie,
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przez Ciebie treści, ale też Twoje komentarze czy zwy-
kłe „polubienia” pewnych stron.

Jak wykorzystać social media?

Media społecznościowe to nie tylko możliwość budo-
wania relacji – to też rozgłos, interakcje i rozpoznawal-
ność: czyli wszystko to, co może potencjalnie zaintere-
sować przyszłego pracodawcę lub współpracownika. 
O swoje profile powinniśmy dbać tak samo, jak dbamy 
o przestrzeń wokół nas – nasz pokój, mieszkanie czy 
dom. Kluczem do sukcesu Twojego wizerunku online 
będzie content marketing, czyli publikowanie takich 
treści, które zainteresują Twojego potencjalnego od-
biorcę. Pierwszym krokiem powinno być określenie 
celu, jaki chcesz osiągnąć, grupy docelowej, której 
uwagę chcesz zwrócić i wstępne sprecyzowanie pracy, 
jakiej chciałbyś się podjąć. Z pewnością z tak sprecy-
zowanymi kryteriami nie będziesz miał już problemu 
z określeniem, jakie treści publikowane w Internecie 
byłyby interesujące dla Twojego odbiorcy. Dzięki do-
brze zaplanowanym działaniom unikniesz chaosu w 
komunikowaniu online i zyskasz spójność, która z 
pewnością zostanie doceniona. Dobrym sposobem 
na zbliżenie się do przyszłego pracodawcy będzie 
też rozejrzenie się za tematycznymi grupami, których 
wiele można znaleźć w Internecie – nie dość, że inni 
członkowie zapewne będą wrzucać tam ciekawe tre-
ści, które mogą Cię zainteresować, to w dodatku może 
właśnie tam znajdziesz osobę szukającą pracownika 
na wymarzone przez Ciebie stanowisko. Jeśli chcesz 
być postrzegany jako profesjonalista i dobry pracow-
nik nie bój się szczerze wypowiadać w mediach spo-
łecznościowych na tematy związane z Twoją branżą 

i interesującymi Cię tematami. Pamiętaj jednak, by 
unikać jakichkolwiek konotacji politycznych i komen-
tarzy dotyczących sytuacji w kraju. Z reguły jesteśmy 
bardzo przywiązani do swoich poglądów i lubimy się 
otaczać ludźmi, którzy patrzą na świat podobnie – 
więc jeśli Twój potencjalny pracodawca ma odmien-
ne poglądy, to może to dyskwalifikować Cię jeszcze 
przed otrzymaniem upragnionego telefonu z zapro-
szeniem na rozmowę kwalifikacyjną.

Gdzie musisz być?

Wybierz te portale, które mogą być platformą wymia-
ny informacji i doświadczeń branżowych. Nie może 
Cię na pewno zabraknąć na LinkedIn i GoldenLine, 
jednak nie zapominaj, że Twój profil na Facebooku 
czy Twitterze również może zadecydować o Twoim 
zatrudnieniu. Pamiętaj, że profile prywatne mogą być 
pozycjonowane i – w zależności od słów używanych 
w opisie swojej osoby i nasycenia słowami „branżo-
wymi” – mogą wyświetlać się komuś wyżej w wyszu-
kiwarce. 

I ostatni punkt na liście: zawsze myśl nad tym, co ro-
bisz – każdy Twój krok w Internecie ma znaczenie 
i pozostaje w nim na zawsze. 

magdalena popraWa

dyrektor dS. pr elSa poland

Media społecznościowe obecnie przestały być 
przywilejem i możliwością, które daje nam roz-
wój nowych technologii. Stały się konieczno-
ścią, którą musimy zaakceptować, chcąc aktyw-
nie uczestniczyć w codziennym życiu i sprostać 
wyzwaniom popadającego w infoholizm społe-
czeństwa. Nasze życie toczy się równocześnie na 
dwóch płaszczyznach: tej realnej (i, wbrew pozo-
rom, prywatnej) oraz tej, w której widzem może 
być reszta świata – czyli wirtualnej. 

Pora na mały rachunek sumienia: jak często zdarzyło 
Ci się publikować w Internecie zdjęcia z imprezy ze 
znajomymi? Kiedy ostatnio napisałeś w komentarzu 
jakiś głupi żart o blondynkach lub po prostu „zamel-
dowałeś się” w jakimś miejscu, choć mówiłeś zna-
jomym, że jesteś chory i nie przyjedziesz na zajęcia? 
Takie rzeczy zdarzają się nagminnie i – jak się okazuje 
– coraz częściej bywają przyczyną zwolnień z pracy 
i  problemów na uczelni. Mimo wszystko jednak plat-
formy społecznościowe mogą być nie tylko przyczyną 
wielu przykrości, ale w takim samym stopniu mogą 
stanowić wizytówkę naszej osoby, która w dobie In-
ternetu powie o nas więcej niż nawet najlepiej napi-
sane Curriculum Vitae. I – jeśli jeszcze wahasz się, 
czy dobry wizerunek w Internecie jest Ci potrzebny 

– zastanów się, jak często korzystasz z przeglądarki 
lub wyszukiwarki w mediach społecznościowych, by 
znaleźć jakąś osobę. No właśnie – dokładnie to zrobi 
Twój przyszły pracodawca.

Czego nie robić?

Lista zabronionych zachowań jest długa i z pewnością 
nawet spisanie jej nie wyczerpałoby do końca tematu, 
znając wyobraźnię i pomysłowość Internautów. Zde-
cydowanie jednak kilka zachowań jest na platformach 
społecznościowych szczególnie nie na miejscu. Pierw-
szym z nich jest zbyteczny ekshibicjonizm i publiko-
wanie treści prywatnych, takich jak „urodziny mojego 
dziecka” czy „wizyta u stomatologa”. Takie infor-
macje powinieneś zachować dla siebie, nieważne jak 
dobry jest Twój stomatolog. Kolejnym punktem na 
naszej liście powinno ograniczenie liczby prywatnych 
zdjęć, jakie publikujemy w Internecie – o ile oczy-
wiście zdjęcie z wakacji w Egipcie nie byłoby czymś 
negatywnym w odbiorze, o tyle jednak zdjęcie w bi-
kini z drinkiem podczas nocnej imprezy przy basenie 
może niezbyt korzystnie wpłynąć na Twój wizerunek. 
Ważnym punktem na liście będzie też zachowanie po-
wściągliwości w publikowanych materiałach – warto 
pamiętać, że w Sieci pozostają nie tylko publikowane 
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Rozwój nowoczesnych technologii w komuni-
kacji sprawił, że świat znacząco przyśpieszył. 
Zmieniają się realia pracy w wielu zawodach. 
Znacząco zmieniły się też realia pracy adwokata 
i jego kancelarii.

Jeszcze kilkanaście lat temu zasadą było bezpośrednie 
spotkanie. Klient umawiał wizytę w kancelarii i na spo-
tkaniu z adwokatem wyczerpująco opowiadał o swojej 
sprawie, przedstawiał dokumenty, dowody na poparcie 
swojej wersji. Adwokat notował co ważniejsze tezy i na 
podstawie swoich notatek, opowieści klienta i dostar-
czonych dokumentów budował sprawę czy opracowy-
wał kolejne pismo. Klient cyklicznie kontaktował się 
z kancelarią, najczęściej donosząc kolejne dokumenty 
bądź ustalając jaki w sprawie jest postęp.

Teraz wszystko jest już inaczej. Adwokat nawiązuje 
kontakt z klientem najczęściej telefonicznie. Klient 
uzyskawszy polecenie danego adwokata kontaktu-
je się z nim i już od pierwszej rozmowy przedstawia 
swoją sprawę. Telefony są o różnej porze, dość często 
w weekendy czy późnym wieczorem. No cóż, taka 
praca. Oczywiście klient dzwoniąc robi to w pośpie-
chu, dynamicznie, najczęściej pomijając szczegóły, 
które zazwyczaj okazują się później istotne. Następ-
nie dochodzi do spotkania i dalsza korespondencja 
jest prowadzona za pośrednictwem poczty elektro-
nicznej. Tym samym zwiększa się dostępność adwo-
kata, niemniej natłok różnych mejli sprawia, że ilo-
ści kilobajtów informacji pochodzących od różnych 
klientów wymaga umiejętności wyselekcjonowania in-
formacji ważnych, od tych mniej ważnych, czy nawet 
zupełnie nieważnych, jak też tych pilnych, od mniej 
pilnych czy w ogóle nie wymagających jakiejkolwiek 
reakcji. W każdym razie łatwość komunikowania nie-
jednokrotnie mnoży dalszą korespondencję. Czasami         
zupełnie niepotrzebnie.

Technologia komunikacji jest więc bardzo pomoc-
na, ale z drugiej strony zwiększa dostępność adwo-
kata niejednokrotnie kosztem innych zaplanowanych 
czynności. Obserwuję więc, że postęp przyśpieszył 
komunikację, ale to sprawia, że oprócz pracy meryto-
rycznej dużo więcej czasu adwokat poświęca na e-kon-
takty z klientem. Częstokroć czysto techniczne…                                                                                     
Kiedyś realnym było, aby adwokat kończył pracę oko-
ło 15-16.00. Dzisiaj jest to niemożliwe…

Elektroniczny sposób komunikowania nieco odhu-
manizowuje relacje adwokata z klientem. Nasza pra-
ca – szczególnie z klientami jakimi są osoby fizyczne                                                              
- w wielu przypadkach polega nie tylko na czystym 
doradztwie prawnym, ale też na pomaganiu klientowi 

w jego problemach, podpowiedzeniu jak rozwiązać 
życiowy problem, czy jak ułożyć relacje z bliskimi czy 
kontrahentami. Taka relacja wymaga rozmowy, zrozu-
mienia tła problemu. Niestety, kontakt wirtualny temu 
nie sprzyja.

Niemniej nie sposób zauważyć zalet postępu. Ła-
twość komunikacji jest też zaletą dla adwokata. Wiele 
spraw można załatwić od razu, porozmawiać pilnie 
na bieżące sprawy czy wysłać szybkiego mejla jeśli 
zachodzi taka potrzeba. Niejednokrotnie podczas 
dłuższych spotkań poza kancelarią mam stały kontakt 
on-line z kancelarią i na bieżąco mogę się z firmą ko-
munikować poprzez przesyłanie mejli z instrukcjami 
czy sprawdzaniem korespondencji. To bardzo ułatwia 
organizację pracy. Szybciej mogę też reagować na pil-
ne zdarzenia czy pytania od klientów. Naturalnie, taki 
tryb pracy może zakłócać urlop. Normą jest bowiem 
zabieranie komputera na wyjazdy urlopowe. Trudno 
sobie w dzisiejszych czasach wyobrazić sytuację, że 
przez kilka dni nie mam żadnego kontaktu z kance-
larią. To niewykonalne w realiach dzisiejszych czasów. 
Oczywiście należy też w niektórych sprawach być do-
stępnym pod telefonem. Kilka razy zdarzało mi się 
zwiedzać jakieś ciekawe miejsca a zarazem rozmawiać 
z klientem przez telefon o jego sprawie… Z drugiej 
jednak strony stały kontakt z klientami czy kancelarią 
pozwala na bieżąco monitorować pojawiające się pro-
blemy. Tym samym po dwutygodniowym urlopie nie 
mam nadmiernych zaległości i nie spędzam dwóch 
dni na przeglądaniu kilku tysięcy e-maili.

Poza tym nowoczesne technologie pozwalają mi na 
stały dostęp do zasobów kancelarii. W każdym miej-
scu na świecie (no, może prawie w każdym…) mogę 
mieć dostęp do folderów klientów i odczytywać, edy-
tować i poprawiać dokumenty jeśli zachodzi taka po-
trzeba. Mogę też korzystać z programów prawniczych 
- to duże ułatwienie. Myślę, ze w przyszłości wiele 
więcej prac będzie się odbywało on-line. Nawet sądy 
prowadzą teraz korespondencję za pomocą internetu. 
Nie ma wiec znaczenia skąd wykonuje się pracę.

Jedno tylko się nie zmieni – trzeba osobiście poznać 
klienta, i tego nie zastąpi żadna współczesna forma 
komunikacji.

Adwokat, a nowoczesne technologie

BartoSz grohman
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do sprzedaży kolekcję „Monochrome” obejmującą 
buty, które całe, łącznie z podeszwą, były w jednym 
kolorze. W opinii Christiana Louboutina czerwony 
model butów YSL naruszał jego prawa do znaku to-
warowego, co spowodowało skierowanie sprawy do 
sądu. W istocie spór ten dotyczył możliwości zareje-
strowania znaku towarowego w formie koloru samego 
w sobie, a innymi słowy – monopolizacji koloru. Co 
do zasady, kolor sam w sobie nie posiada zdolności 
do odróżnia, jednakże orzecznictwo ETS wypraco-
wała kilka warunków, po spełnieniu których możliwa 
jest rejestracja takiego znaku towarowego. Ostatecznie 
w tej sprawie sąd amerykański stanął na stanowisku, że 
„chociaż pojedynczy kolor, sam w sobie, prawie nigdy 
nie jest wyróżniający (…), to jednak konsumenci mogą 
zacząć traktować określony kolor produktu lub jego 
opakowania jako oznaczenie marki”. Jednakże, wyraź-
nie zastrzeżono, że znak towarowy „w formie czerwo-
nej podeszwy” jest odróżniający jedynie w przypadku 
podeszwy kontrastującej z resztą buta (co nie miało 
miejsca w przypadku butów monochromatycznych)1. 

Podobne działanie podjął również Louis Vuitton, 
który w 1998 r. dokonał w Urzędzie Harmonizacji 
w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM) rejestracji 
wspólnotowego znaku towarowego w formie brązo-
wo-beżowej kratki (tzw. szachownicy, często używa-
nej na torebkach tej marki). Rejestracje zaskarżyła 
niemiecka spółka Nanu-Nana Handelsgesellschaft 
mbH für Geschenkartikel & Co., podnosząc iż, znak 
ten „jest opisowy i pozbawiony charakteru odróżnia-
jącego, a także że wszedł on do języka potocznego lub 
jest zwyczajowo używany w uczciwych i utrwalonych 
praktykach handlowych”. Wyrokiem z dnia 21 kwiet-
nia 2015 r. sąd unijny unieważnił wspólnotowy znak 
towarowy Louisa Vuittona w formie brązowo-beżową 
szachownicy z powodu brak zdolności odróżniającej, 
gdyż „stanowi podstawowy i przeciętny wzór graficz-
ny, ponieważ składa się z symetrycznego ciągu kwa-
dratów o tym samym rozmiarze”2. 

W bojach wielkich domów mody dotyczących ochro-
ny ich znaków towarowych pojawia się również ak-

cent polski. W 2009 r. włoski marka GUCCI zaskarżył 
decyzję polskiego Urzędu Patentowego o udzieleniu 
prawa ochronnego na znak towarowy polskiej firmy 
produkującej dziecięce buty GUCIO. GUCCI pró-
bowało udowodnić możliwość ryzyka wprowadzania 
w łąd odbiorców co do pochodzenia towaru, w związ-
ku z używaniem znaku towarowego GUCIO, powo-
łując się, na fakt posiadania we własny asortymencie 
obuwia dziecięcego oraz na podobieństwo spornych 
znaków zarówno na płaszczyźnie wizualnej, jaki i fo-
netycznej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w War-
szawie wyrokiem z dnia 30 sierpnia 2010 r. oddalił 
skargę włoskiej marki i stwierdził, że oba znaki nie są 
podobne, a tym samym rejestracja nie narusza zasad 
współżycia społecznego.

Należy pamiętać, że prawo mody to nie tylko spory 
dotyczące znaków towarowych. Przedstawiciele bran-
ży modowej mogą szukać ochrony prawa do marki 
również na gruncie przepisów o firmie, a także na 
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwal-
czaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003 r. 
Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.). W tym kontekście 
chodzi o odpowiedzialność cywilną, ale wprowadzają-
cy do obrotu podrobione towary nie uniknie również 
odpowiedzialności karnej (zob. art. 305 ust. 1 ustawy 
z dnia 30 czerwca 2000 r - Prawo własności przemy-
słowej, tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410 z późn. zm.). 
Równie pasjonujące są też zagadnienia dotyczące 
ochrony projektu i związane z nimi sprawy plagiatów 
wśród projektantów3, a także te odnoszące się do nie-
uprawnionego wykorzystania wizerunku4. 

Wybierz prawo mody!

Poruszone problemy to jedynie przykładowy katalog 
spraw związanych z prawem mody, a wraz z rozwo-
jem branży i zwiększeniem świadomości prawnej jego 
uczestników, zagadnień z dziedziny prawa mody będzie 
przybywać. W Polsce prawo mody dopiero raczkuje, 
a wybór tej specjalizacji może zapewnić młodym adep-
tom prawa powodzenie na rynku usług prawniczych. 
Jeżeli więc moda to Twoja pasja, wybierz prawo mody! 

mgr. angelika anna Woźniak

dyrektor dS. kontaktóW 
zeWnętrznych elSa poland, 

WSpółpracoWała

z faShionphiloSophy faShion 
Week poland

wystąpiła w sukience Violi Piekut uderzająco „podobnej” do kre-
acji Gwyneth Paltrow z gali Oscarów, autorstwa Toma Forda. 
4 Np. wygrany przez Rihanne spór z brytyjską marką Top Shop o 
bezprawne wykorzystanie jej wizerunku na koszulkach, czy kon-
trowersje wokół wykorzystania na koszulkach wizerunku Grzego-
rza Ciechowskiego przez polską markę Bytom.

Któż z nas nie marzy, aby zawodowo zajmować 
się swoją pasją? Każdy. Zapewne podobne ma-
rzenia mają także miłośnicy mody z dyplomem 
studiów prawniczych. Dlaczego więc nie połą-
czyć pasji z pracą i nie zająć się prawem mody?! 

Dlaczego prawo mody?

Branża odzieżowa jest jednym z najprężniej rozwi-
jających się sektorów przemysłu, mającym znaczący 
udział w światowej produkcji gospodarczej. Moda to 
biznes jak każdy inny, i gdy w grę wchodzą miliardy 
dolarów, dochodzi do nadużyć i nieuczciwości. Kon-
sekwencją tego jest konieczność zapewnienia jak naj-
efektywniejszej ochrony interesów uczestników tej 
sfery obrotu. Wzrost świadomości zagrożeń spowo-
dował wykształcenie się osobnej specjalizacji, obej-
mującej normy prawne, reagujące stosunki w branży 
modowej. Nie będzie zaskoczeniem stwierdzenie, że 
najprężniej rozwija się ona w USA, ale od pewnego 
czasu prawo mody staje się również coraz bardziej po-
pularne nad Wisłą. 

Czym jest prawo mody?

Na obecnym etapie rozwoju nie wykształciło się jesz-
cze jedno, powszechnie uznane pojęcie prawa mody. 
Próbę wyjaśnienia znaczenia tego określenia podjęła 
prekursorka prawa mody w Polsce, mec. Agniesz-
ka Orłowska. Według niej, prawo mody „obejmuje 
wszystkie aspekty procesu produkcji odzieży, od mo-
mentu powstania pomysłu w głowie projektanta do 
momentu, kiedy ubranie zawiśnie w szafie klientki”. 

Gdzie szukać prawa mody?

Istotnym jest, że prawo mody nie jest jednolitą dziedzi-

ną prawa i składa się na nią szereg regulacji prawnych, 
związanych z szeroko pojętym wyrobem odzieży. 
Przede wszystkim, skupia się ona na ochronie inte-
resów przedstawicieli branży modowej. Intuicyjnie tę 
kategorie osób będziemy utożsamiać z projektantami 
i producentami, ale nie możemy również zapominać 
o innych osobach biorących udział w procesie two-
rzenia mody, takich jak: modelki, fotografowie, styli-
ści czy szwaczki i sprzedawcy. Prawne wsparcie tych 
podmiotów obejmuje np. ochronę marki i projektu, 
dóbr osobistych, zatrudnienia i innych form stosun-
ków ich łączących, a także dotyczy organizacji ich 
pracy - podstaw działalności i jej optymalizacji. De-
terminuje to znajomość regulacji z zakresu prawa wła-
sności intelektualnej i przemysłowej, prawa cywilnego 
i handlowego, prawa pracy oraz prawa podatkowego. 
Zakres prawa mody uwarunkowuje również globali-
zacja branży i ponadnarodowy charakter działalności 
jej uczestników. Biorąc to pod uwagę, źródeł prawa 
mody należy szukać zarówno w normach prawa kra-
jowego, jak i unijnego oraz prawa międzynarodowego. 

Po co jest prawo mody?

Jak już wielokrotnie podkreślono, prawo mody słu-
ży ochronie interesów przedstawicieli branży modo-
wej. Chcąc zabezpieczyć swoje interesy, największe 
światowe marki nierzadko opierają się na ochronie 
prawnej wynikającej z rejestracji znaku towarowego. 
Szczególnie w przypadku marek renomowanych, po-
sługiwanie się jednolitym oznaczeniem, które pozwa-
la na określenie pochodzenia towaru od konkretnego 
przedsiębiorcy, przynosi olbrzymie zyski. Przykłado-
wo, w celu ochrony swoich produktów przed pod-
róbkami, Christian Louboutin zgłosił do rejestracji 
znak towarowy „w formie czerwonej podeszwy”.                                           
W 2011 r. inna światowa marka – YSL, wprowadza 

Prawo na wybiegu

1 Ciekawostką jest, że w czerwcu 2011 r. Christian Louboutin 
przegrał podobny proces z hiszpańską siecią odzieżową ZARA, 
która wprowadziła na rynek buty (tym razem jednak nie mo-
nochromatyczne) z czerwoną podeszwą. Francuski La Cour de 
Cassation uznał wówczas, że projektant nie ma monopolu na 
czerwone podeszwy.
2 Istotnym jest, że w toku tej sprawy Louis Vuttion nie podniósł ar-

gumentu uzyskania przez znak na skutek jego używania tzw. wtór-
nej zdolności odróżniającej (co nastąpiło w sprawie Christiana 
Louboutina), wskazując jedynie, że „szachownica jest samoistnie 
odróżniająca, a jej charakter odróżniający został jedynie wzmoc-
niony poprzez jej intensywne używanie przez prawie 15 lat”.
3 Jako przykład tego typu spraw można wskazać sytuację, kiedy 
dziennikarka Agnieszka Jastrzębska podczas Balu Dziennikarzy 
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z sądami i organami administracyjnymi. Elektroniza-
cja wielu postępowań , rejestrów czy metod wymia-
ny informacji nie tylko ułatwia, ale często wręcz wy-
musza (poprzez likwidację „papierowej” procedury) 
korzystanie z nowoczesnych technologii. Dotyczy to 
przede wszystkim rejestrów działalności regulowanej, 
niektórych postępowań (np. e-sąd), czy też obowiąz-
ków informacyjnych lub sprawozdawczych.

Inną płaszczyzną pracy prawnika, w której używa 
się nowoczesnych technologii, jest zdobywanie wie-
dzy prawnej, dotyczącej aktów prawnych, orzeczeń, 
komentarzy do przepisów czy też publikacji praw-
niczych. Znajdujące się w kancelariach opasłe tomy 
książek prawniczych, które ze względu na częste 
zmiany w prawie szybko traciły na aktualności, zo-
stały obecnie wyparte przez tzw. systemy informacji 
prawnej. Zapewniają one stale aktualizowany dostęp 
do najnowszych i archiwalnych materiałów prawnych, 
umożliwiając wyszukiwanie interesujących fraz i filtro-
wanie uzyskanych wyników pod kątem danego zagad-
nienia. W codziennej pracy prawnika takie narzędzie 
stanowi olbrzymią pomoc i zarazem ułatwienie przy 
opracowywaniu rozwiązań problemów prawnych.

Jednakże nowoczesne technologie generują również 
nowe ryzyka i wyzwania dla prawników korzystają-
cych z nich. Głównym problemem jest kwestia bez-
pieczeństwa danych, przetwarzanych w systemach 
informatycznych wspomagających pracę prawników. 
Najczęściej są to dane bardzo wrażliwe, podlegają-
ce szczególnej ochronie prawnej. Zawierają one np. 
dane osobowe, tajemnice przedsiębiorstwa, informa-
cje o toczących się postępowaniach. Ich ujawnienie 
może narazić klientów prawnika na olbrzymie straty. 
Również sam prawnik w przypadku wycieku takich 
danych naraża się na różnorodną odpowiedzialność 
– cywilną, dyscyplinarną (jeżeli wykonuje on zawód 
zaufania publicznego) czy też administracyjną, także 
w przypadku, gdy sam jest ofiarą cyberprzestępstwa 
(np. kradzieży danych).

Jak bardzo istotna jest ochrona danych w pracy praw-
nika świadczy przypadek dużego  ataku hackerskiego 

na polskie kancelarie, który miejsce w drugiej połowie 
2015 r. Jego ofiarą padła m.in. jedna z dużych kan-
celarii, z której miało wyciec prawie 100 GB danych 
klientów i korespondencji. Hackerzy szantażowali 
następnie kancelarię, żądając ponad 2 mln zł za nie-
ujawnianie danych. Przestępstwo zostało zgłoszone 
do Centralnego Biura Śledczego.

Atak hackerski z ubiegłego roku powinien skłonić 
kancelarie do weryfikacji swoich systemów informa-
tycznych i procedur przetwarzania danych klientów 
i kancelarii. Choć nawet najlepszy system nie gwa-
rantuje całkowitego bezpieczeństwa, to jednak wy-
soki poziom zabezpieczeń, gwarantowany zarówno 
przez sprzęt jak i procedury oraz przestrzeganie przez 
osoby pracujące w kancelarii zasad bezpiecznego ko-
rzystania z systemów informatycznych, minimalizuje 
ryzyko wycieku z kancelarii cennych danych, a co za 
tym idzie – zapobiega również poważnym konse-
kwencjom finansowym i wizerunkowym.

W najbliższym czasie prawnicy powinni zwrócić swo-
ją uwagę także na zamierzenia Generalnego Inspekto-
ra Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Organ 
ten w planie swoich kontroli na 2016 r. przewidział 
szczegółową weryfikację przetwarzania danych oso-
bowych w kancelariach prawnych. Do bardzo dro-
biazgowej kontroli GIODO warto odpowiednio się 
przygotować, weryfikując obowiązujące w kancelarii 
polityki bezpieczeństwa i instrukcje zarządzania sys-
temem informatycznym. Pozwoli to uniknąć poważ-
nych sankcji administracyjnych, które mogą zostać 
nałożone w razie stwierdzenia podczas kontroli nie-
prawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych.

Można przypuszczać, że zarówno branża prawna, jak 
i nowoczesne technologie wykorzystywane w pracy 
prawników będą się w przyszłości dynamicznie roz-
wijać. Jednak korzystając jako prawnik z nowinek 
technologicznych warto zwracać szczególną uwagę 
na poufność i bezpieczeństwo danych w nich prze-
twarzanych. To pozwoli w pełni korzystać z nowocze-
snych rozwiązań bez obaw, że okażą się one źródłem 
problemów, zamiast być pomocą w codziennej pracy.

agnieSzka mencel
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OdpOwiada za praktykę prawa własnOści intelektual-
nej Oraz it. pOsiada wielOletnie dOświadczenie w dO-
radztwie prawnym na rzecz pOlskich i zagranicznych 
pOdmiOtów gOspOdarczych z różnych branż, m.in. z te-
lekOmunikacyjnej, infOrmatycznej, farmaceutycznej, 
finansOwej i rOzrywkOwej. jej dOświadczenie Obejmuje 
dOradztwO w zakresie praw autOrskich, własnOści prze-
mysłOwej Oraz OchrOnie danych OsObOwych.
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Przy korzystaniu z nowinek technologicznych 
prawnicy nie powinni lekceważyć poufności 
i bezpieczeństwa danych. Powinni być też przy-
gotowani na kontrole.  

W ciągu ostatnich lat postęp technologiczny wpłynął 
zasadniczo na środowisko biznesowe. Oprócz wiel-
kich, znanych podmiotów z sektora przemysłu czy 
usług z nowoczesnych technologii korzystają także 
firmy niewielkie lub mocno specjalistyczne. Do tej 
ostatniej kategorii należą między innymi prawnicy. 
I chociaż korzystanie z tabletu zamiast z papierowego 
wydania kodeksu na rozprawie wciąż jest niemile wi-
dziane przez sądy, to postęp technologiczny szybko 
opanowuje kolejne obszary aktywności zawodowej 
prawników, a oni sami chętnie korzystają z nowinek.

Obecnie nowoczesne rozwiązania są wykorzystywane 
przez prawników na różnych płaszczyznach ich pracy. 
Pierwszą z nich jest komunikacja z klientami i współ-
pracownikami. Do wykorzystywanych od relatywnie 
długiego czasu telefonów i e-maili dołączyły wide-
okonferencje, urządzenia mobilne, różnego rodzaju 
komunikatory internetowe, blogi czy też portale spo-
łecznościowe (np. LinkedIn). Dzięki nowym drogom 
komunikacji proces wymiany informacji jest znacz-
nie szybszy i prostszy, a porozumiewanie się między 
prawnikami i klientami ma teraz wymiar globalny.

Inny przykład wykorzystania nowoczesnych tech-
nologii w branży prawnej to transakcje fuzji i prze-
jęć (M&A, ang. mergers and acquisitions). W takich 
procesach rolą prawników jest przede wszystkim 
przeprowadzenie audytu prawnego spółki (ang. due 
diligence). Do jego przeprowadzenia niezbędne są 
dokumenty tej spółki (umowy, decyzje, protokoły, 
etc.), które prawnicy muszą zweryfikować, by móc 
przedstawić kompleksowy obraz stanu prawnego 
podmiotu-celu transakcji. 

Jeszcze niedawno jedyną możliwością zapoznania 
się z tymi dokumentami było „fizyczne” przejrzenie 
dokumentów w siedzibie spółki. Obecnie niemal we 
wszystkich transakcjach dokumenty są udostępniane 
na specjalnym dysku sieciowym (tzw. VDR, ang. Vir-
tual Data Room), do którego dostęp  mają wyłącznie 

wybrane osoby - prawnicy uczestniczący w transakcji, 
a materiały zawarte na tym dysku najczęściej zabez-
pieczone są przed kopiowaniem i drukowaniem.

Taka forma udostępniania dokumentów znacznie 
przyspiesza badanie due diligence, gdyż eliminuje ona 
konieczność wyjazdów prawników do spółki w celu 
zbadania dokumentów, pozwala im niemal w każdym 
momencie zajrzeć do interesującej ich dokumentacji, czy 
też ułatwia przeszukiwanie dokumentów w wersji elek-
tronicznej w porównaniu do dokumentów papierowych.

Nowoczesne technologie wykorzystywane są także 
w tzw. procesie discovery. Polega on na przeglądaniu 
dużych wolumenów danych w celu ustalenia powiązań 
między podmiotami, badania transakcji i wykrywania 
nadużyć. Obecnie zaawansowane aplikacje wspoma-
gają przeszukiwanie tych informacji i zapewniają ich 
bezpieczeństwo. Dzięki rozbudowanym algorytmom 
możliwe jest szybkie ustalenie czy i w jakim zakresie 
jakieś osoby lub transakcje łączą się ze sobą.

Coraz częstsza jest też praktyka archiwizowania 
w wersji elektronicznej wszelkich dokumentów „wy-
twarzanych” i otrzymywanych przez kancelarie lub 
departamenty prawne. Taki sposób przechowywania 
dokumentów ułatwia pracę – z elektronicznego skanu 
może korzystać w dowolnej chwili wiele osób, a ory-
ginał danego dokumentu (np. wyroku sądu) jest mniej 
narażony na zagubienie czy zniszczenie, co może mieć 
miejsce przy okazji kopiowania go przez wiele osób.

Ponadto wewnątrz kancelarii stosuje się także nowo-
czesne, informatyczne systemy zarządzania pracą. 
Oprócz bardzo popularnych elektronicznych zesta-
wień czasu pracy prawników w użyciu są także apli-
kacje, które pozwalają zarządzać przepływem pracy 
i informacji w dużych, hierarchicznych zespołach 
prawników. W takim systemie odnotowywany jest np. 
fakt zlecenia przez jednego prawnika wykonania da-
nej pracy przez innego prawnika oraz efekt pracy tej 
drugiej osoby. Pozwala to optymalizować wydajność 
pracy w kancelarii i uzyskiwać jasność odnośnie za-
kresu prac, za jakie odpowiedzialny jest dany prawnik.

Kolejnym obszarem, w którym nowoczesne techno-
logie wspomagają pracę prawnika, jest komunikacja 
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Napisanie pracy dyplomowej (licencjackiej, ma-
gisterskiej) jest wyzwaniem dla każdego stu-
denta. Zderzenie z ogromną ilością materiałów, 
konieczność przeczytania, przeanalizowania, 
opracowania, a wreszcie napisania pracy u jed-
nych studentów wywołuje przyjemne podniece-
nie, u innych strach potęgowany pytaniem czy 
dam radę. Patrząc na proces pisania prac dyplo-
mowych z perspektywy lat nie sposób nie zauwa-
żyć, że w dzisiejszych czasach, przy dzisiejszych 
możliwościach, nowinkach technicznych, syste-
mach informatycznych przygotowanie pracy jest 
znacznie prostsze. Spróbujmy sobie wyobrazić 
pisanie pracy kilkanaście lat temu, bez ksero-
kopiarek, bez systemu Lex, bez edytora tekstu. 
Odręczne notatki, godziny spędzone w bibliote-
ce, i prace przepisywane na maszynie, a do tego 
mnóstwo fiszek zapisanych informacjami co, 
gdzie znaleźć.  Był w tym wszystkim jakiś urok, 
ale raczej dobrze, że te czasy już minęły. 

Dzisiaj siadamy do naszych komputerów, ściągamy 
z sieci artykuły, czasami całe książki i piszemy, nie 
martwiąc się coś trzeba skreślić, coś dopisać, zrobić 
wykres czy tabele. Do edytora tekstu zdążyłam się 
przyzwyczaić, stał się on tak naturalnym elementem 
twórczego życia, że aż niezauważalnym. Kilka lat temu 
odkryłam nowe narzędzia, bez których już nie wy-
obrażam sobie pisania jakichkolwiek prac naukowych. 
Citavi, Zotero, Mendeley bo o nich mowa, to progra-
my pozwalające zarządzać i organizować bibliografię. 
I co ważne, wcale nie trzeba być mistrzem komputera, 
żeby sobie z programem poradzić i z nich korzystać, 
są one po prostu bardzo intuicyjnym narzędziem.

Korzyści z korzystania z menadżerów bibliografii 
(ja zdecydowałam się na program Citavi) jest zapew-
ne wiele, dla mnie najważniejsze są dwie – porządek 
w bibliografii i łatwość sporządzania przypisów. Pro-
wadząc ze studentami prawa zajęcia z przedmiotu Pro-
seminarium, zawsze dużą wagę zwracam na technikę 

sporządzania przypisów, powtarzając, że nie ma jednej 
obowiązującej techniki, a model przypisów zależy od 
wydawnictwa, w którym publikujemy, a gdy chodzi 
o pisanie pracy dyplomowej - od promotora. Zainsta-
lowane w menadżerach bibliografii style cytowania, 
z możliwością ich edytowania, ułatwiają tworzenie 
przypisów, a poza tym programy te dają możliwość 
tworzenia własnych stylów i posługiwania się nimi nie 
tylko w trakcie pisania pracy dyplomowej, ale także 
przy pisaniu artykułów naukowych, gdzie nierzadko 
czasopisma bądź wydawnictwa wymagają posługiwa-
nia się określonym przez nie modelem cytowania. I nie 
musimy już pamiętać w którym miejscu postawić prze-
cinek, czy rocznik czasopisma przed numerem czy po. 

Pisanie prac naukowych zawsze wiąże się z koniecz-
nością przeanalizowania, a w konsekwencji opraco-
wania wielu materiałów bibliograficznych. Menadżer 
bibliografii, w moim przypadku Citavi pozwala nam 
stworzyć półkę z publikacjami, z których korzystamy 
w trakcie pisania. I nie trzeba wszystkich publika-
cji wpisywać ręcznie, bo specjalna wtyczka pozwala      
„zasysać” informacje o publikacji z sieci, a ponadto 
możemy pobierać dane z polskich baz bibliograficz-
nych. A mając już dane o publikacji możemy zro-
bić notatki, dodać streszczenie, ocenę publikacji czy        
nawet cytaty z danej publikacji. 

Wszystkie programy dostępne są w kilku wersjach       
licencyjnych, ale co dla studentów najważniejsze 
są dostępne także w wersji darmowej.  Warto zatem 
na początku przetestować kilka z nich, następnie       
wybrać ten, który najbardziej będzie nam odpowia-
dał, a korzyści z ich stosowania szybko dostrzeżemy. 

Jak ułatwić sobie
pisanie prac
naukowych

dr joanna juchnieWicz

Wydział praWa i adminiStracji,

uniWerSytet WarmińSko-mazurSki 
W olSztynie
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zawodów prawniczych). Nabór na aplikacje rzeczni-
kowską organizowany jest raz w roku (do niedawna 
raz na trzy lata) i wymaga zdania pisemnego egzaminu 
kwalifikacyjnego, obejmującego elementy wiedzy tech-
nicznej. Warto zapoznać się z przykładowym testem 
na aplikację rzecznikowską z 2012 roku i w tym celu 
odwiedzić stronę Biuletynu Informacji Publicznej pro-
wadzonej przez Polską Izbę Rzeczników Patentowych 
(zakładka „aplikacja”). Co ciekawe, w przeciwieństwie 
do aplikacji radcowskiej czy adwokackiej, aplikacja 
rzecznikowska prowadzona jest przez Krajową Radę 
Rzeczników Patentowych centralnie (aplikanci z całego 
kraju uczestniczą w zajęciach odbywających się w War-
szawie, zasadniczo w trybie zjazdów weekendowych).

Aplikacja kończy się egzaminem kwalifikacyjnym, 
który składa się z trzech części (de facto prawnej 
i technicznej). W trakcie części technicznej konieczne 
jest opracowanie dokumentacji zgłoszenia wynalazku 
do ochrony (w praktyce na egzaminie opracowuje się 
opis wynalazku, zastrzeżenia patentowe oraz skrót 
opisu, nie ma konieczności przygotowywania rysun-
ków). Część prawna polega z kolei na przygotowaniu 
pisma procesowego w postępowaniu administracyj-
nym, sądowoadministracyjnym lub cywilnym, a także 
na rozwiązaniu kazusu.

Jakie główne uprawnieni i ograniczenia, zwłaszcza na 
tle adwokatów i radców prawnych, dotyczą rzeczników 
patentowych? Zasadniczo rzecznik patentowy występu-
je w charakterze pełnomocnika w postępowaniu przed 
Urzędem Patentowym, sądami i organami orzekającymi 
w sprawach własności przemysłowej, z wyjątkiem wy-
stępowania w charakterze pełnomocnika w postępowa-
niu karnym i postępowaniu karnym skarbowym.

Na pierwszy plan wysuwają się więc uprawnienia 
rzecznika patentowego do reprezentowania klien-
tów w charakterze pełnomocnika w postępowaniu 
przed Urzędem Patentowym RP. Dotyczy to spraw 
związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgło-
szeń oraz utrzymywaniem ochrony wynalazków, pro-
duktów leczniczych oraz produktów ochrony roślin, 
wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, ozna-
czeń geograficznych i topografii układów scalonych. 

Uprawnień w tym zakresie nie posiadają adwokaci 
oraz radcowie prawni.

Warto jednak wspomnieć, że na skutek postępującej 
deregulacji zawodów prawniczych radcowie prawni 
oraz adwokaci uzyskali, na równi z rzecznikami pa-
tentowymi, prawo do reprezentowania stron w spra-
wach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem 
zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony znaków towa-
rowych (nowelizacja art. 236 ustawy z dnia 30 czerwca 
2000 roku Prawo własności przemysłowej, która we-
szła w życie 30 listopada 2015 roku). 

Co jednak równie ważne, zarówno adwokaci jak i rad-
cowie prawni, na równi z rzecznikami patentowymi, 
posiadają prawo do reprezentowania klientów w spra-
wach spornych toczących się przed Urzędem Paten-
towym RP, a zatem często kluczowych dla klientów 
ponieważ związanych m.in. z utratą przez nich praw 
wyłącznych - unieważnieniem patentów, wzorów 
użytkowych i wzorów przemysłowych.

Od 30 listopada 2015 roku rzecznicy patentowi również 
zdobyli nowe uprawnienia w postepowaniu cywilnym. 
Obok dotychczasowej możliwości reprezentowania 
klientów w sprawach cywilnych dotyczących spraw wła-
sności przemysłowej, uzyskali prawo do reprezentowa-
nia stron w takich sprawach przed Sadem Najwyższym. 
Przepisy nie przewidują jednak udziału rzecznika pa-
tentowego w postępowaniu karnym w charakterze peł-
nomocnika. Jest to dość istotne ograniczenie z uwagi na 
często wykorzystywaną ochronę praw własności inte-
lektualnej na gruncie przepisów karnych np. w związku 
z wprowadzaniem do obrotu produktów oznaczonych 
podrobionymi znakami towarowymi.

Biorąc pod uwagę atrybuty zawodu rzecznika paten-
towego na tle zawodów adwokata i radcy prawnego, 
warto rozważyć możliwości oferowane przez każdy 
z zawodów, w ramach którego można świadczyć wy-
specjalizowane usługi z zakresu ochrony własności 
intelektualnej. Tym bardziej, że zdobycie uprawnień 
np. radcy prawnego, nie wyklucza możliwości uzyska-
nia tytułu rzecznika patentowego (i odwrotnie).

maciej olejnik

radca praWny, aplikant rzecznikoWSki

Senior aSSociate

W dla piper Wiater Sp. k.

radca prawny w zespOle prawa własnOści intelektual-
nej biura dla piper w warszawie. ukOńczył aplikację 
rzecznikOwską przy pOlskiej izbie rzeczników paten-
tOwych. specjalizuje się w zagadnieniach dOtyczących 
OchrOny, kOmercjalizacji Oraz zarządzania prawami 
własnOści intelektualnej.
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Mówi się często, że życie to sztuka wyboru (rów-
nież wyboru właściwego „fachu”). Sztuka o tyle 
trudna, że w obecnych czasach rynek usług praw-
niczych oczekuje od prawnika posiadania okre-
ślonej specjalizacji w danej dziedzinie prawa, 
a dodatkowo znajomości realiów gospodarczych, 
w jakich funkcjonują jego klienci. Możliwości 
wyboru ścieżki rozwoju zawodowego są całkiem 
spore. Pytanie zatem brzmi jak podjąć właściwą 
decyzję, w którym kierunku podążać i czy wybór 
specjalizacji, jaką jest ochrona własności intelek-
tualnej, to (mówiąc wprost) właściwa droga?

Prawo własności intelektualnej, do którego zaliczyć 
należy m.in. prawo autorskie, prawo własności prze-
mysłowej (obejmujące ochronę wynalazków, wzorów 
użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towa-
rowych, oznaczeń geograficznych ale także zwalczenie 
nieuczciwej konkurencji), ochronę baz danych i odmian 
roślin, jest dość specyficzną dziedziną. Decydują o tym 
dwie, być może całkiem oczywiste kwestie. Po pierwsze, 
umożliwia ona prawnikowi kontakt z ludźmi o bardzo 
odmiennych doświadczeniach zawodowych (często po-
siadającymi wykształcenie techniczne lub artystyczne). 
Tym sposobem prawo własności intelektualnej to dla 
prawnika szansa do kontaktu z programistami, archi-
tektami, projektantami mody, pisarzami, wynalazcami 
(oraz rezultatem ich pracy) a zatem ludźmi kreatywny-
mi, często odmienne od prawników podchodzących do 
problemów i możliwości ich rozwiązania. Po drugie, 
jest to dziedzina, której poznawanie nie może ograni-
czać się do zdobywania czysto prawniczej wiedzy i do-
świadczenia. W szczególności jej interdyscyplinarność 
skłania do interesowania się rozwojem nowych techno-
logii. Wystarczy rozważyć pierwszy z brzegu przykład 
możliwości zwielokrotniania przedmiotów poprzez ich 
wydruk przy zastosowaniu techniki druku 3D. Z jednej 
strony jest to zapowiedź rewolucji, w której konsument 
sam produkuje interesujące go przedmioty (np. zabaw-
ki) ale z drugiej pytanie o zagrożenia dla twórców zwią-
zane z ochroną przysługujących im praw autorskich, 
praw z rejestracji wzorów przemysłowych itp.

W mojej ocenie powyższe cechy stanowią o tym, że 

tematyka ochrony własności intelektualnej jest po pro-
stu ciekawa.  Decydując o wyborze przyszłej ścieżki 
rozwoju, nie bójmy się brać pod uwagę również i tego 
aspektu. Chodzi (również/przede wszystkim - niepo-
trzebne skreślić) o to aby zajmować się zawodowo tym, 
co nas choć trochę interesuje. Jak wygląda możliwość 
zawodowego świadczenia usług  prawniczych związa-
nych z ochroną własności intelektualnej? Warto w tym 
celu przyjrzeć się bliżej zawodowi rzecznika paten-
towego  (zwłaszcza porównując go z „tradycyjnymi” 
zawodami radcy prawnego i adwokata) tym bardziej, 
że deregulacja zawodów nie ominęła ustawy z dnia 
11 kwietnia 2001 roku o rzecznikach patentowych.

Rzecznikiem patentowym może zostać osoba, któ-
ra ukończyła magisterskie studia wyższe o kierunku 
przydatnym do wykonywania zawodu, w szczególno-
ści techniczne lub prawnicze. Nie jest to zatem zawód, 
którego wykonywanie zarezerwowane zostało dla 
prawnika. Jest to o tyle ważne, że rzecznik patentowy 
świadczy pomoc w sprawach własności przemysło-
wej, w aspekcie zarówno prawnym jak i technicznym. 
Pomoc prawna to oczywiście udzielanie porad i kon-
sultacji, sporządzanie opinii, badanie stanu prawnego 
przedmiotów własności przemysłowej i zastępstwo 
prawne oraz procesowe w sprawach własności prze-
mysłowej (co obejmuje również sprawy związane ze 
zwalczaniem nieuczciwej konkurencji). Równie waż-
nym i ciekawym aspektem pracy rzecznika jest jednak 
świadczenie przedsiębiorcom pomocy technicznej, 
która polega m.in. na opracowywaniu opisów zgło-
szeń w szczególności wynalazków czy wzorów użyt-
kowych, badaniu zakresu ich ochrony, prowadzeniu 
poszukiwań dotyczących stanu techniki i weryfikacja 
czy np. wynalazek nadaje się do opatentowania lub czy 
wskutek jego używania nie dojdzie do naruszenia praw 
osób trzecich. W praktyce, często nie można rozdzielić 
od siebie elementów prawnych i technicznych, a bez 
podstawowej znajomości aspektów technicznych nie 
jest możliwe udzielenie prawidłowej porady prawnej.

Droga do zawodu rzecznika patentowego prowadzi 
przez 3 letnią aplikację, (przypomina pod tym wzglę-
dem drogę, jaką muszą pokonać kandydaci do innych 

Dlaczego prawo
własności intelektualnej?
Perspektywy rozwoju kariery dla prawników (i nie tylko)
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„Sprawiedliwy świat, w którym szanuje się godność ludzką i różnorodność kulturową” – to dewiza Europejskiego 
Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland. Dziś, w dniu  jubileuszu 35-cio lecia stowarzyszenia, warto wrócić 
myślą do znaczenia tego przesłania.

Studia prawnicze przygotowują do zawodu, który można uprawiać w dziesiątkach specjalności, w różnych sekto-
rach gospodarczych, handlowych,  w bankach, w administracji publicznej, w kancelariach adwokackich, na salach 
sądowych,  zajmując się legislacją, albo pracą naukową, w skali lokalnej i globalnej. Studia prawnicze uczą, ale nie 
wyrabiają umiejętności korzystania z wiedzy.   Wspierając edukację prawną młodych prawników ELSA  pomaga  
kształcić ich umiejętności społeczne: komunikowania się ze sobą i społeczeństwem, rozumienia, jak wiedza, której  
uczą  się na studiach – działa w rzeczywistości, w ramach istniejących mechanizmów społecznych. Bo prawo stwa-
rza ramy i jest zarazem budulcem tych mechanizmów.

Prawo wymaga więc zarazem wiedzy, jak  i umiejętności. Nie wystarczy „nauczyć się” go na uniwersytecie. Studia 
– mówiąc obrazowo – są statyczne. A praktyka wymaga wyuczenia się dynamiki. Trzeba nabrać praktyki i wprawy. 
Wsparte doświadczeniem i praktyką uprawianie zawodu prawniczego  może stawać się wręcz sztuką. Uczestnictwo 
w społecznych inicjatywach stowarzyszenia, przybliża  terminowanie w zawodzie, ułatwia nabywanie biegłości za-
wodowej  i przyspiesza osiąganie mistrzostwa. I to jest pierwsza kwestia warta przypomnienia na jubileuszu. 

Jest i kwestia druga. Uczestnictwo w inicjatywach ELSY daje coś jeszcze. ELSA ma promować ideały i umiejętno-
ści pozwalające na budowę społeczeństwa obywatelskiego.   Chodzi zatem nie tylko o biegłość czysto prawniczą, 
ale o biegłość prawnika zaangażowanego. „Społeczeństwo obywatelskie” – wzmianka o nim w dewizie stowarzy-
szenia daje szeroki mu wspólny mianownik aksjologiczny, i to chroniący przed egoizmem korporacyjnym i indy-
widualnym. 

Społeczeństwo obywatelskie nie ma się u nas dobrze. Zatem właśnie przed prawnikami, którzy wiedzą na czym 
budowa takiego społeczeństwa polega, którzy rozumieją jak ważne jest wspierane przez prawo zaufanie społeczne  
i którzy chcą społeczeństwo obywatelski umacniać – rysują się ważne i trudne  wyzwania. Ronald Dworkin znako-
mity amerykański prawnik jedno ze swych dzieł zatytułował „Biorąc prawa poważnie”. Prawo zasługuje na to aby 
traktować je poważnie. I jako zawód, i jako podstawę układania stosunków w społeczeństwie. 

 Jest oczywiste, że każdy prawnik chce osiągnąć powodzenie w zawodzie i satysfakcję z jego uprawiania. Jako osoba 
o ponad półwiecznym stażu zawodowym mam poczucie perspektywy. Uważam, że zajmowanie się prawem może 
źródłem ogromnej satysfakcji: gdy się umie dostrzec lub zrobić coś, co się innym nie udaje. Tu trzeba wiedzy, 
doświadczenia i pracowitości. Ale trzeba jeszcze się tą biegłością z kimś podzielić, komu nasza umiejętność może 
być  potrzebna. Nie wystarczy zatem umieć, trzeba jeszcze chcieć i wiedzieć dlaczego się chce. Życzę wszystkim 
młodym prawnikom, aby umieli mądrze się starać o to, by ich praca była źródłem powodzenia osobistego, ale także 
przyczyniała się kreacji takiego  świata o którym mowa w  dewizie stowarzyszenia.

Szanowni Państwo,

Prof. Ewa Łętowska
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Ogromnie się cieszę, że dotarliśmy do momentu tak czcigodnego -Jubileuszu 35-lecia Europejskiego Stowarzy-
szenia Studentów Prawa ELSA Poland. Jest to z pewnością wydarzenie ważne dla całego młodego środowiska 
prawniczego w Polsce, dobrze świadczy o żywotności tego środowiska, jego aspiracjach, ambicjach i zaintereso-
waniach. Polska sekcja ELSA rozwijała się od początku bardzo dynamicznie, miałem okazję o tym się przekonać, 
obserwując Wasze dokonania i aktywności na różnych polach. Udawało się Wam inicjować świetne konkursy, pro-
gramy badawcze, dyskusje. Miałem okazję przyjmować grupę studentów ELSA Poland w Luksemburgu podczas 
ich odwiedzin w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Podziwiam Waszą determinację w kontynuowaniu 
aktywności wszechstronnej i interesującej, która przyczyniała się istotnie do tego, aby młode pokolenie prawników 
mogło zrozumieć na czym polega europejska przestrzeń prawna i jakie stąd wynikają konsekwencje dla naszych 
społeczeństw.

Dzisiaj Wasza aktywność staje się, moim zdaniem, jeszcze bardziej ważna dla przyszłości. Europa jest w kryzysie, 
przeżywa na wielu polach poważne kłopoty, spada dramatycznie zaufanie do jej instytucji i przedsięwzięć. Nie ma 
wątpliwości, że to na Waszym pokoleniu ciąży obecnie obowiązek podejmowania wyzwań szczególnie trudnych, 
które stawia przed nami sytuacja w Europie. To do Was należy, do Waszego pokolenia, a szczególnie do organi-
zacji takich jak ELSA, dbałość o to, aby idea integracji europejskiej nie została zmarginalizowana i odłożona do 
lamusa historii. Rozumiecie zapewne lepiej niż inni młodzi ludzie Waszego pokolenia, jak wielkim i wspaniałym, 
projektem jest Unia Europejska i jak żałosne i dramatyczne mogą być konsekwencje jej rozpadu. Młode pokolenie 
Europejczyków przejmuje obecnie „pałeczkę” i to ono musi odnaleźć i zaproponować rozwiązania, które pomogą 
wyjść Europie z kryzysu.

W Polsce reprezentujecie środowisko światłych i dobrze wykształconych młodych ludzi; którzy lepiej niż inni 
rozumieją wagę i stawkę dyskusji o kształcie państwa prawa, roli konstytucji i znaczeniu wartości europejskich 
dla kształtowania standardów demokratycznych. Jak widać po doświadczeniach ostatnich miesięcy mamy jeszcze 
w Polsce przed sobą długą drogę do odbycia. Dla wielu, wartości europejskie, pojęcie gwarancji praw podstawo-
wych i przestrzeganie zasad demokratycznego państwa prawa stanowi ciągle jeszcze pusty abstrakt, nie mający 
znaczenia dla kształtowania naszej rzeczywistości. Chciałbym, aby Państwa głos - głos młodych prawników, re-
prezentujących wartości europejskie zabrzmiał dzisiaj wyraźnie i donośnie. To nie są czasy, w których, można 
poprzestać na zwykłych formach aktywności. Musicie uruchomić wyobraźnię i zaproponować włączenie się do 
wielkiej debaty o przyszłości demokracji w naszym kraju. Nie chciałbym, aby słyszano - w odbiorze wiadomości 
z Polski wyłącznie o kolejnych ekscesach środowisk ONR-owskich i chciałbym, aby młodzi Polacy pokazali swoją 
determinację i potrafili z przekonaniem zaprezentować swoją wizję przyszłości opartą o wartości nam wszystkim 
wspólne. Do tego Państwa zachęcam i życzę z okazji tego ważnego Jubileuszu wszystkiego dobrego każdemu 
z członków Waszej organizacji i wyrażam nadzieję, że będziecie z równym powodzeniem rozwijali swoją aktyw-
ność w przeszłości.

Szanowni Państwo,

MarEk safjan
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