Znaki towarowe

- rewolucyjne zmiany
Ośrodek

Informacji Patentowej Biblioteki Politechniki
Łódzkiej serdecznie zaprasza do
wzięcia udziału w szkoleniach
poświęconych najnowszym
zmianom w przepisach prawa
krajowego dotyczących znaków
towarowych.
Ostatnie nowelizacje przepisów
ustawy Prawo własnościprzemysłowej
wprowadziły szereg istotnych zmian,
z których najważniejsze dotyczą reformy systemu rejestracji znaków towarowych. Szkolenia proponowane
przez Bibli otekę PŁ mają przybliżyć
słuchaczom nowy system rejestracji
znaków towarowych. Przedstawione zostaną najważniejsze aspekty
procedury zgłoszeniowej, z uwzględ
nieniem postępowan i a w sprawie
.
sprzeciwu.
Nowelizacja ustawy Prawo wła
sności przemysłowej wchodzi w życie
15 kwietnia 2016. Wprowadza ona
całkowi cie nowy model postępowa
nia przy udzielaniu prawa ochronnego na znaki towarowe. Jest próbą
dostosowania polskiego systemu do

rozwi ązań przyjętych

w większości
państw Unii Europejskiej, a także
stosowanych w ramach rejestracji
wspólnotowego znaku towarowego.
Dotychczas Polski Urząd Patentowy opierał się na systemie badawczym, natomiast większość państw
europejskich i OHIM (The Office
for Harmonization in the Interna!
Market - Urząd harmonizacji rynku
wewnętrznego) stosowało system
sprzeciwowy.
Stosowany obecnie w Polsce
system badawczy nakłada na Urząd
Patentowy RP obowiązek przeprowadzenia badania z urzędu.
Szczegółowe badanie stanowiło
przejaw dbałości o interes zarówno
konsumentów, którzy nie chcą być
wprowadzani w błąd przez mylące
oznaczenia, jak i uprawnionych do
wcześniejszych znaków towarowych,
których prawa mogłyby zostać naruszone w wyniku rejestracji nowego
znaku towarowego.
Przejście na system sprzeciwowy
ma spowodować, że prawo wyłączne
na znak towarowy będzie udzielane
znacznie szybciej n i ż dotychczas.

W wyniku nowelizacji, Urząd Patentowy RP nie będzie podejmował
badania w zakresie wystąpienia
wzg l ędnych przeszkód rejestracji
zgłoszonego znaku towarowego.
Oznacza to, że co do zasady och ro na
może zostać udzielona na oznaczenie podobne lub nawet identyczne
z wcześniejszym znakiem towarowym.
Na szkolenia, które będą odbywać
się cyklicznie zapraszamy przedsię
biorców a także pracowników, doktorantów, dyplomantów i studentów
Politechniki Łódzkiej, jak również
wszystkich zainteresowanych tematyką ochrony własności przemysło
wej. Udzi ałwszkoleni ach jest bezpłat
ny. Prosimy o nadsyłanie zagadn i eń,
jakie chcieliby Państwo, aby były
poruszane na następnych spotkaniach na adres oipbpl@lib.p.lodz.pl.
Zachęcamy do osobistych kontaktów
zośrodkiem (OIP BPŁ, Ili p. pokój 307).

Anna Rutkowska
Justyna Sendecka
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Biblioteka PŁ

Beletrystyka w Bibliotece PŁ
Ilu z pracowników naszej uczelni pamięta, że czytelnik Biblioteki Beletrystycznej może wypożyczyć do
w naszej bibliotece można wypożyczyć również 6 książek na okres miesiąca zmożliwością jednokrotnego
l iteraturę piękną klasyczną i współczesną oraz li- ich przedłużenia.
teraturę popularnonaukową?

Chętn i e przyjmujemy Państwa życzen i a co do zakupu
nowości książkowych,

Biblioteka Beletrystyczna utworzona w roku 1952
obecnie mieści się w dwóch pomieszczeniach w części
B budynku Biblioteki Głównej PŁ. Księgozbi ór (stan na
grudzień 201 S roku) to 11 43 1 woluminów ułożonych
działowo, a w obrębi e działu alfabetycznie, według nazwiskautorów. Warto przyjść osobiście i przeszukać nasze
zbiory. Można również- korzystając z katalogu na stronie
Biblioteki PŁ (http://bg.p.lodz.pl/filie-bb.htm)- sprawdzić
możliwość wypożyczen i a poszukiwanej książki. Każdy
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które nabywamy w m i arę

możli

wości

finansowych.
Do zapisania się do Biblioteki Beletrystycznej pracownikowi wystarczy karta biblioteczna wydana przez
Bibliotekę Główną PŁ, a emerytowi świ adectwo pracy,
poświadczające odejście na emeryturę z PŁ.
Zapraszamy do Biblioteki PŁ równ i eż po beletrystykę.
I

Katarzyna Fabian
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