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I. Wykaz publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe, o którym 

mowa w art. 16 ust. 2 ustawy 

 

 

J. Sitko, Naruszenie prawa do znaku towarowego renomowanego. Studium 

prawnoporównawcze, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2019 (484 s.) 

 

 

 

II. Wykaz innych (nie wchodzących w skład osiągnięcia wymienionego 

w pkt I) opublikowanych prac naukowych oraz wskaźniki dokonań 

naukowych  

 

 

A) Publikacje naukowe w czasopismach znajdujących się w bazie Web of Science 

(WoS) oraz na liście European Reference Index for the Humanities (ERIH) 

 

J. Sitko, Trade marks with a reputation and famous marks: differences in approach between 

the European Union, Poland and the United States in relation to the principle of speciality, 

Queen Mary Journal of Intellectual Property (Queen Mary University of London) 2017, nr 7 (s. 

331-342). 

 

 

B) Monografie, publikacje naukowe w czasopismach międzynarodowych lub 

krajowych innych niż znajdujące się w bazach lub na liście, o których mowa w pkt 

II A: 

 

monografie 

  

 

1. J. Sitko, Firma i jej ochrona, Warszawa 2009 (312 s.). 

 

2. J. Sitko, Znaki towarowe i prawa ochronne (w:) T. Demendecki, A. Niewęgłowski, J. 

J. Sitko, J. Szczotka, G. Tylec, Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 

2015 (s. 595-901).  

 

artykuły 

  

1. J. Sitko, Dualizm oznaczeń przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa - obrzeża prawa 

własności przemysłowej, PPH 2008, nr 4 (18-26 s.). 

 

2. J. Sitko, Kolizja pomiędzy prawem do znaku towarowego, a prawem do wzoru 

przemysłowego w świetle orzecznictwa krajowego i unijnego, (w:) Wynalazczość i 
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Ochrona Własności Intelektualnej, (red.) A. Adamczak, Cedzyna 2011, z. 35  

(s. 127-140). 

 

3. J. Sitko, Kumulacja i kolizja prawa do znaku towarowego i wzoru przemysłowego w 

prawie krajowym i unijnym, Zeszyty Naukowe UJ, Prace z Prawa Własności 

Intelektualnej 2012, z. 2 (116) (s. 86-113).  

 

4. J. Sitko, Intellectual Property Management in Enterprise, „Organizacja i Zarządzanie” 

Kwartalnik Naukowy Politechniki Śląskiej 2012, z. 3 (s. 89-104).  

 

5. J. Sitko, Zakres kompetencji Urzędu Patentowego w sprawach o unieważnienie prawa 

z rejestracji wzoru przemysłowego ze względu na naruszenie prawa osoby trzeciej - 

glosa do wyroku WSA z dnia 21 listopada 2008 r., VI SA/Wa 710/08, Glosa. Prawo 

gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach 2012, nr 4 (s. 60-68).  

 

6. J. Sitko, Special Criteria of Trade Mark Protection with Regard to Pharmaceutical 

Products in the European Union Legal System, IIC - International Review of Intellectual 

Property and Competition Law (Max Planck Institute for Innovation and Competition), 

September 2014, z. 45/6 (s. 658-678).  

 

7. J. Sitko, Granice parodystycznego wykorzystania znaku towarowego renomowanego w 

prawie polskim, unijnym i amerykańskim (w:) Wynalazczość i Ochrona Własności 

Intelektualnej, (red.) A. Adamczak, Cedzyna 2017, z. 41 (s. 85-100).  

 

8. J. Sitko, Warunki rejestracji i zakres ochrony kompozycji kolorystycznej jako znaku 

towarowego, Zeszyty Naukowe KUL 2018, z. 1 (s. 155-177). 

 

9. J. Sitko, „Wszystkie pasy nasze są” – spór dotyczący czerpania nienależnych korzyści z 

renomy znaku towarowego – glosa do wyroku Sądu z 1.03.2018 r., T-629/16, Shoe 

Branding Europa BVBA przeciwko EUIPO – Adidas AG, Glosa, Prawo gospodarcze w 

orzeczeniach i komentarzach 2018, nr 4 (s. 57-67). 

 

10. J. Sitko, Ochrona znaku towarowego powszechnie znanego a zasada terytorialności w 

prawie polskim i w federalnym prawie amerykańskim (analiza prawnoporównawcza), 

PPH 2019, nr 2 (s. 12-24).  

 

 

C) Opracowania zbiorowe, katalogi zbiorów, dokumentacja prac badawczych, 

ekspertyz, utworów i dzieł artystycznych 

 

 

1. J. Sitko, Umowa licencyjna w prawie patentowym (w:) Umowy gospodarcze wg 

standardów UE (red.) A. Kidyba, Warszawa 2010, cz. 7.5. (34 s.) 
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2. J. Sitko, Umowa o przeniesienie prawa ochronnego na znak towarowy (w:) Umowy 

gospodarcze wg standardów UE (red.) A. Kidyba, Warszawa 2010, cz. 7.6. (20 s.) 

 

3. J. Sitko, Umowa o przeniesienie patentu (w:) Umowy gospodarcze wg standardów UE, 

(red.) A. Kidyba, Warszawa 2011, cz. 7.7. (18 s.) 

 

4. M. Dumkiewicz, J. Sitko, Stalking na tle prawa karnego i cywilnego (w:) Dobra 

osobiste w XXI wieku – nowe wartości i nowe technologie, (red.) J. Balcarczyk, 

Warszawa 2012 r. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu części 1 

artykułu, tj. wprowadzenia oraz części 2 zatytułowanej: „Stalking na tle prawa 

karnego”. Mój udział procentowy szacuję na 50 % (s. 521-539). 

 

5. J. Sitko, Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie na przykładzie 

analizy strategii ochrony formy trójwymiarowej (w:) Integracja zarządzania w 

warunkach GOW (red.) E. Skrzypek, Lublin 2012 (s. 123-136). 

 

6. J. Sitko, (w:) Własność przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej (red.) R. Skubisz, wyd. 3, Warszawa 2015 (rozdz. 34 i 35) (s. 505-531). 

 

7. J. Sitko, Parodia w kontekście naruszenia prawa do zarejestrowanego znaku 

towarowego (analiza prawnoporównawcza), (w:) Qui bene dubitat bene sciet.  Księga 

jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej, (red.) J. Barta, J. Chwalba, R. 

Markiewicz, P. Wasilewski, Warszawa 2018 (s. 678-696).  

 

8. J. Sitko, Wpływ prejudycjalnych wyroków Trybunału Sprawiedliwości na krajowe 

prawo znaków towarowych na przykładzie znaków renomowanych (w:) 100 lat ochrony 

własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego 

Rzeczypospolitej Polskiej, (red.) A. Adamczak, Warszawa 2018 (s. 791-815). 

 

Efektem mojej dotychczasowej działalności naukowo-badawczej jest 31 publikacji, w tym 21 

opublikowanych po uzyskaniu stopnia doktora nauk prawnych. 

 

 

D) Liczba cytowań publikacji według bazy Publish or Perish: 31 

 

E) Indeks Hirscha według bazy Publish or Perish: 3 

 

F) Kierowanie międzynarodowymi i krajowymi projektami badawczymi oraz udział 

w takich projektach  

 

Brałam udział w pracach międzynarodowego zespołu powołanego przez AIPPI 

(Międzynarodowe Stowarzyszenie Ochrony Własności Intelektualnej) do opracowania 

zagadnień związanych z projektem pt. „Pharmaceutical products and trademarks”. 
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Kierownikiem zespołu był Christian Schalk - Senior Counsel (Trademarks) at Bayer Intellectual 

Property GmbH. Byłam jednym z wykonawców projektu. Celem naszych badań było 

kompleksowe opracowanie zagadnień związanych z zasadami tworzenia i ochrony znaków 

towarowych produktów farmaceutycznych w różnych systemach prawnych, tj. w prawie 

unijnym i wybranych krajach Ameryki Łacińskiej. Badaliśmy również wpływ wyboru danego 

znaku towarowego na bezpieczeństwo związane z korzystaniem z produktu farmaceutycznego 

opatrzonego takim znakiem. Nasze prace były prowadzone w okresie od 10 kwietnia do 10 

września 2013 r., a ich zwieńczeniem było zaprezentowanie wystąpień wraz z prezentacjami 

multimedialnymi podczas warsztatów „Workshop Pharma 1” odbywających się w ramach 

Konferencji AIPPI Forum & ExCo (Helsinki, 5 – 11września 2013).  

 

 

G) Wygłoszenie referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach 

tematycznych 

 

1. Udział w XXX Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych i wygłoszenie 

referatu pt. „Kolizja pomiędzy prawem do znaku towarowego, a prawem do wzoru 

przemysłowego w świetle orzecznictwa krajowego i unijnego” (Cedzyna, 19-23 

września 2011 r.). 

 

2. Udział w konferencji Helsinki AIPPI Forum &  ExCo i wygłoszenie referatu w języku 

angielskim pt. “Trade Marks of Pharmaceutical Products in the European Legal 

System” (5-11 września 2013 r.).  

 

3. Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Własność Intelektualna  

w działalności gospodarczej” i wygłoszenie wykładu pt. „Parodia znaku towarowego – 

jak daleko można się posunąć (analiza prawnoporównawcza)?” (Lublin, 10 marca  

2017 r.). 

 

4. Udział w XXXVI Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych i 

wygłoszenie referatu pt. „Granice parodystycznego wykorzystania znaku towarowego 

renomowanego w świetle prawa krajowego i unijnego” (Cedzyna, 18-22 września  

2017 r.). 

 

 

 

III. Dorobek dydaktyczny i popularyzatorski oraz informacja o współpracy 

międzynarodowej habilitanta 
 

A) Aktywny udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych 

 

Oprócz konferencji wymienionych w p. 2.G, brałam aktywny udział w wymienionych niżej 

konferencjach międzynarodowych i krajowych. 
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1. Konferencja naukowa organizowana przez Uniwersytet Warszawski „Ochrona 

własności intelektualnej w społeczeństwie informacyjnym” (Warszawa, Pałac 

Kazimierzowski, 1 marca 2011 r.). 

 

2. International LES Pan-European Conference, pt. „Intellectual Property – A Tool For 

Economic Growth in the Third Millennium” (Rzym, 10 -12 czerwca 2012). 

 

3. Konferencja organizowana przez Urząd Patentowy RP z okazji Światowego Dnia 

Własności Intelektualnej „Własność intelektualna w internecie. Jak korzystać, by nie 

naruszać. Jak chronić, by nie ograniczać” (Warszawa, 26 kwietnia 2013 r.). 

 

4. Konferencja organizowana przez MARQUES (the European association representing 

the interests of brand owners) i Uniwersytet Warszawski „Polscy sędziowie o prawie 

znaków towarowych” (Warszawa, 11 października 2013 r.). 

 

5. Konferencja naukowa – Zjazd środowiska zajmującego się zagadnieniami własności 

intelektualnej, organizowana przez Urząd Patentowy RP (Przegorzały pod Krakowem, 

15-17 czerwca 2014 r.). 

 

6. XXXIII Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych (Cedzyna, 15-19 

września 2014 r.). 

 

XXXIV Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych (Cedzyna, 14-18 

września 2015 r.). 

 

7. Pierwszy Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Własności Intelektualnej 

organizowany przez Katedrę Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych 

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (Warszawa, 16-17 

października 2015 r.). 

 

8. Sympozjum naukowe „Znaki towarowe w Unii Europejskiej”, organizowane przez 

Urząd Patentowy RP oraz Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej 

(Warszawa, 21 czerwca 2016 r.). 

 

9. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zasady wynagradzania twórców w świetle 

prawa autorskiego” (Lublin, 25 marca 2017 r.). 

 

10. Sympozjum naukowe „Ochrona znaków towarowych i wzorów przemysłowych w Unii 

Europejskiej” organizowane przez Urząd Patentowy RP oraz Urząd Unii Europejskiej 

ds. Własności Intelektualnej (Warszawa, 8-9 czerwca 2017 r.). 

 

11. XXXVI Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych (Cedzyna, 15-19 

września 2017 r.). 



7 

 

 

12. Konferencja naukowa organizowana przez Polską Akademię Nauk „Prawo własności 

intelektualnej – Nowe technologie” (Warszawa, 24 kwietnia 2018 r.). 

 

13. Konferencja naukowa „Znaki towarowe i ich ochrona”, organizowana przez Katedrę 

Prawa Unii Europejskiej UMCS oraz Stowarzyszenie Naukowe Pro Scienctia Juridica 

(Lublin, 8-9 czerwca 2018 r.). 

 

 

B) Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach oraz 

towarzystwach naukowych 

 

1. Od 2001 r. jestem członkiem AIPPA – Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony 

Własności Intelektualnej (Association Internationale pour la Protection de la Propriété  

Intellectuelle). 

 

2. Od 2009 r. jestem członkiem PIRP – Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. 

 

 

C) Osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki lub sztuki 

 

Przygotowałam i poprowadziłam zajęcia dydaktyczne z 4 przedmiotów na studiach 

stacjonarnych i niestacjonarnych zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia. Dla wszystkich 

prowadzonych przedmiotów opracowałam autorskie programy nauczania, efekty kształcenia, 

sylabusy, prezentacje multimedialne oraz zestawy zadań do ćwiczeń i materiały dydaktyczne 

do ich wykonania, które regularnie aktualizuję. 

 

 

Nazwa przedmiotu 

 

Rodzaj zajęć 

Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie 

Prawo handlowe ćwiczenia (45 godz.) – Wydział Prawa i 

Administracji (studia stacjonarne) 

 

Prawo własności przemysłowej 

 

wykłady (18 godz.) – Wydział Prawa i 

Administracji (studia niestacjonarne) 

 

Prawo własności intelektualnej wykłady (15 godz.) – Wydział 

Humanistyczny (studia stacjonarne) 

 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie 

Ochrona własności intelektualnej i 

przemysłowej  

 

wykłady (30 godz.) (studia stacjonarne oraz 

niestacjonarne) 
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Politechnika Lubelska 

Ochrona patentowa wykłady (15 godz.) Wydział Mechaniczny 

oraz Wydział Podstaw Techniki (studia 

stacjonarne) 

 

Ochrona własności intelektualnej wykłady (15 godz.) Wydział Mechaniczny, 

Wydział Budownictwa i Architektury, 

Wydział Elektrotechniki i Informatyki, 

Wydział Podstaw Techniki, Wydział 

Inżynierii Środowiska oraz Wydział 

Zarządzania (studia stacjonarne) 

 

Ochrona własności intelektualnej ćwiczenia (15 godz.) Wydział Mechaniczny, 

Wydział Zarządzania (studia stacjonarne) 

 

Ochrona własności intelektualnej wykłady (10 godz.) Wydział Elektrotechniki 

i Informatyki oraz Wydział Zarządzania 

(studia niestacjonarne) 

 

Ochrona własności intelektualnej wykłady (8 godz.) Wydział Budownictwa i 

Architektury (studia niestacjonarne) 

 

 

 

Wygłosiłam szereg wykładów otwartych propagując wiedzę na temat ochrony dóbr własności 

intelektualnej. 

 

1. Wykład otwarty pt. „Kumulacja i kolizja praw własności przemysłowej na przykładzie 

znaków towarowych i wzorów przemysłowych”, wygłoszony w siedzibie Urzędu 

Patentowego RP na zaproszenie Prezesa Urzędu Patentowego RP (Warszawa, 25 

listopada 2011 r.). 

 

2. Wykład otwarty pt. „Podobieństwa i różnice w systemie ochrony znaków towarowych i 

wzorów przemysłowych”, wygłoszony na zaproszenie Polskiej Izby Rzeczników 

Patentowych, Okręg Lubelski (Lublin, 12 grudnia 2011 r.). 

 

3. Wykład otwarty pt. „Prawne aspekty plagiatu”, wygłoszony na zaproszenie Dziekana 

Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej (Lublin, 2 lutego 2012 r.). 

 

4. Referat pt. „Pogranicze prawa do znaków towarowych i wzorów przemysłowych w 

świetle wybranych przykładów z orzecznictwa", wygłoszony na zaproszenie 

Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej – AIPPI 

(Warszawa, 22 kwietnia 2012 r.). 
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5. Wykład otwarty pt. „Via Urząd Patentowy – droga od pomysłu do rejestracji znaku 

towarowego”, wygłoszony na zaproszenie studentów Koła Naukowego Prawa 

Własności Intelektualnej UMCS (Lublin, 11 marca 2016 r.). 

 

6. Wykład otwarty pt. „Ochrona prawa do znaku towarowego renomowanego (analiza 

prawnoporównawcza)”, wygłoszony na seminarium naukowym organizowanym przez 

Katedrę Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Jagiellońskiego (Kraków, 18 stycznia 2019 r.).   

 

 

D) Opieka naukowa nad studentami i lekarzami w toku specjalizacji 

 

W latach 2007 – 2009 jako adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na 

Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie 

prowadziłam seminaria magisterskie z Prawa handlowego wspólnie z Prof. dr hab. Marią 

Poźniak – Niedzielską (39 seminarzystów). Opracowałam dla studentów materiały pomocnicze 

dotyczące zasad stosowania przypisów, cytatów i odwołań w pracy naukowej. 

 

 

E) Wykonane ekspertyzy lub inne opracowania na zamówienie 

 

1. J. Sitko, „Opinia w sprawie wprowadzenia do obrotu towarów w postaci impregnatu do 

drewna o nazwie „BOROCHRON” z podrobionym znakiem towarowym słowno – 

graficznym”, wykonana dla Prokuratury Rejonowej w Lublinie dnia 1 marca 2012 r. 

 

2. Opinia prawna, której przedmiotem było dokonanie oceny, czy pojemniki na cukierki 

(drażetki) opatrzone etykietą „…” oferowane przez Lidl Polska Sklepy Spożywcze sp. 

z o.o. wkraczają w zakres prawa wyłącznego na wzór przemysłowy i tym samym 

naruszają prawo z rejestracji wzoru przemysłowego nr Rp … pt. „Pojemnik na cukierki 

– drażetki”, wykonana dnia 5 lipca 2013 r. na zlecenie BMB sp. z o.o.  

 

3. Liczne opinie w sprawach dotyczących występowania względnych przeszkód rejestracji 

znaków towarowych, sporządzone m.in. dla następujących znaków towarowych: 

 

a. „POGODYNKA.PL” (opinia wykonana dnia 16 sierpnia 2010 r. na zlecenie 

Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej), 

b. „LST – Polska” (opinia wykonana dnia 27 listopada 2012 r. na zlecenie LST 

Polska sp. z o.o.), 

c. „MLECZNA DROGA MANUFAKTURA SERÓW” (opinia wykonana dnia 23 

lutego 2018 r. na zlecenie "MLECZNA DROGA - MANUFAKTURA 

SERÓW" spółka cywilna Anna Ł., Rafał D.).  
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F) Udział w zespołach eksperckich i konkursowych  

 

Byłam członkiem Uczelnianej Komisji d/s Ochrony Własności Intelektualnej oraz 

współautorką „Regulaminu ochrony i korzystania z własności intelektualnej w Politechnice 

Lubelskiej”, który został następnie zatwierdzony przez władze Politechniki Lubelskiej. 

Podstawą dla podjęcia wskazanych działań było Zarządzenia Nr R–11/2010 Rektora 

Politechniki Lubelskiej z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie powołania Komisji ds. opracowania 

Regulaminu korzystania z własności intelektualnej w Politechnice Lubelskiej.   

 

 

G) Recenzowanie publikacji w czasopismach międzynarodowych i krajowych 

 

Opracowałam recenzję artykułu pt. „Wynagrodzenie związane z audiowizualnym utworem 

naukowym” na zlecenie redaktora naczelnego Zeszytów Naukowych KUL, dnia 23 listopada 

2017 r. 

 

 

H) Inne osiągniecia     

 

W swojej pracy naukowej korzystałam również z konsultacji z prawnikami pochodzącymi z 

zagranicznych ośrodków, wśród których należy wymienić przede wszystkim: 

a) dr Ilanah Simon Fhima (University College London, Faculty of Laws),  

b) dr. Raffaella Balocco Mattavelli (director of the INN Program at WHO, Geneva, 

Switzerland), 

c) Christian Schalk [Senior Counsel (Trademarks) at Bayer Intellectual Property GmbH]. 

 

Będąc od października 2009 r. pracownikiem Politechniki Lubelskiej, kontynuuję współpracę 

ze środowiskiem naukowym Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – 

Skłodowskiej w Lublinie, a w szczególności z Katedrą Prawa Gospodarczego i Handlowego i 

Katedrą Prawa Unii Europejskiej. 

 

Ponadto współpracuję z Urzędem Patentowym RP, biorąc czynny udział w rozmaitych 

przedsięwzięciach inicjowanych przez UPRP, jak choćby wykłady otwarte, seminaria, 

konferencje, czy różnego rodzaju publikacje zbiorowe. 

 

 

    


