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Piotr Brylski

radca prezesa
Departament Innowacyjności i Komunikacji

Na początku ubiegłego roku, kiedy gospodarka Starego Kontynentu walczyła
od 10 miesięcy z pandemią, Komisja Europejska uruchomiła po raz pierwszy w historii
fundusz umożliwiający częściowe refinansowanie kosztów ochrony znaków towarowych i wzorów przemysłowych dla unijnych MŚP. Fundusz był niezwykle popularny
wśród przedsiębiorców, a polscy aplikujący – ku zaskoczeniu Europy – okazali się
największą grupą beneficjentów. Teraz, po niemal dwóch latach pandemii, Bruksela
uruchamia drugą edycję funduszu. Ze znacznie poszerzoną i bogatszą ofertą wsparcia. Jest to wynik zrozumienia, że każda forma inwestycji w system ochrony własności
intelektualnej ze strony decydentów i przedsiębiorców jest nieocenionym zyskiem.
Dla naszego rodzimego biznesu to także wielka okazja, aby ukazać przedsiębiorcom korzyści płynące z rozwijania w ten sposób koniunktury wewnętrznej i ekspansji
na nowe rynki.
Europa cieszy się długą tradycją rozwijania kreatywności i zachęcania do innowacji:
zarówno państwa członkowskie UE, jak i Europejskiej Organizacji Patentowej (do której
od 1 marca 2004 r. należy także Polska) odegrały istotną rolę w kształtowaniu nowoczesnego i zrównoważonego systemu prawa własności intelektualnej, który nie tylko
gwarantuje autorom innowacyjnych pomysłów należne im wynagrodzenie, lecz również stymuluje konkurencyjny rynek. W dzisiejszym świecie coraz większej globalizacji
rynków i gospodarki opartej na wiedzy niezmiernie istotne jest zapewnienie dalszej
skuteczności systemu w odniesieniu do wdrażania nowych innowacyjnych polityk.
Kluczowe w wypełnianiu tego zadania jest zapewnienie, aby debata na temat roli
własności intelektualnej we wspieraniu innowacji i kreatywności opierała się na rzetelnych dowodach. Jednakże o dowodach powiemy więcej w dalszej części, a wpierw
wyjaśnimy, do jakich działań przeszła unijna administracja.
W pierwszej edycji funduszu możliwe było uzyskanie refinansowania na koszty ochrony
znaków towarowych i wzorów przemysłowych w trybie unijnym (przed Urzędem UE
ds. Własności Intelektualnej, EUIPO) oraz w krajowym (przed UPRP). W obecnej edycji
zwiększeniu ulega nie tylko wartość zwrotu nakładów (podniesiona z 50% do obecnych 75%), ale również zakres merytoryczny (rozszerzenie o ochronę patentową na wynalazki) i terytorialny. Ten ostatni jest szczególny, nie dotyczy bowiem tylko ochrony
na terytorium UE, ale także poza nią – można ubiegać się już o refinansowanie 50%
kosztów w międzynarodowych systemach: madryckim (znaki) i haskim (wzory), administrowanych przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO). Komisja
Europejska w ten sposób daje jasny sygnał, że marki oraz design małych i średnich
przedsiębiorstw muszą wychodzić poza starą Europę i wspomagane ochroną prawną
konkurować w globalnej wiosce.
Oficjalnie fundusz na rzecz ochrony własności intelektualnej unijnych MŚP ma wspierać odbudowę gospodarki po pandemii COVID-19 oraz transformację ekologiczną
i cyfrową przez kolejne trzy lata (2022–2024).
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– Małe jest piękne, ale jeżeli MŚP chcą dalej się rozwijać lub osiągnąć pozycję lidera w zakresie nowych technologii, muszą chronić swoje innowacje i wynalazki, tak
samo jak robią to duże firmy. Nowe idee i wiedza ekspercka stanowią główną wartość
dodaną UE. Za pomocą tego funduszu chcemy wspierać MŚP w tych szczególnych
czasach i pomóc im w pozostaniu silnymi i innowacyjnymi w nadchodzących dekadach – mówi Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca KE, odpowiedzialna za politykę konkurencji.
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– Fakt, że małe i średnie przedsiębiorstwa szczególnie ucierpiały na skutek kryzysu
związanego z COVID-19, jest oczywisty. Przedsiębiorstwa te wciąż pozostają jednak
podstawowym filarem naszej gospodarki, naszych ekosystemów. Fundusz pomoże
MŚP w pełni wykorzystać ich innowacyjność i kreatywność, co ma kluczowe znaczenie dla rekapitalizacji MŚP oraz postępu transformacji ekologicznej i cyfrowej – mówi
Thierry Breton, komisarz UE ds. rynku wewnętrznego.
Innowacja jest kluczowym elementem strategii wzrostu gospodarczego przyjętej
przez Unię Europejską i jej państwa członkowskie, a także przez wiele innych państw.
Ma ona na celu utworzenie bardziej konkurencyjnej gospodarki o wyższym wskaźniku zatrudnienia. Osiągnięcie tego celu zależy od kilku różnych czynników, jednak
skuteczny system praw własności intelektualnej plasuje się niewątpliwie wśród tych
najważniejszych, zważywszy, że własność intelektualna posiada zdolność napędzania kreatywności i innowacji całej gospodarki.
Wsparcie funduszu SME Fund (tak brzmi jego oficjalna nazwa) obejmuje:
●● zwrot 90% opłat pobieranych przez państwa członkowskie z tytułu usług diagnostyki własności intelektualnej, które pomagają szczegółowo ocenić potrzeby ubiegającego się o wsparcie MŚP w zakresie własności intelektualnej, z uwzględnieniem
potencjału innowacyjnego wartości niematerialnych przedsiębiorstwa (polskie
przedsiębiorstwa mogą skorzystać z projektu „Własność intelektualna w Twojej firmie” realizowanego przez UPRP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój);
●● zwrot 75% opłat pobieranych przez urzędy ds. własności intelektualnej (w tym UPRP
i inne krajowe urzędy ds. własności intelektualnej, Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej i Urząd ds. Własności Intelektualnej Beneluksu) podczas rejestracji znaków towarowych i wzorów przemysłowych;
●● zwrot 50% opłat pobieranych przez Światową Organizację Własności Intelektualnej z tytułu uzyskania rejestracji międzynarodowych znaków towarowych i wzorów
przemysłowych;
●● zwrot 50% opłat pobieranych przez krajowe urzędy ds. własności intelektualnej z tytułu udzielanych patentów w 2022 r.
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Od 2023 r. fundusz będzie mógł objąć również inne usługi, np. częściowy zwrot kosztów poszukiwania wcześniej znanych rozwiązań opartych na tej samej idei czy kosztów ponoszonych z tytułu dokonywania zgłoszenia patentowego; usługi prywatnego
doradztwa (udzielanie patentu, umowy licencyjne, wycena własności intelektualnej,
pozasądowe rozstrzyganie sporów itd.) świadczone przez profesjonalnych pełnomocników specjalizujących się w dziedzinie własności intelektualnej.
W celu ochrony swoich innowacji MŚP potrzebują elastycznych narzędzi w obszarze własności intelektualnej i dostępu do szybkiego finansowania. Dlatego wsparcie
z funduszu obejmuje teraz po raz pierwszy również patenty. Wkład finansowy Komisji
zostanie w pełni przeznaczony na procedury uzyskiwania ochrony patentowej. Przedsiębiorstwo będzie mogło np. ubiegać się o zwrot opłat rejestracyjnych związanych
z opatentowaniem swoich wynalazków w wybranym kraju unijnym.
Instytucją zarządzającą funduszem jest Urząd UE ds. Własności Intelektualnej, który
również prowadzi elektroniczny system dla aplikujących w programie. W celu zagwarantowania uczciwego i równego traktowania potencjalnych beneficjentów, a także
aby zapewnić skuteczne zarządzanie działaniem, wnioski w sprawie dotacji można
składać w latach 2022–2024. Wnioski będą rozpatrywane i oceniane zgodnie z zasadą „pierwsze weszło, pierwsze wyszło”; ilość środków jest ograniczona, więc dotacje
przyznaje się zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Jednocześnie EUIPO rekomenduje, aby
przedsiębiorstwa, które dotychczas nie miały doświadczenia w procedurach uzyskiwania praw własności przemysłowej, w pierwszej kolejności składały wnioski w sprawie usług diagnostyki (audytu) własności intelektualnej, a dopiero później w sprawie
innych usług. W przypadku polskich przedsiębiorstw rekomendacja dotyczy uczestnictwa we wspomnianym projekcie UPRP.
Ten bezprecedensowy projekt, którym jest fundusz i którego powstanie musiała poniekąd wymusić trudna sytuacja gospodarcza, ukazuje zdecydowanie bardziej realistyczną praktykę brukselską: Europa nie ma już być innowacyjna, jest bowiem
oczywiste, że to słowo jest jej głównym hasłem na konkurencyjnym rynku globalnym.
Europa ma wyposażyć swoich przedsiębiorców w broń, jaką staje się wiedzą o ochronie własności intelektualnej, zaś amunicją mają być prawa własności przemysłowej –
prawa ochronne na znaki towarowe (chroniące marki), prawa z rejestracji wzorów
przemysłowych (chroniące design), patenty na wynalazki (chroniące technologie
i innowacje) oraz nieuczestniczące jeszcze w projekcie oznaczenia geograficzne
(wskazujące jakość i renomę produktów pochodzących z konkretnych obszarów
i regionów).
Unia chce zatem realnie identyfikować i wykorzystywać wartości niematerialne,
które jej przedsiębiorstwa wytwarzają, rozwijają i udostępniają, poprzez wspieranie
ich w skuteczniejszym zarządzaniu tą wartością oraz zapewnienie wsparcia finansowego. Znaczna refundacja kosztów ma przyczyniać się do drugiego ważnego aspektu: projekt ma sprzyjać łatwiejszemu dostępowi przedsiębiorców do urzędów patentowych i procedur ochronnych.
W SME Fund polscy przedsiębiorcy znów stają przed wielką szansą – to już nie tylko
możliwość łatwiejszej ochrony prawnej na rynku krajowym (UPRP), unijnym (EUIPO)
czy światowym (WIPO), ale także do 2250 euro wsparcia finansowego z przeznaczeniem na zarządzanie własnością intelektualną ich firm. Fundusz wdrożył szybszy
i łatwiejszy proces składania wniosków, a pokrycie finansowe dotyczy wielu różnych
opłat – można zakwalifikować je jako zwrot kosztów. Wnioski za ten rok można składać
w dowolnym momencie do 16 grudnia 2022 r. i może je złożyć właściciel unijnego
MŚP, pracownik lub upoważniony przedstawiciel działający w jego imieniu, np. profesjonalny pełnomocnik. Warto nadmienić, że dotacje są zawsze przekazywane bezpośrednio do przedsiębiorcy.
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Proces składania wniosku do SME Fund jest prosty. Przede wszystkim należy przygotować wymienione poniżej dokumenty:
●● wyciąg z rachunku bankowego przedsiębiorstwa zawierający następujące dane:
nazwa przedsiębiorstwa jako posiadacza rachunku, pełny numer IBAN wraz z kodem kraju oraz kod BIC/SWIFT;
●● zaświadczenie VAT lub zaświadczenie o posiadaniu krajowego numeru rejestracji
wydane przez właściwy organ krajowy;
●● jeżeli MŚP jest reprezentowane przez przedstawiciela lub jeżeli jest się przedstawicielem działającym w imieniu MŚP, należy złożyć „Oświadczenie” podpisane przez
upoważnionego właściciela lub pracownika MŚP.
Po zatwierdzeniu wniosku wnioskodawca otrzymuje powiadomienie z funduszu o przyznaniu dotacji oraz bonów. Może wtedy wystąpić z wnioskiem o potrzebne czynności
dotyczące własności intelektualnej. Następnie, aby otrzymać zwrot kosztów za wybrane czynności związane z własnością intelektualną, należy wystąpić o zwrot kosztów po ich uprzednim zapłaceniu, używając formularza, który znajduje się na indywidualnym, internetowym koncie funduszu dla MŚP. Bony są ważne przez 4 miesiące
od chwili otrzymania dotacji. W razie potrzeby w ciągu ostatnich 30 dni pierwotnego
4-miesięcznego okresu można uzyskać ich przedłużenie o kolejne 2 miesiące. W tym
okresie wnioskodawca może wystąpić o działania związane z własnością intelektualną, opłacić je, a następnie ubiegać się o zwrot kosztów w odpowiedniej wysokości,
czyli aktywować bony.
SME Fund obejmuje kilka czynności, które w zależności od potrzeb danego przedsiębiorstwa pomagają wnioskodawcom wdrażać strategie dotyczące aktywów
własności intelektualnej. Zwłaszcza wybrany poziom ochrony (krajowy, unijny, międzynarodowy) będzie zależał od przyjętej strategii biznesowej i planów rozwoju
przedsiębiorstwa. W przypadku 50% zwrotu opłat patentowych na poziomie krajowym (w Urzędzie Patentowym RP) można ubiegać się o refundację wstępnych kosztów przyznania patentu (np. zgłoszenia, wyszukiwania i badania) oraz opłat za publikację na poziomie krajowym. Wspomniana już maksymalna kwota dofinansowania
na jedno przedsiębiorstwo, wynosząca 2250 euro, zawiera 1500 euro na koszty związane z ochroną znaków towarowych i wzorów przemysłowych oraz 750 euro na koszty
ochrony patentowej.
Według danych z ostatniego, ubiegłorocznego badania Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) i Urzędu UE ds. Własności Intelektualnej, pt. „Prawo własności intelektualnej i wyniki przedsiębiorstw w UE”, obejmującego szczegółową analizą gigantyczną
i reprezentatywną próbę 127 tys. unijnych firm, przedsiębiorstwa posiadające prawa
własności intelektualnej są na ogół większe pod względem liczby pracowników niż
podmioty, które takich praw nie posiadają (średnio 13,5 w porównaniu do 5,1 pracownika). Z tego względu wskaźniki wyników gospodarczych, takie jak przychód, zyski
i wynagrodzenia, obliczono w przeliczeniu na pracownika.
Przedsiębiorstwa będące właścicielami praw własności intelektualnej mają średnio 20% wyższy przychód w przeliczeniu na pracownika niż przedsiębiorstwa, które nie są właścicielami takich praw. Jeżeli chodzi o indywidualne prawa własności
intelektualnej, średnia premia w wynikach, jaką zyskują przedsiębiorstwa będące
właścicielami praw własności intelektualnej, wynosi: 36% w przypadku patentów,
21% w przypadku znaków towarowych i 32% w przypadku wzorów przemysłowych.
Przedsiębiorstwa będące właścicielami praw własności intelektualnej płacą średnio o 19% wyższe wynagrodzenie niż przedsiębiorstwa niebędące właścicielami takich praw. Efekt ten jest najbardziej dostrzegalny w przypadku posiadania patentów
(53%), a w dalszej kolejności – wzorów przemysłowych (30%) i znaków towarowych
(17%). Zarówno pod względem przychodu na pracownika, jak i wypłacanego wynagrodzenia patenty są prawem własności intelektualnej, które przeciętnie daje przedsiębiorstwom i ich pracownikom najwięcej korzyści w zestawieniu ze znakami towarowymi i wzorami przemysłowymi.
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Także zawarta w badaniu analiza ekonometryczna pozwala na wyizolowanie skutków posiadania praw własności intelektualnej po wyłączeniu innych czynników, takich jak wielkość przedsiębiorstwa, państwa lub sektory prowadzenia działalności.
Wyniki potwierdzają pozytywną zależność między posiadaniem praw własności intelektualnej a wynikami gospodarczymi, z przychodem w przeliczeniu na pracownika
wyższym o 55% w przypadku podmiotów będących właścicielami praw własności
intelektualnej niż w przypadku podmiotów niebędących właścicielami takich praw.
Można to uznać za jeden z głównych wyników tego badania!
Ponadto z analizy wynika, że związek ten jest szczególnie wyraźny w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw. Przychód na pracownika w MŚP będących właścicielami praw własności intelektualnej jest aż o 68% wyższy niż w podmiotach, które
w ogóle nie są właścicielami żadnych takich praw. Zatem, chociaż większość MŚP
w Europie nie posiada praw własności intelektualnej, te, które są właścicielami takich praw, osiągają znacznie wyższy przychód w przeliczeniu na pracownika. W przypadku dużych przedsiębiorstw przychód na pracownika jest o 18% wyższy w gronie
podmiotów będących właścicielami praw własności intelektualnej niż podmiotów
niebędących właścicielami takich praw. Analiza pokazuje, że prawie 6 z 10 dużych
przedsiębiorstw w Europie to właściciele praw własności intelektualnej, chociaż związek z wysokim przychodem na pracownika jest mniej dostrzegalny niż w przypadku
MŚP. Niestety duże polskie przedsiębiorstwa znajdują się poniżej unijnej średniej i jest
to jeden z wielu argumentów, aby tworzyć dedykowane programy dla MŚP i odrębne
także dla dużych krajowych firm, bowiem zarówno duże firmy publiczne (np. spółki
Skarbu Państwa), jak i firmy o dominującym polskim kapitale prywatnym wymagają
wyposażenia w wiedzę o wyższych strategiach ochrony własności przemysłowej i zaawansowanych instrumentach działania.
Analiza ekonometryczna pokazuje, że wzrost wyników przedsiębiorstwa zależy od rodzaju i połączenia praw własności intelektualnej. Największe wzrosty przychodu
na pracownika są powiązane z połączeniem znaków towarowych i wzorów oraz patentów, znaków towarowych i wzorów, kiedy to premie wynikowe wynoszą odpowiednio 63% i 60%. Podmioty będące właścicielami samych patentów osiągają przychód
na pracownika wyższy o 43%, podmioty będące właścicielami samych znaków towarowych – o 56%, podmioty będące właścicielami samych wzorów – o 31%, podmioty
będące właścicielami patentów i znaków towarowych – o 58%, a podmioty będące
właścicielami patentów i wzorów – o 39%.
Pozytywna zależność między posiadaniem praw własności intelektualnej a wynikami
gospodarczymi jest szczególnie silna w przypadku MŚP. Jednocześnie mniej niż 9%
owych MŚP (uwzględnionych we wspomnianym badaniu EPO i EUIPO) to właściciele
jednego z trzech rodzajów praw własności intelektualnej uwzględnionych w badaniu.
Przyczyny niskiego poziomu wykorzystania praw własności intelektualnej są przedmiotem analiz EUIPO, z których wynika, że do barier napotykanych przez MŚP zalicza
się brak wiedzy na temat praw własności intelektualnej, postrzeganie procedur rejestracji jako złożonych i kosztownych, a także wysokie koszty egzekwowania tych praw,
co stanowi szczególne obciążenie dla mniejszych i średnich.
Wyniki te pokrywają się z wynikami ostatniej edycji badania dotyczącego znaczenia
własności intelektualnej na poziomie sektora (EPO i EUIPO, 2019), w którym analizowano całościowy wkład sektorów intensywnie korzystających z praw własności intelektualnej w gospodarkę Unii pod względem produktu krajowego brutto, zatrudnienia,
wynagrodzeń i międzynarodowej wymiany handlowej. W badaniu tym stwierdzono,
że w sektorach intensywnie korzystających z praw własności intelektualnej odnotowuje się najwyższą premię w wynagrodzeniu. Oto jakie były (i są) główne ustalenia:
●● obecnie gospodarka UE obejmuje 353 sektory intensywnie korzystające z praw
własności intelektualnej; średnio dwie trzecie tych sektorów intensywnie korzysta
z więcej niż jednego prawa własności intelektualnej;
●● sektory intensywnie korzystające z praw własności intelektualnej zapewniają 29,2%
wszystkich miejsc pracy w UE; średnio niemal 63 mln osób w UE są zatrudnione w tych
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sektorach; dodatkowe 21 mln miejsc pracy powstało w branżach dostarczających
towary i usługi na rzecz sektorów intensywnie korzystających z praw własności intelektualnej; z uwzględnieniem zatrudnienia pośredniego całkowita liczba miejsc
pracy związanych z prawami własności intelektualnej wynosi 83,8 mln (38,9%);
●● w tym samym okresie sektory intensywnie korzystające z praw własności intelektualnej wygenerowały niemal 45% unijnego PKB o łącznej wartości 6,6 biliona euro;
odpowiadały one również za większość wymiany handlowej UE z resztą świata (!)
i wygenerowały nadwyżkę handlową, przyczyniając się tym samym do utrzymania
równowagi w handlu zewnętrznym UE;
●● płace pracowników w sektorach intensywnie korzystających z praw własności
intelektualnej są znacznie, bo średnio o 47%, wyższe w porównaniu z innymi sektorami; należy przy tym zaznaczyć, że wartość dodana na pracownika również jest
w tych branżach wyższa niż w innych sektorach gospodarki;
●● z porównania wyników tego badania z poprzednimi wynikami wychodzi, że wkład
przedsiębiorstw korzystających z praw własności intelektualnej w gospodarkę UE
stale rośnie;
●● wśród sektorów intensywnie korzystających z praw własności intelektualnej
w ostatnich latach wzrosło znaczenie gospodarcze branż zaangażowanych
w rozwój technologii służących łagodzeniu zmian klimatu i branż związanych
z czwartą rewolucją przemysłową, a obecnie z piątą generacją.
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Według ostatniej edycji badania EPO i EUIPO sektory intensywnie korzystające z praw
własności intelektualnej wygenerowały 29,2% wszystkich miejsc pracy w UE, w tym
22% w sektorach intensywnie wykorzystujących znaki towarowe, 14% w sektorach intensywnie wykorzystujących wzory, 11% w sektorach intensywnie wykorzystujących
patenty, 5,5% w sektorach intensywnie wykorzystujących prawa autorskie, a także,
w mniejszym stopniu, w sektorach intensywnie wykorzystujących oznaczenia geograficzne i ochronę odmian roślin.
Poza zapewnieniem zatrudnienia sektory intensywnie korzystające z praw własności
intelektualnej przyczyniają się do produkcji gospodarczej mierzonej produktem krajowym brutto (PKB). W ogólnym ujęciu niemal 45% PKB w UE generowane jest w sektorach intensywnie korzystających z praw własności intelektualnej, przy czym 37%
w sektorach intensywnie korzystających ze znaków towarowych, 16% w sektorach
intensywnie korzystających ze wzorów, 16% w sektorach intensywnie korzystających
z patentów, 7% w sektorach intensywnie korzystających z praw autorskich, a w mniejszym zakresie także w sektorach intensywnie korzystających z oznaczeń geograficznych i ochrony odmian roślin.
Jeśli chodzi o perspektywę pracownika i rynku pracy, wynagrodzenia w sektorach
intensywnie korzystających z praw własności intelektualnej są istotnie wyższe od zarobków w sektorach, w których nie korzysta się intensywnie z praw własności intelektualnej. Średnia tygodniowa płaca w sektorach intensywnie korzystających z praw własności intelektualnej wynosi 801 euro, w porównaniu z 544 euro w innych branżach,
co stanowi różnicę na poziomie aż 47%. Płace są wyższe średnio o 29% w sektorach intensywnie korzystających z oznaczeń geograficznych, o 40% w sektorach intensywnie
korzystających ze wzorów przemysłowych, o 48% w sektorach intensywnie korzystających ze znaków towarowych, o 59% w sektorach intensywnie korzystających z praw
autorskich i o 72% w sektorach intensywnie korzystających z patentów!
Analizie poddano także rolę sektorów intensywnie korzystających z praw własności
intelektualnej w handlu zewnętrznym UE. Jaka perspektywa otwiera się dla polskich
eksporterów? Jednoznaczna: sektory intensywnie korzystające z praw własności intelektualnej odpowiadają za większość wymiany handlowej w UE. Na pierwszy rzut oka
tak wysoki udział tych sektorów może wydawać się zaskakujący. Wynika to z faktu,
że nawet niektóre branże wytwarzające, na przykład energię, korzystają intensywnie z praw własności intelektualnej, a z drugiej strony wiele działań podejmowanych
w branżach niewykorzystujących intensywnie praw własności intelektualnej nie podlega wymianie handlowej. Z tego powodu 89% importu towarów do UE stanowią towary wytwarzane przez sektory intensywnie korzystające z praw własności intelektualnej.
Sektory te reprezentują jeszcze wyższy udział w unijnym wywozie towarów – osiąga
on poziom aż 96%. W przypadku handlu usługami udział sektorów intensywnie korzystających z praw własności intelektualnej jest niższy i wynosi 57,4% całego importu
usług i 53,7% całego eksportu usług. Przy uwzględnieniu zarówno towarów, jak i usług
aż 80% unijnego importu i 82% unijnego eksportu generowały sektory intensywnie
korzystające z praw własności intelektualnej!
Ostatnie badanie sektorowe zwraca także uwagę na dwa obszary szczególnie cenne
dla SME Fund w 2022 r., czyli zielone i cyfrowe technologie.
Zwróćmy uwagę na 25 sektorów intensywnie korzystających z technologii służących
łagodzeniu zmian klimatu, gdyż będą one odgrywały istotną rolę w realizacji celów
określonych w porozumieniu klimatycznym z Paryża, a europejskie przedsiębiorstwa
znajdują się wśród światowych liderów wielu z tych technologii. Sektory te odpowiadają za 2,5% zatrudnienia i 4,7% produkcji gospodarczej w UE. Wyższy poziom płac
w branżach technologii służących łagodzeniu zmian klimatu plasuje się na poziomie
93,3% w porównaniu z sektorami, które nie korzystają intensywnie z praw własności
intelektualnej. Jest to wynik niemal dwa razy większy niż w przypadku sektorów intensywnie korzystających z praw własności intelektualnej w ujęciu ogólnym (47%).
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Z kolei czwarta rewolucja przemysłowa, napędzana pojawieniem się internetu rzeczy,
obejmuje szereg innych technologii, takich jak przetwarzanie w chmurze i sztuczna
inteligencja. 16 sektorów intensywnie korzystających z technologii czwartej generacji (koncentrujących się w sektorach zaawansowanych technologii produkcyjnych)
odpowiada za 1,9% zatrudnienia w UE i 3,9% unijnego PKB. Wynagrodzenia w tych
sektorach są jeszcze wyższe niż w sektorach technologii służących łagodzeniu zmian
klimatu, i osiągają poziom 104,3% (w porównaniu z sektorami, które nie wykorzystują
praw własności intelektualnej).
Przeprowadzone na wysokim poziomie merytorycznym i statystycznym badania pokazują, że polscy przedsiębiorcy muszą zacząć angażować w zasadzie całą swoją
uwagę w strategie ochrony własności intelektualnej. Zasoby, dane i bazy Urzędu Patentowego RP oraz innych organów stanowić powinny podstawową formę inspiracji
i być przydatne dla codziennych koncepcji opracowywania nowych marek, produktów, usług czy innowacji (te dane dobrze pokazują, nad czym pracuje konkurencja i w którym kierunku się rozwija). Aktywne i regularne dokonywanie zgłoszeń
do UPRP oraz korzystanie z szerokich możliwości, jakie daje Prawo własności przemysłowej, nie tylko umożliwia walkę z rodzimą konkurencją, ale stanowi szansę na rozwój
na rynku krajowym – postawy kreatywne i proinnowacyjne pozwalają zdecydowanie
efektywniej dostrzegać i wykorzystywać wewnętrzne zasoby, co prowadzić powinno
do rozwoju koniunktury wewnętrznej. Mamy bowiem duży rynek konsumencki o stale
rosnących oczekiwaniach i to zwłaszcza w obszarach jakości, innowacyjności i atrakcyjności produktów oraz usług.
Wreszcie przyjęcie kultury ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwach
nie tylko zachęca do rozwoju i inspiruje, lecz także, dzięki intensywnemu korzystaniu
wpierw z krajowego systemu ochrony własności przemysłowej, pozwala zdecydowanie wydajniej korzystać z europejskich i międzynarodowych systemów ochrony. Terytorium Unii Europejskiej (27 krajów dla ochrony wspólnotowych znaków towarowych,
wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych) czy Europejskiej Organizacji Patentowej (38 krajów dla ochrony patentów europejskich) staje się niewystarczające,
to dla polskich przedsiębiorców coraz bardziej „drugi rynek wewnętrzny”.
Dlaczego? Eksport towarów i usług stanowił w 2020 r. już 55,6% polskiego PKB. W porównaniu do 1995 r. wskaźnik ten wzrósł o 32,7%. W wartości 55,6% eksport towarów
odpowiada już za 44,5% PKB, a usług za 11,1%. Polska najwięcej eksportuje do Niemiec
(28% eksportu), zaś 80% naszego całego eksportu ma miejsce na terytorium UE. Tak
więc choć polscy zgłaszający coraz lepiej radzą sobie ze zgłaszaniem wynalazków
do EPO i wręcz świetnie ze zgłaszaniem znaków towarowych i wzorów przemysłowych
do EUIPO, to wciąż istnieje wysoka nieświadomość i braki w profesjonalnej wiedzy
o tych regionalnych systemach ochrony.
Także w Planie strategicznym Europejskiego Urzędu Patentowego na 2023 r. nadano
priorytet prowadzeniu badań gospodarczych w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania zainteresowanych stron na zwiększanie wiedzy o wpływie europejskiego systemu patentowego i o jego rozwoju. W podobnym duchu ukierunkowany jest
Urząd UE ds. Własności Intelektualnej, odpowiedzialny za unijny system znaków towarowych i wzorów przemysłowych.
Jednak Europa to dla Polski zdecydowanie za mało (tak jak analogicznie Europa dla
Europy to za mało), stąd fundusz SME Fund otwiera się wreszcie na świat. Jak wiemy,
eksport wysoko przetworzonych produktów z Polski poza UE daje nie tylko cenne, wysokie marże, ale stanowi źródło prawdziwych przewag konkurencyjnych i szansę dla
całej gospodarki. Aktualnie 125 krajów jest w zasięgu Systemu madryckiego WIPO
(międzynarodowy system ochrony znaków towarowych) oraz 92 kraje są w zasięgu
Systemu haskiego (analogicznego dla wzorów przemysłowych). Możliwości proceduralne Światowej Organizacji Własności Intelektualnej idealnie wychodzą naprzeciw
polskiemu i europejskiemu zapotrzebowaniu.
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Dobrze, że europejskie urzędy ds. własności intelektualnej oraz WIPO prowadzą badania, analizy i rozważania nad znaczeniem praw własności intelektualnej. Dobrze,
że prowadzą aktywne konsultacje i podejmują wielki wysiłek intelektualny nad dostosowaniem międzynarodowych regulacji i świata własności przemysłowej do największych wyzwań, jakimi są sztuczna inteligencja, blockchain, wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, robotyka i automatyka, nanotechnologia czy technologie
kosmiczne.
Jednakże, na marginesie pochwał, warto zauważyć, że mając tak ogromne możliwości, nie prowadzą szerokiej, rzetelnej i adekwatnej akcji informacyjnej w krajach
członkowskich. Wydaje się, że sednem komunikacji EUIPO, EPO czy WIPO nie powinna być przykładowo globalna korporacja, która jest w stanie analizować
swoim potencjałem wszystkie możliwości oferowane przez systemy ochrony własności przemysłowej (taki gigant ma duże kadry managerskie, prawne i podatkowo-rachunkowe). Sednem powinna być skuteczna masowa komunikacja do rzesz
przedsiębiorców, przykładowo małych i średnich w Polsce, która powinna być tworzona przy aktywnym udziale i równoprawnej współpracy krajowych urzędów patentowych. Możemy śmiało powiedzieć, że nasz kraj i nasza gospodarka (ale także
i szerzej kraje Europy Środkowo-Wschodniej) są idealnym przykładem wielkiego potencjału, który może być pobudzany profesjonalnym podejściem do ochrony naszej
własności intelektualnej. Mamy bowiem świetnie wykształcone kadry, duży potencjał naukowy i badawczo-rozwojowy, coraz więcej polskiego prywatnego kapitału
oraz wielokrotnie większego zagranicznego kapitału inwestycyjnego. Jesteśmy także wreszcie jako przedsiębiorcy, innowatorzy, naukowcy, marketingowcy czy brandingowcy bardzo kreatywni i pracowici. Jesteśmy konglomeratem bardzo dobrych
czynników, które powinny być spajane i aktywizowane przez powszechnie dostępny
i zrozumiały system ochrony własności przemysłowej na poziomie krajowym, regionalnym i światowym.
Dlatego – jak wspomniano na początku – fundusz SME Fund jest korzystny i cenny
nie tylko z powodów finansowych. Niesie także możliwości pewnej popularyzacji tematyki ochrony znaków towarowych czy wzorów przemysłowych, z którą konfrontuje się
polski przedsiębiorca ze swoimi kolegami z Czech, Włoch czy Portugalii. Jednocześnie
dla wielu przedsiębiorców możliwość refinansowania kosztów ochrony ich marki
czy designu poza granicami UE otwiera zupełnie inną perspektywę, a tę zawsze warto mieć na horyzoncie.
W listopadzie 2020 r. Komisja Europejska opublikowała plan działania w sprawie własności intelektualnej w celu wsparcia odbudowy i odporności gospodarki UE. Do najważniejszych celów planu działania należy promowanie przez Komisję skutecznego
wykorzystywania i tworzenia narzędzi służących ochronie własności intelektualnej,
w szczególności przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Komisja zaproponowała MŚP
dotkniętym kryzysem związanym z COVID-19 pomoc finansową, która pomoże im
zarządzać portfelami praw własności intelektualnej oraz przyspieszyć ich przejście
na ekologiczne i cyfrowe technologie. – W erze cyfrowej ochrona własności intelektualnej jest niezbędna. Jest to jedyny zgodny z prawem sposób, by nie dopuścić do kopiowania lub wykorzystania swoich unikatowych pomysłów, produktów lub usług
bez pozwolenia. Ochrona własności intelektualnej może obejmować różne aktywa,
na przykład znaki towarowe, wzory, patenty, tożsamość firmy, produkty, usługi i procesy – podaje EUIPO.
Na początku 2021 r. KE i EUIPO uruchomiły pierwszy unijny fundusz dla MŚP oferujący
usługi zwrotu kosztów związanych z usługami diagnostyki (audytu) własności intelektualnej w firmach – to była poprzednia, pierwsza wersja SME Fund. Wtedy blisko 13 tys.
MŚP z wszystkich 27 państw członkowskich skorzystało z premierowej edycji funduszu.
Wykonano wtedy ponad 28 tys. usług, co jasno świadczy o sukcesie inicjatywy. Aby
uzyskać więcej praktycznej wiedzy o SME Fund, warto skontaktować się z multikanałowym Centrum Kontaktowym Urzędu Patentowego RP.

Płaszczyzna znaczeniowa (koncepcyjna)
w porównywaniu znaków towarowych –
przykłady z orzecznictwa
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Przez lata praktyki orzeczniczej na gruncie tak unijnych, jak i krajowych przepisów dotyczących w szczególności oceny istnienia ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd
wypracowane zostały zasady porównywania znaków towarowych, będącego istotnym elementem tej oceny. Odbywa się ono na trzech płaszczyznach – wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej (koncepcyjnej). Ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd powinna opierać się na całościowym wrażeniu, jakie wywierają znaki,
w jej ramach zaś należy uwzględnić ich dystynktywne i dominujące elementy, z pominięciem drobnych lub nieistotnych różnic między nimi. Do stwierdzenia podobieństwa
oznaczeń może być wystarczające ustalenie podobieństwa na jednej z płaszczyzn.
W praktyce ocena podobieństwa oznaczeń oparta jest zatem na wypadkowej wniosków płynących z analizy ich podobieństwa wizualnego, fonetycznego i znaczeniowego (koncepcyjnego). Niejednokrotnie stopnie podobieństwa na tych płaszczyznach różnią się, czasami podobieństwo występuje tylko na jednej z nich. Nie można
zatem wykluczyć wystąpienia sytuacji, w której porównywane znaki, pozostając
w danym, nawet wysokim, stopniu podobne na płaszczyznach wizualnej i fonetycznej, jednocześnie diametralnie różnią się znaczeniowo na tyle, że różnica ta przeważa
ponad podobieństwami i istotnie wpływa na wynik porównania. Czasami dane słowo
lub wyrażenie, składające się na dany znak, cechuje się bowiem znaczeniem, które
w percepcji odbiorców stanowić będzie zupełnie coś innego niż przekaz wyrażany
w znaku lub znakach przeciwstawionych. Szczególnie istotna w procesie takiej oceny
wydaje się charakterystyka kręgu odbiorców danych towarów lub usług oraz poziom
ich uwagi. Różnica semantyczna pomiędzy oznaczeniami, przy uwzględnieniu tego
całościowego kontekstu, może być na tyle istotna, że w konsekwencji podobieństwo
znaków zostanie zredukowane, a nawet zniesione. W praktyce orzeczniczej kwestia
ta niejednokrotnie była przedmiotem analizy, co doprowadziło do wypracowania
pewnych kryteriów, które należy rozważyć w takich sytuacjach.
Przykładowo w wyroku Sądu Pierwszej Instancji (SPI) z dnia 14 października 2003 r.
(sygn. T-292/01) dotyczącym znaków słownych BASS (klasa 25) i PASH (klasa 18 i 25) sąd
zważył (pkt 54), że przy ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu stosowanego w tej sprawie art. 8 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego podobieństwa wizualne i fonetyczne między
dwoma znakami towarowymi mogą być w znacznym stopniu przeciwważone różnicami koncepcyjnymi. Aby taka sytuacja miała miejsce, przynajmniej jeden z kolidujących ze sobą znaków towarowych musi mieć z punktu widzenia właściwego kręgu
odbiorców jasne i konkretne znaczenie, tak aby odbiorcy mogli je natychmiast odczytać. Sąd podkreślił, że okoliczność, iż słowny znak towarowy nie odnosi się do żadnej
cechy towarów, dla których zarejestrowano lub zgłoszono dany znak, nie uniemożliwia właściwemu kręgowi odbiorców natychmiastowego zrozumienia znaczenia tego
słownego znaku towarowego. Do zaistnienia takiej sytuacji nie jest jednak konieczne,
aby drugi znak również miał, z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców, jasne
i konkretne znaczenie.
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Koncepcja oceny przedstawiona w tym wyroku znalazła zastosowanie w późniejszym
orzecznictwie. Przykładowo wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia
12 stycznia 2006 r. w sprawie o sygn. C-361/04 P, który zapadł w ramach postępowania
odwoławczego od wyroku SPI z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie T-185/02, dotyczył
wspólnotowych znaków słownych PICASSO i PICARO, w kontekście towarów z klasy
12. W ramach postępowania C-361/04 P wspólnota spadkobierców słynnego malarza Pabla Picassa żądała uchylenia zaskarżonego wyroku w sprawie T-185/02. Skarżący uważali, że Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM, obecnie EUIPO)
decyzją z dnia 18 marca 2002 r. niesłusznie oddalił ich odwołanie od decyzji w sprawie sprzeciwu wydanej w Trzeciej Izbie Odwoławczej OHIM w dniu 11 stycznia 2001 r.
We wspomnianej decyzji z dnia 18 marca 2002 r. OHIM utrzymywał, że uwzględniając
wysoki stopień uwagi właściwego kręgu odbiorców towarów takich jak pojazdy z klasy 12, omawiane znaki towarowe nie są podobne ani pod względem fonetycznym,
ani wizualnym, a wywierane przez wcześniejszy znak towarowy wrażenie koncepcyjne może ponadto niwelować wszelkie ewentualne podobieństwo fonetyczne lub wizualne wspomnianych znaków towarowych. Trybunał potwierdził zasadność oceny
dokonanej w zaskarżonym wyroku T-185/02 przez SPI; mianowicie SPI zważył, że porównywane oznaczenia są podobne na płaszczyźnie wizualnej oraz fonetycznej (tutaj
podobieństwo oceniono jako nieznaczne), jednakże na płaszczyźnie znaczeniowej
oznaczenie słowne PICASSO jest wyjątkowo dobrze znane właściwemu kręgowi odbiorców jako nazwisko słynnego malarza Pabla Picassa. Oznaczenie słowne PICARO
może zostać zrozumiane przez osoby pochodzenia hiszpańskiego jako określające
w szczególności postać z literatury hiszpańskiej, podczas gdy jest ono pozbawione
treści semantycznej dla przeważającej części właściwego kręgu odbiorców niebędącej pochodzenia hiszpańskiego. Oznaczenia nie są zatem podobne pod względem koncepcyjnym. Sąd zważył, że wbrew twierdzeniom skarżących, na relewantność znaczenia oznaczenia dla celów oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia
w błąd nie wpływa fakt, że znaczenie to nie ma związku z danymi towarami. Renoma
malarza Pabla Picassa jest bowiem taka, że oznaczenie PICASSO jako znak towarowy dla pojazdów w postrzeganiu przeciętnego konsumenta będzie odbierane jako
nazwisko malarza i nie będzie zasadniczo postrzegane jako jedna z marek pojazdów.
Różnice koncepcyjne dzielące te oznaczenia mogą zatem w tym przypadku neutralizować podobieństwa wizualne i fonetyczne.
Przytoczona powyżej sprawa jest o tyle specyficzna, że przedmiotem rozważań był
tutaj znak towarowy będący w istocie renomowanym nazwiskiem, co dodatkowo
wzmacniało różnicę semantyczną między znakami. Omawiana koncepcja analizowana jest także przy oznaczeniach pozbawionych takiego kontekstu, przy czym różnica na płaszczyźnie znaczeniowej nie zawsze jest wystarczająca do samodzielnego
zniwelowania podobieństw na pozostałych płaszczyznach. Przykładowo w wyroku
z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie T-227/13 przedmiotem rozważań w kontekście towarów z klasy 05 (m.in. preparaty do niszczenia szkodników, herbicydy, insektycydy)
były oznaczenia słowne INTERFACE oraz INTERFOG. W pkt 47–48 tego wyroku Sąd zaakcentował kwestię poziomu uwagi odbiorców, zważając, że w kontekście przedmiotowych towarów jest to poziom wysoki, wobec czego odbiorcy będą bardziej skłonni
dostrzec różnice między kolidującymi ze sobą znakami niż odbiorcy o średnim lub
niskim poziomie uwagi. Sąd wziął pod uwagę istnienie pewnych podobieństw między znakami (tj. prawie ta sama długość oznaczeń, wspólność większości tworzących
je liter i ta sama ich kolejność, identyczność fonetyczna dwóch pierwszych sylab oraz
rozpoczynanie się trzeciej sylaby od wspólnej litery „f”). Sąd w pkt 48 wyroku przywołał omawianą w niniejszym artykule koncepcję oceny oraz potencjalną zdolność
do neutralizacji podobieństw wizualnych i fonetycznych, lecz zaakcentował także,
że do zastosowania tej koncepcji niezbędne jest, aby przynajmniej jeden ze znaków posiadał jasne i natychmiastowo pojmowane przez odbiorców znaczenie. Sąd
zważył, że nawet jeżeli odbiorcy nadają znaczenie słowu „interface”, to jednak jest
ono w kontekście przedmiotowych towarów z klasy 05 abstrakcyjne, co powoduje,
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że nie będzie budziło u odbiorców żadnych skojarzeń ułatwiających zapamiętanie
tego znaku na podstawie tego znaczenia. Wobec tego różnica koncepcyjna między
słowami „interface” i „interfog” staje się mniej widoczna i może umknąć uwadze odbiorców, nie pozwalając tym samym na neutralizację podobieństw.
Podobną konkluzję powzięto w ramach wyroku z dnia 24 września 2019 r. (sygn.
T-497/18), w której zestawiono
znak słowno-graficzny
oraz znak słowny

IAK – Institut für angewandte Kreativität.

Spór toczył się w kontekście usług z klasy 41. Sąd zważył, że o ile właściwy krąg odbiorców jest w stanie nadać znaczenie elementowi „Institut für angewandte Kreativität”
(z języka niemieckiego: Instytut Kreatywności Stosowanej), o tyle fraza ta nie przywołuje w umyśle odbiorców konkretnego pojęcia. Można zatem przyjąć, że wyrażenie to w związku z omawianymi usługami nie będzie budziło żadnych skojarzeń
ułatwiających zapamiętanie tego znaku na podstawie jego znaczenia. W związku
z tym istnieje możliwość, że właściwy krąg odbiorców nie będzie świadomy różnicy
znaczeniowej między kolidującymi ze sobą oznaczeniami. Wobec tego treść koncepcyjna wcześniejszego znaku towarowego zawierającego tę frazę nie może neutralizować podobieństwa wizualnego i fonetycznego, jakie tworzy wspólny element „IAK”
w spornych oznaczeniach. Z uwagi na podobieństwa wizualne i fonetyczne znaki zostały zatem całościowo uznane za podobne w średnim stopniu.
Podobnie koncepcja ta została przywołana w wyroku z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie T-329/19, w której analizowano podobieństwo
znaku
oraz wcześniejszego znaku słownego

EDJI.

Spór dotyczył towarów z klas 18 i 25. W tym przypadku Sąd orzekł, że fakt, iż wcześniejszy znak nie ma określonego znaczenia, nie jest w stanie przeważyć podobieństwa
istniejącego na pozostałych płaszczyznach. Sąd miał na uwadze także okoliczność,
że również i słowo „edgy” w znaku zgłoszonym nie byłoby postrzegane przez właściwy
krąg odbiorców przedmiotowych towarów jako posiadające określone znaczenie.
W trzech przytoczonych powyżej sprawach efektem rozważania omawianej koncepcji był wniosek, że różnice semantyczne nie są w tych przypadkach w stanie
zniwelować podobieństw na pozostałych płaszczyznach. W odmiennym kierunku
podążyła konkluzja wynikająca z analizy omawianej koncepcji w sprawie o sygn.
C-437/16, w której Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok
w dniu 5 października 2017 r. W kontekście towarów z klas 01, 03 i 04 rozważano w tej
sprawie podobieństwo znaków:
słownego
oraz słowno-graficznego

CHEMPIOIL
.
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Trybunał potwierdził zasadność rozumowania sądu, przedstawionego w zaskarżonym
w ramach niniejszej sprawy wyroku z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie o sygn. T-34/15,
że sporne oznaczenia należy uznać za odmienne pod względem koncepcyjnym. Sąd
zważył w zaskarżonym wyroku, że słowo „champion” („mistrz”) było szeroko używane
w różnych dziedzinach życia codziennego, takich jak sztuka, literatura, kino, muzyka
lub sport, podczas gdy słowo „chempioil” nie zawiera żadnej jasnej koncepcji i odnieść je można wyłącznie do ropy naftowej lub chemikaliów. Słowo „chempioil”, zawierające elementy „oil” i „chem”, może być rozumiane jako skrót od słowa „chemikalia”. Jest mało prawdopodobne, aby oznaczenie CHEMPIOIL było postrzegane
jako wariant znaku towarowego CHAMPION, ponieważ angielski skrót słowa „champion” brzmi „champ”, a nie „chemp” lub „chempi”.
TSUE zaznaczył w ramach swoich rozważań, że omawiana koncepcja w istocie dotyczy oceny stopnia różnic pojęciowych, które mogą doprowadzić do zniesienia
podobieństw wizualnych i fonetycznych. Analizę tę należy więc poprzedzić stwierdzeniem różnic pojęciowych między kolidującymi ze sobą oznaczeniami. W zaskarżonym wyroku T-34/15 sąd stwierdził, że właściwy krąg odbiorców natychmiast zrozumie znaczenie słowa „champion” („mistrz”), z którego składa się wcześniejszy znak,
jako posiadającego jasne i konkretne znaczenie, tj. jako opisującego osobę, która
pokonała wszystkich swoich rywali w zawodach, w szczególności w dziedzinie sportu.
Oznaczenie CHEMPIOIL natomiast nie ma jasnego znaczenia, które mogłoby być natychmiast zrozumiałe przez właściwy krąg odbiorców. Konsument dokonałby zatem
rozróżnienia między kolidującymi ze sobą oznaczeniami pomimo ich podobieństw wizualnych i fonetycznych. Nadmienić należy, że Sąd w ramach analizy w zaskarżonym
wyroku T-34/15 nawiązał także do sprawy o sygn. T-112/09, w której rozważano relację
pomiędzy znakami słownymi ICEBREAKER i m.in. ICEBERG, a na którą w toku sprawy
T-34/15 powoływał się skarżący. Mianowicie w wyroku z dnia 8 września 2010 r. wydanym w sprawie T-112/09 sąd orzekł, iż – jako że sporne oznaczenia ICEBREAKER
i ICEBERG zawierały przedrostek „ice-”, który jest częścią podstawowego słownictwa
angielskiego w taki sam sposób jak „iceberg” – różnica koncepcyjna między tymi
dwoma oznaczeniami była ograniczona. Sąd podkreślił, że przy porównaniu znaków
CHAMPION i CHEMPIOIL nie można zasadnie powołać się na orzeczenie w tej sprawie, żaden z tych znaków nie zawiera bowiem słów, które mogą być zrozumiałe dla
całego właściwego kręgu odbiorców.
Jak wynika z powyższych przykładów, zastosowanie omawianej koncepcji może doprowadzić do wniosku, że w danej sytuacji podobieństwo znaków na płaszczyznach
wizualnej i fonetycznej zostaje zniwelowane przez wystarczająco istotne różnice występujące na płaszczyźnie znaczeniowej. Stosowanie takiej koncepcji wydaje się
w oczywisty sposób użyteczne w sytuacji, gdy jeden z porównywanych znaków jest
wysoce rozpoznawalny, jednakże jej zastosowanie, o czym świadczą powyższe przykłady, nie ogranicza się wyłącznie do takich sytuacji. Każdorazowo konieczna jest
jednak weryfikacja w pierwszej kolejności, czy pomiędzy porównywanymi znakami istnieją różnice pojęciowe i jakie one są, a następnie ocena, czy rzeczywiście
są one w stanie przeważyć ponad podobieństwami na innych płaszczyznach. Ocena
ta nie może być dokonywana w oderwaniu od postrzegania przez dany krąg odbiorców; istotne jest bowiem stwierdzenie, że dane różnice są dostatecznie wyraźnie
rozpoznawane przez krąg odbiorców danych towarów lub usług, przy czym należy
uwzględnić stopień uwagi odbiorców przy wyborze tych towarów lub usług.

Udział
platform e-commerce
w ochronie praw
własności intelektualnej
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Obecnie rozpoczęcie sprzedaży w Internecie nie wymaga tylu co kiedyś gruntownych przygotowań związanych z tworzeniem własnej strony internetowej, rejestracją
domeny czy opracowaniem regulaminu strony. Wielu początkujących przedsiębiorców decyduje się na start w ramach dużych platform społecznościowych i e-handlowych, takich jak Allegro, Amazon, AliExpress czy Meta. Z jednej strony prowadzenie
sprzedaży za pośrednictwem tych platform pozwala uniknąć wielu kosztów, które
są związane z handlem tradycyjnym, a także zaoszczędzić czas. Z drugiej jednak
strony, powszechna dostępność towarów z całego świata i łatwość prowadzenia
transakcji może stanowić zachętę do nieuczciwych praktyk, np. sprzedaży towarów
podrobionych.
Właściciele platform e-commerce zdają sobie sprawę ze skali możliwych problemów wizerunkowych1 oraz potencjalnej odpowiedzialności za pośrednictwo w handlu towarami podrobionymi. Dlatego podjęli na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat
działania ułatwiające przedsiębiorcom ochronę ich własności intelektualnej. Wspólne standardy ochrony zostały uzgodnione przez właścicieli platform e-handlowych
i właścicieli marek. Mechanizmy ochrony wprowadzone przez platformy opierają się
na rozbudowanych narzędziach rejestracji znaków towarowych oraz monitorowania
i zgłaszania naruszeń.
Inicjatywa platform e-handlowych była inspirowana funkcjonującymi od wielu lat
regulacjami prawnymi. Podstawowym aktem prawnym porządkującym te kwestie
na obszarze Unii Europejskiej jest dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług
społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach
rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym). Art. 14 dyrektywy miał
kluczowe znaczenie z punktu widzenia funkcjonowania platform e-sprzedażowych,
wprowadził bowiem zasadę warunkowego wyłączenia ich odpowiedzialności
za informacje przechowywane na żądanie usługobiorcy (przedsiębiorców – sprzedawców). Regulacja ta miała zapewnić bezpieczną przystań i warunki do rozwoju
e-commerce, czyniąc europejskie platformy e-handlowe bardziej konkurencyjnymi
względem ich odpowiedników zza oceanu. Jednocześnie dyrektywa ta miała
stworzyć odpowiednią podstawę dla opracowania szybkich i niezawodnych
procedur pozwalających na usuwanie lub uniemożliwianie dostępu do bezprawnych
informacji2. W polskim porządku prawnym odpowiednikiem art. 14 dyrektywy jest
art. 14 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyłączenie odpowiedzialności w określonych warunkach nie jest jednak równoznaczne z jej całkowitym brakiem. Zgodnie z treścią art. 14 dyrektywy operator platformy e-commerce jest zobowiązany, po otrzymaniu zgłoszenia, do natychmiastowego usunięcia kwestionowanych treści znajdujących się na platformie. Warunkiem jest
wiarygodność zgłoszenia oraz przedłożone wraz z nim dowody3. Odpowiedzialność
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spoczywa również na właścicielach tych platform, które odgrywają aktywną rolę
i mają możliwość pozyskania wiedzy o naruszeniach na własną rękę4. Zwrócić uwagę
przy tym należy, że regulacja nie uwzględnia racji potencjalnego naruszyciela, przepis nie daje mu bowiem możliwości zajęcia stanowiska, kreując jedynie uprawnienie
po stronie zgłaszającego naruszenie.

Memorandum of Understanding
Widoczne braki regulacji oraz dostrzegana konieczność lepszego egzekwowania
praw własności intelektualnej na rynku wewnętrznym5 spowodowały, że w maju
2011 r. pod egidą Komisji Europejskiej właściciele praw własności intelektualnej wraz
z wiodącymi platformami handlu elektronicznego podpisali protokół ustaleń (Memorandum of Understanding6), którego celem było stworzenie kodeksu dobrych praktyk
w działalności platform e-sprzedażowych. Podjęte przez sygnatariuszy działania miały ograniczyć liczbę podrobionych towarów sprzedawanych za pośrednictwem platform e-commerce poprzez wprowadzenie podstawowych procedur i standardów.
W tym celu sygnatariusze zobowiązali się m.in. do utworzenia lub rozwinięcia już istniejących procedur raportowania (NTD – Notice and Take-Down Procedure – będących
podstawowym środkiem raportowania naruszeń na podstawie art. 14 dyrektywy)
i objęcia nimi nie tylko poszczególnych towarów lub aukcji, lecz także konkretnych
podmiotów podejrzewanych o zaangażowane w sprzedaż towarów podrobionych.
Ponadto platformy e-commerce miały zacieśnić współpracę, sprawniej niż dotychczas wymieniać się informacjami o naruszycielach oraz wprowadzić dalsze środki
proaktywne i zapobiegawcze (Proactive and preventive measures) uniemożliwiające
zamieszczenie ofert z towarami podrobionymi. Zgodnie z założeniami formularze zgłoszeń miały być przejrzyste i proste, a także ogólnodostępne na stronach internetowych platform e-commerce, tak aby jak najbardziej uprościć raportowanie naruszeń.
Zgłoszenia powinny być rozpoznawane przez platformy e-sprzedażowe niezwłocznie,
w taki sposób aby wszelkie uzasadnione zawiadomienia prowadziły do usunięcia
ofert naruszających.
Z kolei sygnatariusze będący podmiotami uprawnionymi w świetle prawa własności
intelektualnej zobowiązali się do korzystania z programów ochrony stworzonych przez
platformy e-handlowe.
Sygnatariuszami Memorandum są m.in. takie podmioty jak Allegro.pl sp. z o.o, grupa Adidas, Amazon Services Europe S.à.r.l., AIM (Europejskie Stowarzyszenie Marek),
grupa Alibaba Inc., Grupa ds. Przeciwdziałania Podrabianiu Towarów (ACG), eBay,
Duracell, Facebook Marketplace, Signify, OLX, Nike Inc., Apple czy Procter & Gamble7.
Platformy e-sprzedażowe podjęły także aktywne działania zmierzające do podniesienia poziomu świadomości przedsiębiorców 8, 9, 10.
Nad wdrażaniem postanowień Memorandum czuwa Komisja Europejska, która wydaje również sukcesywnie komunikaty i zalecenia, rekomendując dalsze zacieśnianie
współpracy pomiędzy platformami internetowymi a podmiotami sygnalizującymi naruszenia. Zaleca transparentność w procesie podejmowania decyzji, na podstawie
których dochodzi do usunięcia treści, a także zwraca uwagę na zasadność upraszczania procedury zgłoszeniowej11.
Regulacje, zalecenia i sam protokół ustaleń z 2011 r. miały charakter otwarty i elastyczny, pozostawiający przestrzeń dla platform do samoregulacji i przygotowania
oraz rozwijania własnych rozwiązań, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb
i możliwości. Warunki uczestnictwa w programach oraz narzędzia, z jakich właściciele
praw własności intelektualnej mogą korzystać, są różne. Warto więc omówić poszczególne programy będące komplementarnym w stosunku do sądowego sposobem reakcji na naruszenia praw własności intelektualnej.
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Allegro
Niewątpliwym liderem na rynku polskim, jeżeli chodzi o walkę z towarami podrobionymi, jest istniejąca od ponad 20 lat platforma Allegro, należąca do spółki Allegro.eu S.A.
Platforma Allegro na przestrzeni kilkunastu lat wypracowała rozbudowany system
ochrony praw własności intelektualnej.
Allegro wprowadziło procedury umożliwiające zgłoszenie naruszenia (NTD), przy
czym są one różne w zależności od tego, czy zgłaszającym jest przeciętny użytkownik,
czy też podmiot, któremu przysługują prawa własności intelektualnej i który jest w stanie wykazać to za pomocą odpowiednich dowodów. Platforma Allegro przewiduje
dwie ścieżki zgłaszania naruszeń:
●● dla standardowego użytkownika – możliwość oflagowania (oznaczenia) kwestionowanej oferty za pomocą przycisku „Zgłoś naruszenie zasad”, odsyłającego do formularza zgłoszeniowego, w którym użytkownik może opisać powód zgłoszenia oraz
dodać własny komentarz;
●● dla podmiotów, którym przysługują prawa wyłączne – Program Współpraca w Ochronie Praw12, obejmujący procedurę przyspieszonego rozpatrywania
zgłoszeń.
Program Współpraca w Ochronie Praw powstał w 2004 r. w odpowiedzi na zapotrzebowanie usuwania ofert sprzedaży przedmiotów i usług niezgodnych z prawem zgłaszane przez podmioty uprawnione z tytułu przysługujących im praw własności intelektualnej. Aktualnie w programie uczestniczy kilkuset partnerów, takich jak: Adidas
Poland, Adobe Inc. czy Longines.
Allegro wprowadziło specjalny formularz13, w którym uprawniony podaje podstawowe informacje dotyczące przedsiębiorstwa i przysługującego mu prawa wyłącznego (np. do znaku towarowego), pozostawania tego prawa w mocy oraz naruszenia
(ze wskazaniem numerów ofert oraz loginów sprzedawcy). Uprawniony powinien
załączyć do formularza odpowiednie dokumenty, którymi mogą być: świadectwo
ochronne lub świadectwo rejestracji wydawane przez Urząd Patentowy RP w następstwie rejestracji znaku towarowego lub wzoru przemysłowego, oraz dowody naruszenia w postaci np. zrzutów ekranu i linków do treści potencjalnie naruszających.
Zgłoszenie przekazywane jest do wyspecjalizowanego zespołu, który je rozpatruje
i decyduje o usunięciu oferty, jeżeli narusza ona np. art. 4 Regulaminu Allegro – Towary Zakazane14, bądź też o jej pozostawieniu. Allegro podkreśla, że czas reakcji w przypadku naruszenia wynosi nie więcej niż kilka godzin. Allegro następnie informuje użytkownika o usunięciu, przesyłając na adres poczty elektronicznej powiązany z jego
kontem wiadomość zawierającą podstawę podjętej decyzji oraz dane kontaktowe.
Allegro posiada procedury umożliwiające użytkownikom, których treści zostały usunięte, kierowanie pytań związanych z decyzją oraz odwołanie się od niej i przedstawienie własnych argumentów15.

Amazon
Platforma Amazon należąca do Amazon.com, Inc. podobnie jak platforma Allegro
posiada procedury opierające się na zgłaszaniu naruszeń (NTD), umożliwiające kupującym i sprzedającym zgłoszenie, za pośrednictwem formularza, naruszenia prawa
ochronnego na znak towarowy, praw autorskich lub patentu na wynalazek16. Formularz wymaga wskazania nazwy marki i numeru, pod jakim dane prawo jest ujawnione w określonym rejestrze, opisu towaru naruszającego prawa wyłączne (lub linku
do tego towaru) oraz podania standardowych informacji kontaktowych.
Niezależnie od tej procedury Amazon stworzył dla podmiotów, które posiadają zarejestrowane znaki towarowe, program Amazon Brand Registry17 zapewniający dostęp
do narzędzi ułatwiających i przyspieszających wyszukiwanie towarów mogących
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naruszać te prawa. Program Brand Registry jest usługą otwartą i bezpłatną dla każdego właściciela znaku towarowego. Podkreślić należy, że do korzystania z programu
nie jest konieczne wcześniejsze korzystanie z usług platformy Amazon. Należy jednak
spełnić określone wymogi:
●● dysponowanie prawem ochronnym na słowny lub słowno-graficzny znak towarowy, wynikającym z rejestracji (względnie znaku towarowego, który oczekuje na rejestrację po zgłoszeniu). Przy czym znak ten musi być zarejestrowany w państwach,
w których uprawniony zamierza chronić markę w ramach programu Brand Registry.
Amazon aktualnie akceptuje znaki towarowe zarejestrowane tylko w niektórych
państwach, np. Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Australii, Japonii, Arabii Saudyjskiej, Szwecji czy Polsce. Ochronie podlegają również znaki towarowe zarejestrowane w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej;
●● przejście procedury rejestracji przez podmiot uprawniony do zarejestrowanego
znaku towarowego poprzez złożenie odpowiedniej aplikacji. Do jej złożenia wystarczające jest posiadanie zarejestrowanego konta użytkownika na platformie
Amazon;
●● udostępnienie w systemie następujących informacji: nazwa / tytuł znaku towarowego, numer w rejestrze publicznym (np. nr zgłoszenia w rejestrze UPRP), rodzaj znaku towarowego (słowny lub słowno-graficzny) oraz kategoria towarów, dla których
został zarejestrowany i ma być przypisany w systemie18.
Amazon weryfikuje te informacje, a po ich autoryzacji przesyła uprawnionemu kod
weryfikacyjny. Z chwilą zakończenia procedury weryfikacyjnej członek programu
Brand Registry uzyskuje dostęp do takich funkcjonalności jak:
●● Report a Violation (RaV) – wyszukiwanie i zgłaszanie naruszeń praw wyłącznych
przy użyciu odpowiednio zaprojektowanych przez Amazon funkcji (wyszukiwarka
treści, wyszukiwarka tekstów i grafik, filtrowanie wg kluczowych atrybutów towaru);
●● Brand Registry Support – zgłaszanie naruszeń regulaminu serwisu Amazon (np. kiedy
towar jest niezgodny z opisem) oraz możliwość aktualizacji profilu marki, np. o dalsze znaki towarowe;
●● Submission History – zestawienie wszystkich zgłoszeń dokonanych w ramach RaV
przez członka programu Brand Registry;
●● Case Log – stanowiący rejestr naruszeń wykrytych w ramach Brand Registry Support.
Program Amazon Brand Registry pozwala nie tylko chronić markę, lecz także ją rozwijać za pośrednictwem powiązanych narzędzi, takich jak:
●● A+ Content – umożliwiający tworzenie nowoczesnych i unikalnych opisów towarów
poprzez prezentację marki z użyciem modułów graficznych i tekstowych;
●● Amazon Brand Analytics – pozwalający na przeprowadzenie analiz informacji ułatwiających ocenę rozwoju marki;
●● Amazon Stores – dający możliwość stworzenia własnej podstrony (niejako witryny
sklepowej) przez uprawnionego;
●● Sponsored Brands – tworzenie reklam w sklepie Amazon pomagających konsumentom dostrzec markę i oferowane przez uprawnionego towary19.
Program Brand Registry osiągnął ogromy sukces. W ciągu dwóch lat od jego uruchomienia obejmował sto tysięcy marek, a obecnie pomaga chronić ich już ponad pół
miliona. Wynika to nie tylko z ułatwionej procedury NTD, ale także wymienionych wyżej funkcjonalności, wspieranych przez opracowane mechanizmy ręczne i zautomatyzowane oparte na nowoczesnych technologiach, takich jak uczenie maszynowe
i Big Data20.

Meta
Meta Platform Inc., dawniej Facebook Inc., jest ponadnarodowym podmiotem
świadczącym usługi programistyczne i komputerowe. Do Meta Platform Inc. należą
znane na całym świecie portale społecznościowe, Facebook i Instagram, a także
komunikatory: Messenger i WhatsApp. Portal społecznościowy umożliwia w bardzo
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łatwy sposób publikowanie jego użytkownikom treści na swoich profilach, ale również
na profilach innych użytkowników – w formie komentarzy, zdjęć, plików multimedialnych, wiadomości głosowych czy tekstów.
Cechą portali społecznościowych jest niemalże nieograniczony zasięg publikowanych informacji oraz błyskawiczne rozprzestrzenianie się udostępnionych tam
treści. Co do zasady stanowi to zaletę portali społecznościowych, jednak patrząc
na to przez pryzmat prawa własności intelektualnej, stanowi duże zagrożenie dla autorów czy posiadaczy praw wyłącznych. Problem ten został dostrzeżony także przez
twórców Facebooka i Instagrama. Meta, podobnie jak Allegro i Amazon, dała właścicielom znaków towarowych możliwość wyszukiwania i zgłaszania treści, które naruszają ich prawa.
Na stronach internetowych obu portali społecznościowych, w zakładce „Centrum
Pomocy”, opublikowano deklarację wsparcia w działaniach zmierzających do uzyskania ochrony praw własności intelektualnej. Zgodnie z regulaminami obu portali
zakazane jest publikowanie treści, które naruszają prawa własności intelektualnej innych osób21, 22.
Zgłoszenie naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy oraz naruszenia praw
autorskich dokonanych na Facebooku czy Instagramie następuje poprzez ogólnodostępny formularz on-line. W celu uruchomienia procedury ochrony prawa do znaku
towarowego zainteresowany podmiot zobligowany jest do:
●● podania swoich danych kontaktowych;
●● wykazania posiadanego prawa własności intelektualnej i zakresu, w jakim jest ono
stosowane (np. poprzez wskazanie numeru zgłoszenia lub okazanie świadectwa
ochronnego na znak towarowy), oraz wykazu towarów i usług, do których rości sobie prawa;
●● oznaczenia sposobu naruszenia przez podanie danych, które ułatwią Facebookowi namierzyć naruszenie – najlepiej poprzez podanie linku prowadzącego bezpośrednio do konkretnego naruszenia.
W przypadku zgłaszania naruszenia praw autorskich należy przejść podobną procedurę. Różnica polega na wymogach w określeniu przedmiotu ochrony. Prawo
ochronne na znak towarowy można w łatwy sposób wykazać, podając numer zgłoszenia bądź przesyłając wraz ze zgłoszeniem skan świadectwa ochronnego. Prawo
to powstaje bowiem wraz z jego rejestracją. Prawa autorskie powstają jednak wraz
z chwilą ustalenia utworu, co oznacza, że nie jest konieczne do ich powstania dopełnienie jakichkolwiek formalności czy rejestracja. W praktyce może pojawić się problem z wykazaniem posiadania praw autorskich przez podmiot poszukujący ochrony.
Uprawniony w formularzu wskazuje, jakiego typu utwór podlega ochronie – zdjęcie,
film, tekst, może również zaznaczyć kategorię „inne”. Następnie jest proszony o opisanie dzieła albo umieszczenie linku do utworu chronionego prawami autorskimi.
Podkreślenia wymaga fakt, że zgłaszający roszczenie jest zobligowany do złożenia
oświadczenia dotyczącego świadomości odpowiedzialności karnej za wprowadzenie w błąd co do tożsamości autora lub uprawnionego z prawa ochronnego na znak
towarowy. Po otrzymaniu zgłoszenia Facebook usuwa kwestionowane treści z portalu, jednocześnie przesyłając potencjalnemu naruszycielowi dane osoby zgłaszającej
roszczenie i zachęcając do bezpośredniego kontaktu. Facebook zaznacza jednak,
że nie ma kompetencji do oceny zasadności roszczeń w przypadku skomplikowanych
stanów faktycznych.
Tożsama procedura zgłaszania naruszeń praw autorskich lub praw ochronnych
na znak towarowy funkcjonuje na portalu społecznościowym Instagram23.
Prawidłowe wypełnienie formularza uruchamia procedurę usunięcia treści, które stanowią potencjalne naruszenie praw własności intelektualnej. Z kolei podmiot, którego
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treść została usunięta, ma prawo wnieść odwołanie za pomocą dedykowanych formularzy (oddzielnych w odniesieniu do praw autorskich24 i znaków towarowych25),
a także skontaktować się ze zgłaszającym26, korzystając z danych wskazanych
w formularzu.
W październiku 2021 r. Meta ogłosiła powstanie nowego Programu Brand Rights Protection, w ramach którego zaktualizowano narzędzie e-Commerce & Ads IP Tool
o nowe funkcje wspierające ochronę własności intelektualnej, tak aby użytkownicy
(konsumenci) łatwiej unikali nabywania podrabianych produktów. Meta korzysta
z technologii rozpoznawania i dopasowywania logo i obrazów do filtrowanych treści
znajdujących się w reklamach, ale także na kontach użytkowników. Ta opcja maksymalnie ułatwia lokalizowanie naruszenia i zwiększa jego zasięg (do tej pory filtrowanie
treści dotyczyło tylko reklam). Dodatkowo Meta udostępniła użytkownikom programu
pulpit nawigacyjny, na którym są widoczne zgłoszone przez nich roszczenia.
Meta Inc. oferuje również narzędzie zarządzania i ochrony praw autorskich – Right
Manager. Narzędzie jest skierowane do twórców i wydawców i podobnie jak Brand
Rights Protection filtruje Facebooka i Instagrama w poszukiwaniu naruszeń praw autorskich do utworów wyrażonych słowem, muzycznych czy słowno-muzycznych.

AliExpress
Platforma sprzedażowa AliExpress, należąca do chińskiego koncernu Alibaba Group
Holding Limited, powstała w 2010 r. jako konkurent serwisów Amazon i eBay. Grupa
Alibaba obejmuje wiele różnych platform sprzedażowych: Tmall, Tmall Global, Taobao, 1688.com, Alibaba.com, Lazada oraz oczywiście AliExpress. Platforma umożliwia małym i średnim przedsiębiorcom z siedzibą w Chinach prowadzenie handlu detalicznego. Grupą docelową sprzedawanych za pośrednictwem AliExpress towarów
są konsumenci spoza Chin, w tym również klienci z Polski27.
Podobnie jak Meta Inc., Alibaba Group, jako sygnatariusz protokołu ustaleń, zadeklarowała poszanowanie prawa własności intelektualnej i tego też wymaga od korzystających z platform sprzedawców. Celem Alibaba Group jest zachęcanie chińskich
przedsiębiorców do korzystania z platform e-commerce przy jednoczesnym promowaniu poszanowania własności pozostałych podmiotów 28. W 2016 r. Grupa Alibaba
stworzyła platformę „IPP” (Intelectual Property Protection Platform)29, 30, 31, za pomocą której właściciele praw własności intelektualnej, po rejestracji konta, mogą żądać usunięcia treści, które naruszają ich prawa. Serwis wymaga od zgłaszających
potwierdzenia tożsamości. W przypadku obywateli Chińskiej Republiki Ludowej potwierdzenie następuje poprzez aplikację, natomiast gdy rejestrującym jest podmiot
spoza Chin wymagane jest dołączenie skanu dokumentu ze zdjęciem, np. paszportu,
dowodu osobistego czy prawa jazdy. W przypadku spółek wystarczające jest okazanie dokumentu urzędowego potwierdzającego rejestrację spółki. Aplikujący zobowiązany jest do podania swoich danych kontaktowych oraz przesłania certyfikatów
potwierdzających posiadanie praw własności intelektualnej, na podstawie których
ma zamiar dochodzić roszczeń. Podane przez rejestrującego dane, w tym okazane
dowody na posiadanie praw własności intelektualnej, są następnie weryfikowane
przez system. Gdy serwis potwierdzi dane, na koncie użytkownika platformy IPP pojawi się komunikat o potwierdzeniu przez serwis posiadanych praw (authenticated)
albo odmowie potwierdzenia (authentication failed).
Po zarejestrowaniu konta, a następnie przedstawieniu i wykazaniu faktu posiadania
praw własności intelektualnej użytkownik może zgłosić żądanie usunięcia treści naruszających jego prawa. W tym celu wskazuje:
●● które z zarejestrowanych w serwisie IPP praw własności intelektualnej zostało
naruszone;
●● miejsce oraz rodzaj rzekomego naruszenia;
●● sposób naruszenia, np. wprowadzenie na rynek podrobionego towaru lub towaru
pod oznaczeniem, które narusza prawo ochronne na znak towarowy.
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Co istotne, złożenie skargi wywołuje skutek jednocześnie na wszystkich platformach
sprzedażowych należących do Grupy Alibaba.
Po otrzymaniu zgłoszenia potencjalny naruszyciel ma prawo zgłosić roszczenie wzajemne (counter notification), które może być przez właściciela praw uwzględnione,
co prowadzi do zakończenia sporu, albo odrzucone. W tym drugim przypadku sprawa będzie dalej rozpatrywana jako spór, z tym że ostateczną decyzję w tym przedmiocie podejmuje Alibaba po przeprowadzeniu analizy stanowisk obu stron.
Poza faktycznym umożliwieniem zgłaszania naruszeń praw własności intelektualnych
przez ich właścicieli Alibaba Group dokonuje z własnej inicjatywy monitoringu naruszeń, a następnie blokuje aukcje i konta naruszycieli.
Alibaba Group współpracuje z chińskimi organami ścigania i sukcesywnie zgłasza
wszelkie naruszenia praw własności intelektualnej. W 2018 r. działania Alibaba Group
przyczyniły się m.in. do zamknięcia 1542 zakładów zajmujących się dostawą i dystrybucją nielegalnych towarów32.

Rejestracja daje przewagę
Opisane wyżej rozwiązania wprowadzone przez platformy e-commerce stanowią
przykład oddolnej inicjatywy inspirowanej przez Komisję Europejską i będącej reakcją na oczekiwania rynku. Każdy z sygnatariuszy protokołu ustaleń zdecydował się
na wprowadzenie własnego programu ochrony praw własności intelektualnej. Sposób tworzenia programu i zasady jego działania są ustalane indywidualnie przez
każdą z platform. Wspólnym mianownikiem jest wymóg okazania dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa własności intelektualnej, np. świadectwa rejestracji, lub wskazanie odpowiedniego numeru w rejestrze urzędowym. Z tego powodu
w świecie cyfrowym wartość rejestracji praw własności intelektualnej niewątpliwie
zyskuje na znaczeniu i przekonuje o zasadności tej formy ich ochrony.
W naszej ocenie podjęcie przez operatorów platform e-commerce oraz portali społecznościowych inicjatywy na rzecz ochrony praw własności intelektualnej jest działaniem społecznie pożądanym. Inicjatywa ta przedstawia także wymierne korzyści dla
podmiotów uprawnionych, umożliwiając niemalże natychmiastowe (niekiedy trwające mniej niż kilka godzin) usunięcie stanu naruszenia. Przerwanie stanu naruszenia
oraz dostępne w ramach poszczególnych programów narzędzia ułatwiają następnie
dochodzenie roszczeń na drodze sądowej. Podkreślić jednak trzeba, że zaprezentowane rozwiązania nie zastępują konieczności poszukiwania ochrony na drodze sądowej, lecz stanowią jej uzupełnienie. Z pewnością eliminują konieczność wszczynania
przez uprawnionego postępowania zabezpieczającego w celu przerwania stanu
naruszenia. Łatwość w ustaleniu ofert naruszających wspomaga sformułowanie roszczeń odszkodowawczych przeciwko naruszycielowi. Prowadzi to do przyspieszenia
postępowania i umożliwia uniknięcie części kosztów, jakie musi ponieść uprawniony.
Kwestią otwartą pozostaje odpowiedzialność platform e-sprzedażowych za nieuzasadnione działania związane z usuwaniem ofert lub kont użytkowników uznanych przez
platformy za naruszycieli. Przede wszystkim nasuwa się pytanie, w ilu przypadkach
podmioty uznane za naruszycieli zdecydowały się na poszukiwanie ochrony na drodze sądowej, np. poprzez wystąpienie z powództwem o ustalanie braku naruszenia.
Nie jest również jasne, w jaki sposób platformy e-commerce odnoszą się do orzeczeń
sądów stwierdzających, że ich działania skutkujące usunięciem konta lub aukcji
nie były słuszne. Na te pytania być może udzielą odpowiedzi nowe regulacje, w tym
proponowane rozporządzenie w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych i zmieniające dyrektywę 2000/31/WE (Digital Services Act). Ustawodawca unijny w motywach rozporządzenia zauważa bowiem potrzebę odpowiedzialnego zachowania
i działania z należytą starannością dostawców usług pośrednich. W związku z tym
zmierza do ustanowienia zestawu jednolitych, skutecznych i proporcjonalnych obowiązkowych zasad na poziomie Unii, m.in. poprzez konieczność informowania skarżących o decyzji podjętej w związku z informacjami o naruszeniu, a także informowania
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skarżących o możliwości pozasądowego rozstrzygania sporów, o którym mowa, oraz
o innych dostępnych możliwościach zaskarżenia (art. 17 ust. 4). Podmioty, których
oferty zostały usunięte, a które nie zgadzają się z rozstrzygnięciem, będą także mogły
wnieść skargę na dostawców usług pośrednich w związku z domniemanym naruszeniem rozporządzenia do koordynatora ds. usług cyfrowych państwa członkowskiego
(art. 43).
To jakie skutki wywoła ta regulacja, czy rzeczywiście zapewni ochronę wszystkim
uczestnikom obrotu jest kwestią przyszłości33.
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EUIPO, 2020 Status Report on IPR Infringement, dostępny w Internecie: <https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/
guest/document_library/observatory/documents/reports/2020_
Status_Report_on_IPR_infringement/2020_Status_Report_on_
IPR_infringement_en.pdf>.
Motyw 40 dyrektywy o handlu elektronicznym.
Por. pkt 116 wyroku TSUE z 22 czerwca 2021 r. w połączonych
sprawach C-682/18 i C-683/18 Frank Peterson przeciwko Google
LLC, YouTube Inc., YouTube LLC, Google Germany GmbH
i Elsevier Inc. przeciwko Cyando AG.
Por. wyroki TSUE z 23 marca 2010 r. w połączonych sprawach
od C-236/08 do C-238/08 Google przeciwko Louis Vuitton
Malletier i inni oraz z 12 lipca 2011 r. w sprawie C-324/09 L’Oréal
przeciwko eBay i inni, w których Trybunał uznał, że odpowiedzialność platform e-handlowych nie będzie wyłączona, jeżeli
odgrywają one czynną rolę przy świadczeniu usług, która może
umożliwić im powzięcie wiarygodnej informacji o naruszeniu.
Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego: Poprawa egzekwowania praw własności intelektualnej na rynku wewnętrznym,
dostępny w Internecie: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=COM:2009:0467:FIN:PL:PDF>.
Memorandum of Understanding, dostępne w Internecie:
<https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34122/
attachments/2/translations/en/renditions/native>.
Pełna lista sygnatariuszy dostępna jest w Internecie:
<https://ec.europa.eu/docsroom/documents/45585/
attachments/1/translations/en/renditions/native>.
Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące funkcjonowania protokołu ustaleń w sprawie sprzedaży
podrobionych towarów w Internecie, COM(2013) 209, dostępne
w Internecie: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/
PDF/?uri=CELEX:52013DC0209&from=EN>.
Commission Staff Working Document Overview of the functioning of the Memorandum of Understanding on the sale
of counterfeit goods via the internet, SWD(2017) 430, dostępny
w Internecie: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/
PDF/?uri=CELEX:52017SC0430&from=EN>.
Commission Staff Working Document Report on the functioning
of the Memorandum of Understanding on the sale of counterfeit
goods on the internet, SWD(2020) 166, dostępny w Internecie:
<https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/api/
files/SWD(2020)166_0/de00000000002234?rendition=false>.
Motywy 3.2.3–4.3 Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Zwalczanie nielegalnych treści w Internecie. W kierunku większej odpowiedzialności platform internetowych, COM(2017) 555, dostępny
w Internecie: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/
PDF/?uri=CELEX:52017DC0555&from=EN>.
Allegro, Program Współpraca w Ochronie Praw,
dostępny w Internecie: <https://dlakupujacych.allegro.
pl/bezpieczenstwo/wspolpraca-w-ochronie-praw/
pl/o-programie>.
Formularz zgłoszenia naruszenia praw na Allegro: <https://
dlakupujacych.allegro.pl/docs/allegro-wop-formularz.rtf>.
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Regulamin Allegro, dostępny w Internecie: <https://allegro.pl/
regulamin#artykul-21-wewnetrzny-system-rozpatrywania-skarg>.
Zasady wycofywania z oferty Allegro produktów naruszających
prawo i regulamin serwisu – odpowiedź Allegro dla Rzecznika
Praw Obywatelskich, dostępna w Internecie: <https://bip.brpo.
gov.pl/sites/default/files/Allegro%20o%20zasadach%20przegl%C4%85dania%20ofert%2C%2024.08.2020.pdf>.
Amazon, Report Infringement, dostępny w Internecie:
<https://www.amazon.com/report/infringement>.
Amazon Brand Registry, dostępny w Internecie:
<https://brandservices.amazon.com/>.
Amazon Brand Registry – Get started in three steps,
dostępne w Internecie: <https://brandservices.amazon.com/
brandregistry/eligibility>.
Amazon Brand Registry, dostępny w Internecie:
<https://brandservices.amazon.com/>.
Amazon, Brand Protection Report, dostępny w Internecie:
<https://brandservices.amazon.com/progressreport>.
Regulamin Meta, dostępy w Internecie:
<https://pl-pl.facebook.com/legal/terms>.
Regulamin serwisu Instagram, dostępny w Internecie:
<https://pl-pl.facebook.com/help/instagram/581066165581870>.
Regulamin serwisu Instagram, dostępny w Internecie:
<https://pl-pl.facebook.com/help/instagram/581066165581870>.
Formularz odwołania w sprawie praw autorskich,
dostępny w Internecie: <https://www.facebook.com/help/
contact/1653629651334864>.
Formularz kontaktowy odwołania dotyczącego znaku towarowego, dostępny w Internecie: <https://www.facebook.com/
help/contact/321897297972632>.
Centrum Pomocy dla Firm, dostępne w Internecie:
<https://pl-pl.facebook.com/business/help/1824650597567397
?id=858953797905263>.
A Brief History of Jack Ma, Alibaba and AliExpress,
AliXBloG, dostępne w Internecie: <https://alixblog.com/en/
history-aliexpress-alibaba/>.
Intellectual Property Rights (IPR) Protection Policy, dostępne
w Internecie: <https://sell.aliexpress.com/zh/__pc/
Hh1G3770tV.htm>.
Alibaba Intellectual Property Protection Platform, dostępne
w Internecie: <https://ipp.alibabagroup.com/policy/
en.htm?_localeChangeRedirectToken=1>.
IPP (IP Protection Platform) Guide, dostępny w Internecie:
<https://sell.aliexpress.com/zh/__pc/FTHVwaEFU8.htm>
Alibaba Intellectual Property Protection Platform Instructions,
dostępne w Internecie: <https://ipp.alibabagroup.com/
instruction/en.htm>.
Alibaba IPR Protection Handbook, dostępny w Internecie:
<https://files.alicdn.com/tpsservice/1272038cbb30849e45f79ff1a4ec06b5.pdf>.
Wniosek ws. Rozporządzenia Parlamentu i Europejskiego
i Rady w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych i zmieniającego dyrektywę 2000/31/WE, COM(2020) 725 final, dostępny
w Internecie: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/
PDF/?uri=CELEX:52020PC0825&from=en>.

PRZEŁOMOWY WYNALAZEK
Urządzenie, które pozyskuje wodę pitną z…
powietrza – nawet na pustyni!
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Wraz z ocieplaniem się klimatu coraz więcej ludzi mierzy się z brakiem dostępu
do wody pitnej. Często możliwość zaspokojenia tej jednej z podstawowych potrzeb
człowieka wymaga przebycia wielu kilometrów pieszo lub kopania coraz głębszych
studni. Wynalazek pewnego hiszpańskiego inżyniera może jednak pomóc rozwiązać
ten problem. Jego prostota i jednocześnie skuteczność dają nadzieję najbiedniejszym regionom świata i miejscom tymczasowego pobytu uchodźców. Ten wynalazek
to prawdziwy przełom! Hiszpański inżynier opracował system pozyskiwania wody pitnej z powietrza w ekstremalnych warunkach klimatycznych, który sprawdza się nawet
na pustyni.
– Dzięki naszemu urządzeniu już dostarczamy czystą wodę mieszkańcom pustynnych
terenów Namibii, Iranu, Libanu i Jordanii – tłumaczy Juan Veiga, syn wynalazcy.
Maszynę skonstruował doświadczony inżynier Enrique Veiga w czasie poważnej suszy,
która dotknęła południe Hiszpanii w 1990 r. Przez kolejne lata maszyna była udoskonalana, w tym także poprzez minimalizowanie jej rozmiarów, co ułatwia transport. Urządzenie wykorzystuje energię elektryczną do chłodzenia powietrza do momentu, aż
skropli się woda, podobnie do efektu kondensacji w urządzeniach klimatyzacyjnych.
Pozyskiwana woda jest następnie oczyszczana, aby stała się zdatna do picia.
Jedną z zalet maszyny jest jej zdolność do działania w ekstremalnych warunkach –
urządzenie Veigi może funkcjonować nawet, gdy temperatura powietrza wynosi 40°C,
a wilgotność oscyluje na poziomie 10–15%.
Maszyna ma niewielkie wymiary i jest niezwykle prosta w obsłudze. Dzięki temu może
się okazać nieocenionym wsparciem w krajach z wyjątkowo gorącym klimatem.
Należąca do inżyniera firma Aquaer otrzymuje zlecenia na produkcję urządzeń
do wychwytywania wody pitnej z powietrza. Obecnie jej produkty zaopatrują w nią
niektóre obszary Namibii oraz niektóre z obozów dla uchodźców znajdujących się
w różnych krajach.
– Mieszkańcy wiosek w Namibii byli zachwyceni naszymi urządzeniami. Nie rozumieli,
jak one działają, i pytali, skąd pobierają wodę – wspomina inżynier.
– Naszym celem jest stworzenie urządzenia, które jest nie tylko skuteczne, ale również
stanowi wsparcie dla tych, którzy muszą przemierzać wiele kilometrów lub kopać głębokie studnie, aby uzyskać dostęp do wody – tłumaczy Veiga.
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W przeciwieństwie do innych generatorów tego typu wynalazek Veigi sprawdza się
w warunkach pustynnych. Inne generatory oparte na podobnej technologii funkcjonują jedynie w warunkach wysokiej wilgotności powietrza otoczenia (50–80%) i w stosunkowo niskich temperaturach (do 30°C), podczas gdy urządzenia Veigi sprawdzają
się w miejscach, w których temperatura przekracza 40°C, a wilgotność wynosi poniżej 20%. Oprócz tego zużywają mniej energii elektrycznej.
Problem pozyskiwania energii jest zazwyczaj rozwiązywany na miejscu. Zazwyczaj
w celu obniżenia kosztów i zmniejszenia wpływu na środowisko wykorzystywane
są w tym celu odnawialne źródła energii, np. energia słoneczna, ale na pustyniach,
paradoksalnie, jest to energia wiatrowa. Powodem jest fakt, że piasek szybko zanieczyszczał panele słoneczne, obniżając ich wydajność.
Według samego inżyniera – Enrique Veigi „celem wynalazku jest zaopatrzenie
w wodę mieszkańców regionów pustynnych czy dotkniętych suszą obszarów z obozami dla uchodźców”.
– Chcemy także pomóc ludziom, którzy muszą chodzić wiele kilometrów po wodę
ze studni – tłumaczy w wypowiedzi cytowanej na portalu swojej firmy Aquaer Generators z siedzibą w Sewilli.
– Produkowane przez nią urządzenia w mniejszej, łatwej w transporcie wersji mogą
wyprodukować 50–75 litrów wody dziennie, większe zaś – nawet 5 tys. litrów – poinformował wynalazca.
Zgodnie z danymi Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) obecnie jedna trzecia ludności świata doświadcza niedoborów wody, a globalne ocieplenie pogłębia ten problem.

BEEWISE,
czyli jak porzucić
myślowe schematy
i uratować pszczoły
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Wszyscy wiemy, że pszczoły są najważniejszymi zapylaczami w świecie owadów i że bez zapylenia wiele roślin nie może się rozmnażać.
I choć na ogół zdajemy sobie sprawię, jak zasadniczą rolę odgrywają
właśnie pszczoły w zapewnianiu światowych dostaw żywności, to robimy niewiele, by je chronić. Postępujące uprzemysłowienie rolnictwa,
powszechne stosowanie chemicznych środków ochrony roślin, a także
gwałtowne zmiany klimatyczne walnie przyczyniają się do masowego wymierania pszczelich kolonii. Liczebność pszczół dramatycznie
maleje na całym świecie i to w zastraszającym tempie. Jak obliczono,
każdego roku tracimy około 35% pszczelich kolonii w skali globalnej.
Zważywszy na fakt, że pszczoły zapylają 75% wszystkich owoców i warzyw, nasion czy orzechów, które spożywamy globalnie, ich niedobór
oznacza początek wielkiego problemu. Bez pszczół nie będziemy mogli cieszyć się warzywami, owocami czy kwiatami, bo ich zwyczajnie
nie będzie.

Albert Einstein
twierdził, że jeśli
wyginą pszczoły,
nam – ludziom –
pozostaną już tylko
4 lata życia na Ziemi.

Źródło: https://www.beewise.ag
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BeeHome zasilany przez panele słoneczne
Źródło: https://www.beewise.ag

Beewise – na ratunek pszczołom
Dla Beewise – startupu z Izraela, ratowanie pszczół to prawdziwa misja, a zarazem
ogromne wyzwanie. Dyrektor startupu Saar Safra przyznaje, że problem z pszczołami
jest daleko bardziej złożony niż sytuacja, gdy mamy do czynienia na przykład z jednym określonym wirusem. Dlatego narzędzia, którymi się posługuje, muszą być naprawdę zaawansowane: sztuczna inteligencja, widzenie komputerowe, zaawansowana robotyka. Saar Safra z wykształcenia jest inżynierem oprogramowania, ale jego
wspólnik biznesowy jest zawodowym pszczelarzem. Ich intensywna zespołowa praca
przyniosła konkretny rezultat: BeeHome – dom dla pszczelich kolonii.
Podobnie jak tradycyjny ul, BeeHome mieści wiele pszczelich kolonii, choć jest dużo
większy. W centralnym korytarzu zainstalowano robota, który monitoruje kolonie
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, wykorzystując w tym celu wizje komputerowe, sztuczną inteligencję i sieci neuronowe. Robot obserwuje pszczoły, sztuczna
inteligencja zaś przekształca obrazy na dane, które identyfikują wszelkie problemy

38

BeeHome – innowacyjne rozwiązanie, które pozwala pszczelarzom dobrze zarządzać
swoim biznesem, a pszczołom pomaga lepiej radzić sobie z zagrożeniami
Źródło: WIPO Magazine

pojawiające się u pszczół, i jednocześnie uruchamia robota, by wszczął odpowiednie
działania. Na przykład gdy sztuczna inteligencja zauważy, że pszczoły są chore, robot wprowadzi do ula kilka kropel lekarstwa, które potrafi uratować całą kolonię; gdy
z kolei pszczołom brakuje wody lub pożywienia, robot uzupełnia ich zapasy. Cały mechanizm, w odróżnieniu od tradycyjnych drewnianych uli, pozwala zarządzać pszczołami w czasie realnym, łagodzić działanie stresorów i reagować w porę, gdy pojawi
się problem. Poza tym tradycyjne procesy pszczelarskie pozostały niezmienione.
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Terabajty danych
BeeHome gromadzi nieprawdopodobną ilość danych. Tradycyjny ul posiada około 60 000 komórek podzielonych na 10 ramek (plastrów), każda zawiera około 6000
komórek. To tam pszczoły gromadzą jaja królowej, larwy, poczwarki, a także nektar
pyłkowy i miód. BeeHome składa się z 30 ramek z koloniami, a w każdej jest 180 000 komórek monitorowanych na bieżąco, 24/7. Terabajty danych przesyłane są następnie
do chmury i analizowane przez sztuczną inteligencję, dzięki czemu możemy wiedzieć,
co dzieje się w każdej komórce. Dane analizowane są także pod względem możliwości optymalizacji kolonii pszczelej, zapylania czy produkcji miodu. Oczywiście wszystkie te dane zawsze istniały, były jednak ukryte w tradycyjnym drewnianym ulu, który
stanowił taką „czarną skrzynkę”. W przypadku BeeHome mamy możliwość śledzić
dane, gromadzić je i analizować w nadziei na poznanie nowych sekretów pszczół.

Główne wyzwania
BeeHome z sukcesem łączy i wykorzystuje najnowszy sprzęt i oprogramowanie, wiedzę z dziedziny biologii i chemii. „Zarządzamy przecież żywym inwentarzem – podkreśla dyrektor Beewise – więc musimy dostarczyć pszczołom wygodny, odpowiedni
dla nich dom, w przeciwnym wypadku uciekną”. Ogromnym wyzwaniem było przekształcenie wiedzy z zakresu pszczelarstwa i całego chaotycznego i złożonego systemu biologicznego na sztuczną inteligencję, a także ćwiczenie modeli i algorytmów.
Z pewnością śledzenie i identyfikowanie 2 mln pszczół latających dookoła nie jest
łatwe. Jednak ze wsparciem solidnej wiedzy eksperckiej wspólnika pszczelarza oraz
utalentowanego zespołu technologów startupu udało się sprostać temu wyzwaniu.
I choć realizacja trwała kilka lat, to efektem jest BeeHome – „pięciogwiazdkowy hotel
pszczeli” wykonany z blachy, w całości termoregulowany, zapewniający pszczołom
ochronę przed burzą, pożarem itp. Już obliczono, że wraz z zastosowaniem innowacyjnego BeeHome’u straty wśród pszczelich kolonii udało się obniżyć do 10%.

IP w pszczelich ulach

Opracowanie
na podstawie
„WIPO Magazine”

Ze świadomością, że Beewise jest pionierem w wykorzystywaniu robotyki w pszczelarstwie, firma zaczęła zgłaszać swoje patenty dość wcześnie. Na chwilę obecną startup
posiada 18 patentów, choć – jak twierdzi dyrektor Beewise Saar Safra – to nie koniec zgłoszeń. Firma chce chronić swoje innowacyjne rozwiązania, bo tylko prawa
IP mogą skutecznie powstrzymać tych, którzy zamierzają kopiować jej rozwiązania.
Choć firma jest nadal jeszcze niewielka i nie czuje dużej presji ze strony konkurencji,
to – jak przyznaje Saar Safra – „gdy powstają innowacje, które zamierzamy wykorzystać komercyjnie i mamy naprawdę wiele do zyskania lub stracenia, to chcemy być
pewni, że jesteśmy chronieni. Bez ochrony, jaką daje własność przemysłowa, stajemy
się łatwym łupem dla konkurencji”. Oczywiście nie znaczy to, że obecny system IP jest
perfekcyjny. Saar Safra wskazuje, że choć sam zgłasza patenty od 1997 roku, to patentowanie jest nadal długim, żmudnym i dla wielu małych firm bardzo kosztownym
procesem, a zwrot z inwestycji nie zawsze jest szybki i wymierny. Dyrektor Beeswise
chciałby, aby system IP był skuteczniejszy, lepiej egzekwowany i by więcej kosztowało naruszanie praw IP niż ich przestrzeganie. Na pewno jednak chciałby doczekać
czasów, gdy pszczele kolonie nie będą już więcej zagrożone wyginięciem, a przyszłe
pokolenia nadal będą mogły mądrze korzystać z różnorodności świata roślinnego,
którą cieszymy się dzisiaj.

O kondycji światowej innowacyjności
w kryzysie wywołanym pandemią –
GLOBAL INNOVATION INDEX 2021
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Zarówno rządy państw, jak i przedsiębiorstwa w wielu częściach świata zwiększają inwestycje w innowacje pomimo ogromnych strat ekonomicznych i ludzkich poniesionych w wyniku trwającej pandemii
COVID-19. Globalny Indeks Innowacyjności 2021 pokazuje to jednoznacznie, wskazując na wzrastające przekonanie, że innowacje są absolutnie kluczowe tak dla przezwyciężenia pandemii, jak i zapewnienia wzrostu gospodarczego po pandemii.
Osiągnięcia naukowe, wydatki na badania i rozwój, zgłoszenia przedmiotów własności intelektualnej, a także inwestycje venture capital
nadal rosły w 2020 r., wykorzystując dobrą kondycję sprzed kryzysu.
Co ciekawe, zmiana poziomu wydatków na badania i rozwój charakteryzowała się większą stabilnością podczas kryzysu ekonomicznego
wywołanego pandemią niż podczas poprzednich spadków.
– Tegoroczny Global Innovation Index (GII) pokazuje nam, że pomimo
ogromnego wpływu pandemii COVID-19 na życie i źródła utrzymania,
wiele sektorów wykazało niezwykłą odporność – zwłaszcza te, które
opierają się na cyfryzacji, technologii i innowacjach – zauważył Dyrektor Generalny WIPO Daren Tang. – Gdy świat pragnie odbudować się
po pandemii, wiemy, że innowacyjność jest integralną częścią przezwyciężania wspólnych wyzwań, przed którymi stoimy, i budowania
lepszej przyszłości – podsumował DG WIPO.
GII pomaga kreować otoczenie, które w sposób ciągły szacuje czynniki innowacyjności. W 2021 r. raport dostarczył szczegółowych danych
dotyczących innowacyjności w 132 gospodarkach świata.
Tegoroczna, czternasta edycja raportu GII 2021 poświęcona jest śledzeniu zjawiska innowacyjności przez pryzmat kryzysu wywołanego
pandemią COVID-19.
Jednak – jak wskazują wnioski z raportu GII 2021 – oddziaływanie kryzysu na poszczególne gałęzie przemysłu było bardzo różnorodne. Firmy
z sektora oprogramowania, technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), sprzętu komputerowego, elektrycznego, sektora farmaceutycznego i biotechnologii zwiększyły, a nawet podwoiły swoje inwestycje w innowacje i podniosły wydatki na badania i rozwój. Z kolei sektory
znacznie dotknięte przez ograniczenia pandemiczne, a których modele biznesowe opierają się na działalności osobistej, takie jak transport
i podróże, ograniczyły swoje wydatki na innowacje. Ponadto pandemia przyśpieszyła długofalowe przesunięcie geograficzne działalności

Nowa sekcja
raportu GII – Global
Innovation Tracker –
stara się uchwycić
główne światowe
trendy innowacyjne,
przyglądając się bliżej
trzem aspektom:
inwestycjom w naukę
i innowacje, postępowi
technologicznemu
oraz oddziaływaniu
socjoekonomicznemu.
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Ogólny ranking GII 2021 (pierwsze 55 państw) z uwzględnieniem siedmiu głównych filarów: instytucje, kapitał
ludzki i badawczy, infrastruktura, zaawansowanie rynku, zaawansowanie biznesu, rozwój wiedzy i technologii,
produkty kreatywne
Źródło: Global Innovation Index, WIPO, 2021
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innowacyjnej w kierunku kontynentu azjatyckiego, pomimo że to Ameryka Północna
i Europa nadal stanowią centra czołowych światowych innowatorów.
Raport GII 2021 wskazuje również na bardzo obiecujący postęp technologiczny
w wielu dziedzinach, takich jak farmacja – koronnym przykładem jest stworzenie
szczepionki na COVID-19, a także w ICT czy energii odnawialnej, które mają potencjał,
by podnieść standardy życia, polepszyć zdrowie ludzi i chronić środowisko naturalne.
Pomimo spadku produkcji globalnej międzynarodowe zgłoszenia patentowe PCT
osiągnęły nowy rekordowy poziom w 2020 r., wzrastając o 3,5%, napędzany przez
szczególnie szybki wzrost w Chinach (16%). Znaczące zwyżki odnotowano także w Korei Południowej i w USA, natomiast zarówno Japonia, jak i większość gospodarek
europejskich odnotowały spadki. Do dziedzin, w których liczba zgłoszeń PCT była
największa, należą: technologie medyczne, farmacja i biotechnologia.

Światowi liderzy według GII 2021
Jedynie kilka światowych gospodarek o wysokim poziomie dochodów utrzymuje się
konsekwentnie na szczytach rankingu. Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone pozostają w pierwszej piątce rankingu GII przez ostatnie trzy lata,
a pierwsze dwa z tych państw goszczą w pierwszej trójce nawet od ponad dziesięciu
lat. W 2021 r. Korea Południowa po raz pierwszy wskoczyła do pierwszej piątki rankingu GII, a cztery inne azjatyckie gospodarki: Singapur, Chiny, Japonia i Hong Kong, dostały się do pierwszej piętnastki. Chiny nadal pozostają jedyną gospodarką o średnim
poziomie dochodów wśród krajów w pierwszej trzydziestce, a ich pozycja w rankingu
od 2013 r. zdecydowanie pnie się w górę, z każdym rokiem zbliżając się do pierwszej
dziesiątki. Chińskie osiągnięcia w niektórych wskaźnikach, np. dotyczących liczby
patentów według pochodzenia zgłaszającego mierzone w skali PKB, są wyższe niż
japońskie, niemieckie czy amerykańskie. Podobny trend widać w przypadku liczby
chronionych znaków towarowych i wzorów przemysłowych mierzonych w skali PKB.
Jednak jeśli chodzi o kapitał ludzki i badania, kadrę naukową i szkolnictwo wyższe,
a także zaawansowanie rynku, biznesu czy instytucje, Chiny plasują się zdecydowanie za Niemcami i USA.
Wśród czołowych innowatorów w innych regionach świata (pierwsza trójka w regionie) trzeba wymienić odpowiednio:
●● w Azji Centralnej i Południowej: Indie (46 miejsce w GII), Iran (60), Kazachstan (79);
●● w Azji Południowo-Wschodniej, Wschodniej i Oceanii: Korea Południowa (5), Singapur (8), Chiny (12);
●● w Afryce Północnej i Zachodniej Azji: Izrael (15), Zjednoczone Emiraty Arabskie (33),
Turcja (41);
●● w Afryce Subsaharyjskiej: Południowa Afryka (61), Kenia (85), Tanzania (90);
●● w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach: Chile (53), Meksyk (55), Kostaryka (56).

Przepaść innowacyjna między regionami
Przepaści regionalne w rozwoju innowacyjności pozostają nadal bardzo wyraźne.
Ameryka Północna jest bezsprzecznie najbardziej innowacyjnym regionem świata
i to we wszystkich siedmiu filarach rankingu GII 2021. USA zajmują w nim trzecią pozycję, osiągając najlepsze wyniki w zaawansowaniu biznesu oraz rozwoju wiedzy i technologii, Kanada zaś jest na szesnastej pozycji, wyróżniając się w zaawansowaniu rynku
i instytucjach.
Europa to drugi najbardziej innowacyjny region świata. To tutaj umiejscowionych
jest 16 gospodarek będących liderami innowacyjności, które wchodzą do pierwszej dwudziestkipiątki rankingu. Finlandia posiada najlepiej funkcjonujące instytucje
w regionie (2 miejsce na świecie), Szwecja przoduje w kapitale ludzkim, badaniach
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naukowych i zaawansowaniu biznesu, Norwegia w infrastrukturze (1 miejsce na świecie), Wielka Brytania w zaawansowaniu biznesu (4 pozycja na świecie), natomiast
Szwajcaria to światowy lider w produktach innowacyjnych (1 miejsce na świecie
w rozwoju wiedzy i technologii, 2 miejsce w filarze produktów kreatywnych).

W kierunku zrównoważonych i wydajnych ekosystemów
innowacyjnych
W państwach o wysokim poziomie dochodów, które należą do liderów innowacyjności, możemy zazwyczaj obserwować zrównoważone i wydajne ekosystemy innowacyjne. Jednak nawet i one nierzadko mają trudności z przekształceniem nakładów
na innowacje (na badania i rozwój, edukację, odpowiednią infrastrukturę i instytucje
wsparcia działalności innowacyjnej) na nowe, innowacyjne produkty. Tylko niektórym
gospodarkom udaje się osiągnąć wysoką skuteczność w przekształcaniu nakładów
na innowacje w nowe produkty. Liderem w tych działaniach jest Szwajcaria przed
Szwecją, USA czy Singapurem. Dobre wyniki w kreowaniu produktów innowacyjnych
osiągają także Czechy, które przy znacznie niższych nakładach innowacyjnych wytwarzają taki sam poziom innowacyjnych produktów jak Japonia czy Singapur.
Z kolei wśród gospodarek o średnim poziomie dochodów Chiny zajmują siódme miejsce w subindeksie produktów innowacyjnych, a poziom produktów jest porównywalny do produktów z państw o wysokim poziomie dochodów, takich jak Wielka Brytania,
Holandia i Niemcy, choć ogólny poziom chińskich nakładów na innowacje w porównaniu do wymienionych państw Europy Zachodniej jest niższy.
Ponadto wśród gospodarek o wysokim poziomie dochodów istnieją także i takie,
które starają się uzyskać równowagę między poziomem nakładów inwestycyjnych
i otrzymanymi produktami innowacyjnymi ze szkodą dla innowacyjności w ujęciu całościowym, jak jest to przedstawione w rankingu GII. Grupa tych krajów obejmuje
w szczególności producentów i eksporterów ropy naftowej i gazu ziemnego: Kanadę,
Norwegię, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bahrajn, Brunei. Wyżej wymienione państwa zajmują stosunkowo odległe miejsca w subindeksie produktów innowacyjnych
w zestawieniu z miejscami w rankingu nakładów na innowacje.
Liderzy innowacyjności uzyskują komplementarność i równowagę w zróżnicowanych
obszarach systemu innowacyjności. Dobrze funkcjonujący system innowacyjności
równoważy wiedzę, badania i inwestycje – nakłady na innowacje – z generowaniem
pomysłów i technologii dla stosowania, wykorzystywania i oddziaływania – z produktami innowacyjnymi. Taki zrównoważony i silny ekosystem innowacji we wszystkich
siedmiu filarach jest najlepiej widoczny u liderów innowacyjności (top 15). Jednakże również wśród gospodarek, które w rankingu GII 2021 zajęły odleglejsze pozycje,
są i takie z wysoką pozycją w poszczególnych obszarach, np. Turcja (wysoko oceniana
o obszarze kapitału ludzkiego i badań – 26 miejsce), Tajlandia, Wietnam i Uzbekistan
(wysokie miejsca w obszarze zaawansowania rynku – odpowiednio 27, 22, 24 miejsca)
czy Mongolia (w obszarze produktów kreatywnych – 28 miejsce).

Czołowe klastry naukowo-technologiczne GII 2021
W ostatnim czasie pojawiły się nowe klastry naukowo-technologiczne. Najbardziej
spektakularne wzrosty zauważyć możemy w rozwoju klastrów chińskich (wybijają się
trzy z nich: najszybciej rozwijający się Qingdao, a także Shenyang i Dalian). Jednak
także klastry z Delhi, Bombaju i Stambułu mogą pochwalić się imponującymi wynikami. W rankingu klastrów prezentowanych przez GII 2021 także uwidaczniają się przepaści. 100 największych klastrów usytuowanych jest na terenie 26 państw, z których
sześć – Brazylia, Chiny, Indie, Iran, Turcja i Rosja – to gospodarki o średnim poziomie
dochodów. Pierwsza dziesiątka klastrów pozostaje prawie niezmienna w porównaniu
z zestawieniem z zeszłego roku: Tokio-Jokohama utrzymuje się na pierwszym miejscu,
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Czołowe klastry naukowo-technologiczne każdej gospodarki lub regionu
transgranicznego w 2021 r.
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na drugim Shenzhen-Hong Kong-Kanton, dalej Pekin, Seul i San Jose-San Francisco.
Pekin prześcignął Seul, by zająć trzecią pozycję, a Szanghaj zamienił się z Nowym
Jorkiem (odpowiednio 8 i 9 miejsce). Stany Zjednoczone nadal posiadają największą
liczbę klastrów (24), za nimi Chiny (19), Niemcy (9) i Japonia (5). Można także zaobserwować, że klastry gospodarek o wysokim poziomie dochodów zasadniczo rozwijały
się wolniej niż klastry gospodarek o średnim poziomie dochodów.
Jeśli weźmiemy pod uwagę aktywność naukowo-techniczną klastrów, to widzimy,
że aktywność klastrów europejskich i amerykańskich jest wyższa niż klastrów azjatyckich. W pierwszej dwudziestcepiątce rankingu aktywności naukowo-technologicznej
klastrów za lata 2015–2019 (mierzonej liczbą zgłoszeń patentowych PCT per capita
oraz liczbą publikacji naukowych per capita) jest aż 9 klastrów z USA, po trzy z Niemiec
i Szwecji i dwa z Wielkiej Brytanii (w tym na pierwszym miejscu – Cambridge, na czwartym – Oksford).
W rankingu 100 największych klastrów znajduje się także klaster z Warszawy, choć
w tym najnowszym zestawieniu spadł z 99 miejsca w zeszłym roku na setną pozycję.
Jednak już w rankingu aktywności naukowo-technologicznej (2015–2019) polski klaster zajął znacznie wyższą – 77 lokatę.

Polska w rankingu GII 2021
Dla tych, którzy od dłuższego czasu śledzą kondycję innowacyjności Polski na tle
państw świata, nasza tegoroczna, 40 pozycja w rankingu GII nie jest szczególnym
zaskoczeniem, choć w minionych latach udawało nam się zajmować także i nieco
lepsze miejsca (w zeszłym roku byliśmy na 38 pozycji). Raport GII wskazuje, że całkiem
dobrze wypadamy pod względem wiedzy i technologii (36 miejsce na świecie) oraz
kapitału ludzkiego i badawczego (37 miejsce), nieco słabiej pod względem instytucji
i zaawansowania biznesu (38 miejsce), natomiast obszarem dla intensywnej pracy
nad rozwojem są w naszym przypadku: infrastruktura (41 miejsce), produkty kreatywne (50 miejsce) oraz zaawansowanie rynku (60 pozycja).

Kluczowe wnioski raportu GII 2021:
●● Zmiany w globalnym krajobrazie innowacyjności zachodzą zbyt wolno. Raport
ostrzega przed tym zjawiskiem już od kilku lat, jako że gospodarki o wysokim poziomie dochodów, szczególnie z Ameryki Północnej i Europy, nadal prowadzą w rankingu, utrzymując najsilniejsze i najbardziej zrównoważone systemy innowacyjności. Potrzeba zmiany tego stanu rzeczy jest paląca, przede wszystkim w kontekście
kryzysu wywołanego przez COVID-19. W obliczu bezprecedensowego kryzysu dla
powrotu do status quo sprzed kryzysu i osiągnięcia wzrostu bardzo ważne jest pełne
wykorzystanie innowacyjnego potencjału. Krótko- i długotrwałe skutki, jakie pandemia wywarła na naukę i systemy innowacji, muszą być monitorowane, a wnioski
należy uwzględniać w planowaniu przyszłych działań.
●● Kilka gospodarek o średnim poziomie dochodów dogania światowych liderów.
Jednak wpływ pandemii na poziom inwestycji w badania i rozwój – w szczególności
zmniejszenie wydatków w niektórych sektorach, a także fakt, że wiele rządów krajowych nie traktuje innowacji i nakładów na badania i rozwój priorytetowo w pakietach wsparcia, utrudniają konwergencję. Dlatego też tak ważne jest, by wsparcie
dla innowacji było jak najszersze i by realizować je w sposób antycykliczny: przy
spadających nakładach przedsiębiorstw na innowacje rządy krajowe powinny starać się przeciwdziałać temu efektowi poprzez ich własne impulsy finansowe dla
innowacji, nawet w obliczu zwiększania się długu publicznego.
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Małgorzata Zielińska

starszy specjalista
Departament Innowacyjności i Komunikacji

Creative by Nature,
czyli Urząd Patentowy
na EXPO 2020 w Dubaju!

Odbywające się co 5 lat Wystawy Światowe EXPO jako najważniejsze gospodarcze
wydarzenia na świecie przyciągają uwagę milionów odbiorców, a skalą porównywalne są do Pucharu Świata czy Igrzysk Olimpijskich.
Zaprojektowany na to wydarzenie, odbywające się tym razem w Dubaju, niezwykły
Pawilon Polski, uznany za jeden z najbardziej okazałych, pokazuje całemu światu siłę
polskiego designu, kreatywność i przedsiębiorczość Polaków. Podczas EXPO 2020 Polska zorganizuje łącznie blisko 1000 różnego rodzaju wydarzeń. Najważniejsze z nich
to: Dzień Polski, Polsko-Arabskie Forum Gospodarcze oraz Polsko-Afrykańskie Forum
Gospodarcze.
Trwające pół roku EXPO 2020 w Dubaju jest miejscem wielowymiarowej prezentacji
Polski, zorganizowanej przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH) pod nadzorem
Ministerstwa Rozwoju i Technologii (MRiT). Jest również miejscem, gdzie Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej przy współpracy z MRiT od 18 listopada do 1 grudnia
2021 r. miał możliwość zaprezentowania szerokiej międzynarodowej publiczności najbardziej innowacyjnych produktów polskiego przemysłu i rzemiosła.
W przestrzeni wystaw czasowych pokazaliśmy wystawę pod tytułem „Creative by Nature”, promującą polskie innowacje, design i sztukę, idealnie wpisując się w hasło
przewodnie EXPO 2020, tj. „Connecting Minds, Creating the Future” oraz w główne
hasło Pawilonu Polski, które brzmi: „Poland. Creativity inspired by nature”. Ekspozycję otworzyła Prezes Urzędu Patentowego RP Edyta Demby-Siwek w towarzystwie kuratorki wystawy Doroty Koziary oraz Komisarza Generalnego Sekcji Polskiej Wystawy
Światowej EXPO 2020 w Dubaju Adriana Malinowskiego. Gościliśmy również przedstawicieli naszych wystawców oraz realizatorów wystawy, zaś swoim koncertem uświetnił
ten dzień duet muzyczny DUO Karolina Mikołajczyk i Iwo Jedynecki.
Zaproszony do współpracy zespół muzyczny podczas wystawy wielokrotnie zagrał
recitale dla międzynarodowej publiczności. Jest to jeden z najciekawszych i najbardziej innowacyjnych zespołów kameralnych młodego pokolenia, łamiący wszelkie
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stereotypy dotyczące instrumentarium i wymykający się utartym schematom repertuarowym. To również laureaci I nagród i Grand Prix na międzynarodowych konkursach
muzycznych we Francji, Chorwacji, Austrii, Włoszech oraz Polsce, zyskujący uznanie
artystów takich jak Krzysztof Penderecki czy Maxim Vengerov. Mają za sobą występy
m.in. w nowojorskiej Carnegie Hall, na festiwalu Warszawska Jesień, a także wiele koncertów i recitali granych na wszystkich kontynentach.
Ekspozycja Urzędu Patentowego RP przedstawiała różne wytwory pracy twórczej najbardziej innowacyjnych i kreatywnych polskich wynalazców, projektantów i przedsiębiorców. Przedstawione zostały niespotykane rozwiązania, z których każde, choć
każde na swój sposób, nawiązywało do natury. W pigułce, będącej zaledwie wycinkiem współczesnej, lecz mocno wybiegającej w przyszłość, własności intelektualnej
Polaków zaprezentowaliśmy produkty głównie z zakresu wynalazczości i wzornictwa
przemysłowego.
Dzięki współpracy z partnerem wystawy, firmą LedLIVE ze Stalowej Woli, mieliśmy możliwość zaprezentować na innowacyjnych ekranach ledowych obrazy związane z polskim krajobrazem, gospodarką i kulturą, w tym prace artystów fotografików Macieja
Mańkowskiego oraz Pawła Totoro Adamca. Ekrany te, dzięki swojej transparentności
oraz niestandardowym kształtom, dodawały fotografiom niemal holograficznej jakości, sprawiając tym samym, że wystawa była głębsza i jeszcze mocniej osadzona
w przesłaniu całej ekspozycji, zawartym w jej tytule: „Creative by Nature”.
Na ekranach mieliśmy możliwość przedstawić także takie projekty jak: lokomotywa
wodorowa produkcji polskiej firmy PESA czy jachty i katamarany firmy Sunreef Yachts
Eco – ekskluzywne żaglowe i motorowe jednostki, korzystające z przyjaznych dla środowiska zaawansowanych technologii. Ich kompleksowe podejście do zrównoważonej żeglugi obejmuje nowoczesny napęd elektryczny, ekologiczne materiały wykończeniowe, inteligentne zarządzanie energią oraz innowacyjne technologie, w tym
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zgłoszony do opatentowania system paneli słonecznych zaprojektowany i produkowany przez stocznię. Wpisującym się równie wspaniale w myśl przewodnią wystawy,
którą jest natura oraz połączenie wszystkich umysłów w celu ochrony naszej planety,
było innowacyjne urządzenie – dron do badań na dużych głębokościach Noa Marine produkcji krakowskiej marki Noa Sp. z o.o. Urządzenie o unikalnym kształcie zostało stworzone między innymi do badania czystości wód w morzach i oceanach. Jest
to ambitny projekt, który w najbliższych planach firmy ma spowodować powstanie
zaawansowanych stacji badawczych napędzanych energią słoneczną.
W trosce o naturę, której człowiek jest częścią, przedstawiliśmy również innowacyjne urządzenia z dziedziny telemedycyny, wspomagające nasze zdrowie. Wśród nich
StethoMe – domowy stetoskop medyczny marki StethoMe, który wykrywa nieprawidłowe dźwięki w układzie oddechowym u dzieci. Kolejnym z nich był Pregnabit Pro
marki Nestmedic, czyli mobilne urządzenie KTG oraz usługa Medycznego Centrum Telemonitoringu (MCT), dzięki którym wykwalifikowany personel medyczny na bieżąco
analizuje napływające od pacjentów zapisy KTG. Jako trzecie z tej grupy zaprezentowane zostało urządzenie AioCare firmy HealthUp pozwalające z kolei na monitorowanie zachorowań astmatycznych i regularne wykonywanie spirometrii.
Z dziedziny architektury przedstawiliśmy najnowsze osiągnięcia polskiego producenta fotowoltaiki – podkarpackiej firmy ML System, która w ubiegłym roku uruchomiła
pierwszą na świecie linię produkcyjną transparentnych szyb z powłoką kwantową generującą energię elektryczną. Drugą prezentowaną innowacyjną marką w tej dziedzinie był Tubądzin, który produkuje m.in. wielkoformatowe płyty ceramiczne. Tubądzin wybrał na wystawę kolekcję Cielo e Terra – barwione w masie elewacyjne płyty
ceramiczne, których kolorystyka inspirowana jest polskim pejzażem (autorstwa Doroty
Koziary), oraz najnowsze kolekcje z serii Monolith, imitujące naturalne kamienie, zarówno wyczuwalną w dotyku fakturą, jak i wyrazistym rysunkiem kamienia (autorstwa
TU_kolektyw).
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Polska od wielu lat należy do grona największych producentów mebli i ma w tej dziedzinie wielowiekowe tradycje. Dlatego w Dubaju zaprezentowaliśmy wybrane polskie marki meblowe, które od początku swojego istnienia stawiają na rozwój poprzez
unikatowy design i wysokiej jakości produkt. Były to: marka Comforty, która zaprezentowała kolekcję mebli Ume autorstwa Mai Ganszyniec, oraz marka Noti z fotelem
Nome autorstwa Tomasza Augustyniaka. Do udziału w wystawie kuratorka ekspozycji
wybrała również kilka modeli krzeseł i foteli projektu Przemysława Mac Stopy. Jednym
z nich było innowacyjne krzesło zaprojektowane dla marki TMK Projekt, która specjalizuje się w produkcji i montażu odlewów gipsowych zbrojonych włóknem szklanym.
Drugim był fotel stworzony we współpracy z Wolf Group wykonany przy użyciu technologii druku 3D z przetworzonych tworzyw sztucznych, pochodzących z recyklingu.
Trzecim meblem tego projektanta, idealnym do miejsc w przestrzeniach publicznych
pozwalającym jednocześnie odgrodzić się od zgiełku otoczenia, był futurystyczny fotel A11, zaprojektowany w rocznicę misji Apollo 11 dla marki Hushoffice.
W ramach nowoczesnego wyposażenia wnętrz zaprezentowaliśmy także oświetlenie
polskich marek, w tym m.in. jednego z największych polskich producentów oświetlenia – Lenalighting S.A., który wybrał na wystawę modele pochodzące z najnowszych kolekcji, a wśród nich: Solanto Due, Sizzano, Baris, jak również lampy wirusobójcze Sterilon. Ten ostatni z wymienionych produktów jest odpowiedzią na potrzeby
ostatnich dwóch lat związanych z pandemią COVID-19. Swoje najnowsze osiągnięcia
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w dziedzinie oświetlenia zaprezentował również partner wystawy – firma LedLIVE, która we współpracy z marką An Idea stworzyła lampy, które wraz ze specjalistycznym
oprogramowaniem zamkniętym w owalnej lub okrągłej formie tworzyć mogą bardzo
efektowny element wnętrza. Marka An Idea zaprezentowała także lampę Allow, autorstwa Alicji Nawracaj-Szramowiat, wyprodukowaną w technologii PVC, która swoim
zoomorficznym kształtem przypomina płynącą płaszczkę lub w zestawieniu dwóch
lamp – lecącego ptaka.
„Creative by Nature” to wystawa opowiadająca o naturze, o jej pięknie, o tym, jak
powinniśmy ją chronić, ale też o tym, że dla wielu projektantów, inżynierów, konstruktorów jest ona od zarania dziejów nieskończonym źródłem inspiracji. Do jej piękna odnosiły się prezentowane na wystawie produkty związane ze stołem. Producent polskiej
porcelany stołowej – firma Lubiana, która jest jedną z największych polskich fabryk
porcelany wchodzącą w skład grupy Porcelana Ćmielów, zaprezentowała kolekcję
porcelany Stone Age Baltic inspirowaną Morzem Bałtyckim. Kolekcja Renesans nowej
polskiej marki NeoRenesans to z kolei nawiązanie do tradycyjnych technik słynnej i typowej dla Polski, w szczególności obszaru Dolnego Śląska, ceramiki bolesławieckiej,
którą wyróżnia, poza wysokiej klasy produktem, sam sposób zdobienia metodą stempla. Kolekcja wyprodukowana została we współpracy z Zakładami Ceramicznymi Bolesławiec. Marka NeoRenesans zaprezentowała w ramach wystawy również kolekcję
autorstwa Doroty Koziary – Wind of Salento, tj. kolekcję szkieł formowanych ręcznie
według tradycyjnych metod nawiązujących do szkła z Murano.
Kolejną marką, której produkty zachwycały zwiedzających wystawę w Dubaju, jest
historyczna, największa polska firma produkująca szkło użytkowe metodą zarówno
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automatycznego, jak i ręcznego formowania szkła barwionego w masie, czyli Krosno
Glass. Jest to firma, która w przyszłym roku będzie obchodziła 100-lecie swojego istnienia. Na wystawie „Creative by Nature” pokazaliśmy zarówno wybrane produkty
z najnowszych kolekcji marki, jak też wyselekcjonowane modele pochodzące z bogatego liczącego około 15 000 egzemplarzy archiwum firmy. Wśród wybranych obiektów można było zobaczyć szkła autorstwa Magdaleny Wójcik i Mariana Fugiela,
którzy przez lata związani byli z fabryką, czy też współcześnie tworzących projektantów – Anny Grabowskiej-Szczur, Beaty Szajny i Joanny Lorens.
Na wystawie nie zabrakło również marki modowej, którą reprezentowała firma Tatuum.
Inspirowana polskim folklorem kolekcja NeoFolk zwracała uwagę odbiorców nie tylko
wyrazistymi kolorami i deseniami, lecz także nawiązującymi do znanych nam regionalnych tradycyjnych strojów krojami, za które odpowiedzialny jest, związany z firmą
od samego początku istnienia marki, Rafał Gmerek.
Oprócz innowacyjnych rozwiązań technicznych i wzorniczych w przestrzeń wystawy
wkomponowane zostały niezwykle uniwersalne i ponadczasowe przesłania polskiego pisarza gatunku science fiction oraz myśliciela – Stanisława Lema, który w minionym roku obchodziłby swoje setne urodziny. Nie sposób się bowiem nie zgodzić z jego
słowami:
„Musimy wiedzieć, że jeśli chodzi o ratowanie natury, przyrody, to jest to przecież
ratowanie nas samych. Jeżeli wycinamy lasy, to niszczymy coś, bez czego nie możemy
żyć. Ale przecież to są rzeczy, o których powinno się uczyć w szkole! Powinno się uczyć,
że nie możemy się temu biernie przyglądać. Jest to jakaś kwestia wręcz uczuciowa.
Jeżeli betonujemy rzeki, regulujemy ich koryta, to uniemożliwiamy naturalne wylewy i mamy powodzie. Żeby przeciwstawiać się negatywnym wpływom technologii
na świat przyrody trzeba mieć po pierwsze pieniądze, ale po drugie chęci. Chęci,
żeby pieniądze skierować we właściwą stronę”.
„Nie można równocześnie dokonywać odkryć i wymawiać się od ponoszenia odpowiedzialności za ich konsekwencje”.

KWARTALNIK UPRP

Nr 4/2021

55

Dodatkowym elementem wzmacniającym przekaz wystawy był zaprojektowany specjalnie na okoliczność tej ekspozycji znak graficzny, którego myślą przewodnią było
połączenie wszystkich umysłów w celu rozwiązywania problemów na poziomie globalnym. Autorami tego znaku są Justyna Kruger i Jerzy Sadowski.
Przez całość założenia aranżacji wystawy projektu Dorota Koziara Studio we współpracy z Tomkiem Grdeniem i Francesco Cascellą przewijały się prezentacje wszystkich
firm biorących udział w wystawie. Głównym wykonawcą całości wydarzenia oraz
podmiotem odpowiedzialnym za aranżację tej ekspozycji była firma Ejsak Group –
producent m.in. innowacyjnych systemów multimedialnych.
Wystawa „Creative by Nature”, wraz z szerokim katalogiem wystawców, tworzyła prezentację jedynie wybranych, choć tym samym jednych z najciekawszych, innowacyjnych produktów i usług polskiego przemysłu i rzemiosła. Twórcy wielu z nich inspirowali
się pięknem natury. Pokazaliśmy produkty, które są współczesną interpretacją tradycyjnych technik rzemieślniczych z użyciem materiałów naturalnych, a wszystkie z nich
produkowane są przy użyciu ekologicznych technologii, z myślą o zrównoważonym
rozwoju.
W tym globalnym miejscu spotkań różnych kultur, którym jest zarówno sam Dubaj,
jak i niezwykła okoliczność trwania Wystawy Światowej EXPO 2020, przez dwa tygodnie, wystawa Urzędu Patentowego RP cieszyła się ogromnym zainteresowaniem oraz uznaniem szerokiej międzynarodowej publiczności, w tym zagranicznych
mediów, którym chętnie opowiadaliśmy o dokonaniach polskich przedsiębiorców
i projektantów. Naszą wystawę odwiedziło ponad 94 tysiące osób z całego świata,
a wśród nich książę koronny Danii Fryderyk wraz z małżonką księżną Marią, były
prezydent Aleksander Kwaśniewski z małżonką Jolantą, jeden z najlepszych polskich
tenisistów Hubert Hurkacz oraz polski profesjonalny golfista Adrian Meronk. Jesteśmy przekonani, że dzięki możliwości prezentacji tak innowacyjnych polskich firm
i projektantów pozostawiliśmy w pamięci tych osób wiele pozytywnych emocji oraz
obraz Polaków jako narodu pomysłowego, otwartego, twórczego… i kreatywnego
w swojej naturze.

Omówienie przykładów
z orzecznictwa z zakresu
wzorów przemysłowych
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Artykuł stanowi omówienie dwóch przykładowych orzeczeń Sądu Unii Europejskiej
z zakresu braku nowości i indywidualnego charakteru wzorów przemysłowych.
Wyroki pochodzą z 2021 r.

Wyrok Sądu (druga izba) z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie T-84/21
Postępowanie dotyczyło unieważnienia prawa do zarejestrowanego wzoru wspólnotowego przedstawiającego głowę lalki z uwagi na brak indywidulanego charakteru
wzoru na podstawie art. 6 i art. 25 ust. 1 lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002
z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych.
W dniu 7 maja 2014 r. Jieyang Defa Industry Co. Ltd z Chin złożyła w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) wniosek o rejestrację wzoru wspólnotowego na podstawie rozporządzenia nr 6/2002. Został on przedstawiony w następujący
sposób (widoki z różnych stron):

Wzór miał być używany w następujących produktach: „głowy lalek” i „głowy dla lalek” (klasa 21.01 klasyfikacji lokarneńskiej).
Wzór został zarejestrowany 7 maja 2014 r. jako wzór wspólnotowy pod nr 2459701-0001
i opublikowany w „Biuletynie Wzorów Wspólnotowych” nr 87/2014 z dnia 13 maja 2014 r.
4 sierpnia 2017 r. interwenient Mattel, Inc. z USA złożył wniosek o unieważnienie
spornego wzoru na podstawie art. 52 rozporządzenia nr 6/2002.
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Podstawą prawną wniosku o unieważnienie był art. 25 ust. 1 lit. b w związku z art. 4–6
rozporządzenia nr 6/2002 w zakresie braku nowości i indywidualnego charakteru
w porównaniu z wcześniejszymi wzorami Defa Doll i Barbie CEO Sculpture.
Na poparcie swojego wniosku interwenient podniósł, że sporny wzór był w dacie zgłoszenia pozbawiony nowości i indywidualnego charakteru w porównaniu z wcześniejszymi wzorami Defa Doll i Barbie CEO Sculpture. Interwenient przedstawił dowody
wcześniejszego ujawnienia projektu Barbie CEO Sculpture w postaci kopii polskiego
katalogu „Barbie KATALOG Jesień/Zima 2008” (katalog Barbie, jesień/zima 2008).

W dniu 10 lipca 2019 r. Wydział Unieważnień EUIPO uwzględnił wniosek o unieważnienie i unieważnił zakwestionowany wzór. Uznał, że sporny wzór nie posiada indywidualnego charakteru w stosunku do wcześniejszego projektu Barbie CEO Sculpture.
W następnej kolejności 10 września 2019 r. skarżący wniósł do EUIPO, na podstawie
art. 55–60 rozporządzenia nr 6/2002, odwołanie od decyzji Wydziału Unieważnień.
Decyzją z 14 grudnia 2020 r. Trzecia Izba Odwoławcza EUIPO oddaliła odwołanie,
oceniając, że sporny wzór nie ma indywidualnego charakteru, a ogólne wrażenie,
jakie oba wzory wywierają na poinformowanym użytkowniku, jest takie samo.
Izba Odwoławcza oceniła, że:
●● dowody przedstawione przez interwenienta, w tym polski katalog z 2008 r., zostały
rozpowszechnione, a w konsekwencji wzór przedstawiony w katalogu został opublikowany w rozumieniu art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002;
●● stopień swobody twórcy przy opracowywaniu głów lalek jest szeroki, swoboda
ta jest ograniczona jedynie w zakresie, w jakim głowy te muszą odpowiadać podstawowym cechom istoty ludzkiej;
●● głowa lalki stanowi jej integralną część, a poinformowanym użytkownikiem w niniejszej sprawie jest każdy przedstawiciel ogółu społeczeństwa, na przykład dziecko lub osoba dorosła, która kupuje lalkę dla swojego dziecka lub jako kolekcjoner;

60

●● uwagę poinformowanego użytkownika zwróci fakt, że oba wzory przedstawiają
głowę lalki o owalnym kształcie twarzy o tych samych cechach i proporcjach twarzy, bardzo podobnym makijażu i takim samym wyrazie. Biorąc pod uwagę szeroki
zakres swobody, z którego korzysta twórca, różnice pomiędzy rozpatrywanymi wzorami są niewystarczająco wyraźne, aby wywołać odmienne całościowe wrażenie.
W ocenie skarżącego Izba Odwoławcza błędnie uznała, że sporny wzór jest pozbawiony charakteru odróżniającego (ze względu na ujawnienie wcześniejszego wzoru)
oraz że różnice między rozpatrywanymi wzorami nie są istotne dla oceny indywidualnego charakteru. Poza wspólną cechą przejawiającą się w tym, że sporne wzory
dotyczą lalek przedstawiających młodą kobietę, rysy twarzy obu lalek są wystarczająco różne, aby wywołać odmienne całościowe wrażenie na poinformowanym użytkowniku. Wyraz twarzy spornego wzoru jest zupełnie inny niż twarz „lalki Barbie”. Izba
Odwoławcza w cenie skarżącego nie wzięła pod uwagę wszystkich widoków chronionych przez sporny wzór.
Zgodnie z art. 25 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 6/2002 wzór wspólnotowy może zostać
unieważniony tylko wtedy, gdy nie spełnia wymogów określonych w art. 4–9 tego
rozporządzenia.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 tego rozporządzenia wzór podlega ochronie w zakresie, w jakim
jest nowy i posiada indywidualny charakter. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b wzór uważa się za mający indywidualny charakter, jeżeli całościowe wrażenie, jakie wywiera
na poinformowanym użytkowniku, różni się od całościowego wrażenia wywoływanego na takim użytkowniku przez jakikolwiek wzór, który został podany do publicznej
wiadomości przed dniem dokonania zgłoszenia lub, w przypadku zastrzeżenia pierwszeństwa, datą pierwszeństwa. Artykuł 6 ust. 2 tego rozporządzenia przewiduje ponadto, że przy ocenie indywidualnego charakteru uwzględnia się stopień swobody
twórcy przy opracowywaniu wzoru.
Określenie, czy wzór ma indywidualny charakter, powinno być uzależnione od faktu, czy ogólne wrażenie wywierane na poinformowanym użytkowniku dokonującym
oglądu danego wzoru różni się wyraźnie od wrażenia związanego z istniejącą całością wzoru, przy uwzględnieniu natury produktu, do którego odnosi się wzór lub w którym się zawiera, a także w szczególności sektora przemysłu, do którego należy, oraz
stopnia swobody twórcy podczas tworzenia danego wzoru.
Jak podkreślono poprzez odwołanie do wyroku z 13 czerwca 2019 r. w sprawie
Visi/One/EUIPO – EasyFix (T-74/18, UE:T:2019:417, pkt 66), ocena indywidualnego charakteru wzoru wspólnotowego odbywa się zasadniczo w czterech etapach. Badanie
to polega na ustaleniu:
1. sektora, do którego należą produkty, w których wzór ma być zawarty lub do którego ma być stosowany;
2. poinformowanego użytkownika tych produktów zgodnie z ich przeznaczeniem
oraz, w odniesieniu do tego poinformowanego użytkownika, stopnia znajomości
stanu techniki oraz poziomu zwrócenia uwagi na podobieństwa i różnice w porównaniu wzorów;
3. stopnia swobody projektanta w rozwijaniu swojego projektu, którego wpływ na indywidualny charakter pozostaje w odwrotnej proporcji;
4. całościowego wrażenia dla poinformowanego użytkownika.
W świetle tego należało ocenić, czy całościowe wrażenie wywierane przez sporny
wzór różni się od tego, jakie wywiera wzór wcześniejszy.
W oparciu o te kryteria ustalono, że:
1. sektor, do którego odnoszą się „głowy lalek”, jest sektorem zabawek;
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2. poinformowanym użytkownikiem jest każdy przedstawiciel ogółu społeczeństwa,
na przykład dziecko lub osoba dorosła kupująca lalkę dla swojego dziecka. Poinformowany użytkownik zna specyfikę tych lalek i odpowiadających im głów lalek;
3. twórcy przysługiwał szeroki zakres swobody w rozwijaniu głów lalek. Swoboda
ta była ograniczona jedynie w zakresie, w jakim te głowy musiały podążać za podstawowymi cechami istoty ludzkiej. Istnieją różne sposoby projektowania cech twarzy głów lalek, między innymi w odniesieniu do ich kształtu, proporcji, kształtu rysów
twarzy czy makijażu;
4. uwagę poinformowanego użytkownika zwróci fakt, że twarze mają owalny kształt
oraz identyczne cechy i proporcje, bardzo podobny makijaż i taką samą ekspresję.
W rezultacie wszystkie cechy oraz ich umiejscowienie przyczyniają się wystąpienia
wrażenia identycznej twarzy.
Skarżący wskazał, że swoboda twórcy była ograniczona z jednej strony poprzez fakt,
że wzór musiał posiadać cechy głowy istoty ludzkiej oraz z drugiej strony poprzez preferencje rynkowe z marketingowego punktu widzenia, co skutkowało stworzeniem
wizerunku młodej dziewczyny o niebieskich oczach i makijażu.
Odwołując się w tej sprawie do dotychczasowego orzecznictwa, oceniono jednak,
że ogólny trend wzorniczy nie może być uważany za czynnik ograniczający swobodę twórcy, ponieważ to właśnie ta swoboda twórcy umożliwia odkrywanie nowych
kształtów i nowych trendów, a nawet do wprowadzania innowacji w kontekście istniejącego trendu (por. wyroki z 13 listopada 2012 r., Antrax It przeciwko OHIM – THC
(Radiators for Heating), T-83/11 i T-84/11, EU:T:2012:592, pkt 95; oraz z 13 czerwca 2019 r.,
Wieszak na drzwi do pojazdów, T-74/18, EU:T:2019:417, pkt 75).
W rzeczywistości kwestia, czy wzór jest zgodny z ogólnym trendem wzorniczym, ma
znaczenie co najwyżej w odniesieniu do estetycznego postrzegania danego wzoru
i w związku z tym może mieć wpływ na sukces komercyjny produktu, w którym zawarty jest wzór. Pytanie takie nie ma natomiast znaczenia przy badaniu indywidualnego
charakteru danego wzoru, który polega na sprawdzeniu, czy wywoływane przez niego całościowe wrażenie różni się od całościowych wrażeń wywołanych wcześniej
udostępnionymi wzorami, niezależnie od estetyki lub względów handlowych (por. wyroki z 22 czerwca 2010 r., Communications Equipment, T-153/08, EU:T:2010:248, pkt 58;
oraz z 13 czerwca 2019 r., Wieszak na drzwi pojazdów, T-74/18, EU:T:2019:417, pkt 75).
Producenci lalek podążają za trendami rynkowymi w celu promowania sprzedaży
danych produktów lub przestrzegania standardów piękna. Nie jest to czynnik, który
może ograniczać stopień swobody twórcy w rozumieniu niniejszej sprawy.
Ocena Sądu w tej sprawie:
●● jeśli chodzi o to, że sporny wzór może być używany z różnymi kolorami lub rodzajami
włosów, argument ten jest nieskuteczny w niniejszej sprawie;
●● odnośnie pozostałych różnic, a mianowicie kształtu twarzy, brwi, kształtu oczu
i nosa, stwierdzono, że różnice te, nawet jeśli istnieją, pozostają niewystarczająco
zaznaczone, aby wywierać wpływ na całościowe wrażenie spornych wzorów;
●● w niniejszej sprawie nie można znaleźć żadnej znaczącej różnicy, jeśli chodzi
o kształt twarzy, brwi i nosa, między rozpatrywanymi wzorami;
●● w odniesieniu do kształtu oczu i ich makijażu należy stwierdzić, że są to drobne różnice, które nie wpływają na obraz głów obu lalek;
●● różnice te nie mogą zatem rozwiać wrażenia déjà vu, jakie wywołują sporne wzory, zważywszy na ich wspólne elementy, które stanowią część ich najbardziej widocznych i najważniejszych elementów (por. podobnie wyrok z 13 czerwca 2019 r.,
Wieszak na drzwi do pojazdów, T-74/18, EU:T:2019:417, pkt 91 i przytoczone tam
orzecznictwo);
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●● pomimo wysokiego poziomu uwagi poinformowany użytkownik nie zauważy szczegółowo minimalnych różnic, które mogą istnieć między rozpatrywanymi wzorami
(por. wyrok z 13 czerwca 2019 r., Wieszak na drzwi pojazdów, T-74/18, EU:T:2019:417,
pkt 90);
●● preferencje rynkowe nie są uważane za aspekty ograniczające swobodę twórcy,
a cel polegający na stworzeniu atrakcyjnej lalki nie może wymagać odtworzenia
wyrazu twarzy wcześniejszego wzoru.
W tym względzie należy dodać, że zgodnie z orzecznictwem czynnik związany ze swobodą twórcy przy opracowywaniu spornego wzoru nie może sam w sobie przesądzać
o ocenie indywidualnego charakteru wzoru, ale może służyć do złagodzenia tej oceny (por. wyrok z 13 czerwca 2019 r., Wieszak na drzwi pojazdów, T-74/18, EU:T:2019:417,
pkt 76 i przytoczone tam orzecznictwo). W niniejszej sprawie Izba Odwoławcza słusznie uznała, że stopień swobody twórcy był wysoki, a sporny wzór nie posiada indywidualnego charakteru.
Skarżący przegrał sprawę, zgodnie z żądaniem EUIPO należało obciążyć go kosztami
postępowania.

Wyrok Sądu (piąta izba) z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie T443/20
Postępowanie dotyczyło unieważnienia prawa do zarejestrowanego wzoru wspólnotowego przedstawiającego etykietę z uwagi na brak indywidulanego charakteru
wzoru na podstawie art. 6 i art. 25 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 6/2002.
W dniu 20 lutego 2004 r. Sandford LP z USA złożył wniosek o rejestrację wzoru wspólnotowego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), na podstawie rozporządzenia nr 6/2002, dla wzoru wspólnotowego przedstawionego w następujący sposób:
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Wzór miał być używany w następujących produktach: „etykiety” (klasa 19.08 klasyfikacji lokarneńskiej).
Zakwestionowany wzór został zarejestrowany pod nr 141999-0002 i opublikowany
w „Biuletynie Wzorów Wspólnotowych” nr 47/2004 z dnia 15 czerwca 2004 r.
W dniu 24 lutego 2016 r. interwenient Avery Zweckform GmbH z Niemiec złożył wniosek o unieważnienie spornego wzoru na podstawie art. 52 rozporządzenia nr 6/2002.
Podstawą prawną wniosku o unieważnienie był art. 25 ust. 1 lit. b w związku z art. 4–6
rozporządzenia nr 6/2002 w zakresie braku nowości i indywidualnego charakteru
oraz wskazania, że wzór miał wygląd rolki etykiet, której cechy wynikały wyłącznie
z jej funkcji technicznej w rozumieniu art. 8 ust. 1 tego rozporządzenia.
25 października 2018 r. Wydział Unieważnień odrzucił wniosek o unieważnienie,
nie znajdując podstaw dla braku nowości i indywidualnego charakteru spornego
wzoru.
W dniu 11 grudnia 2018 r. interwenient wniósł do EUIPO odwołanie od decyzji Wydziału Unieważnień.
Decyzją z 15 maja 2020 r. Trzecia Izba Odwoławcza EUIPO uwzględniła odwołanie i uchyliła decyzję Wydziału Unieważnień. Izba Odwoławcza uznała, że niektóre z przedłożonych jej dodatkowych dowodów powinny zostać wzięte pod uwagę.
Udowodniono ujawnienie w rozumieniu art. 7 rozporządzenia nr 6/2002 wcześniejszego wzoru R5015 przed odpowiednią datą. Z uwagi na przeciętny stopień swobody
twórcy oraz definicję poinformowanego użytkownika wcześniejszy wzór R5015 i sporny wzór wywierały na poinformowanym użytkowniku to samo całościowe wrażenie.
Wobec braku indywidualnego charakteru spornego wzoru w rozumieniu art. 6 tego
rozporządzenia Izba Odwoławcza unieważniła zatem sporny wzór.
Skarżący podniósł trzy zarzuty:
●● naruszenie art. 63 ust. 2 rozporządzenia nr 6/2002 polegające na tym, że niektóre
dowody zostały przedstawione przed Izbą Odwoławczą z opóźnieniem;
●● naruszenie art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 polegające na tym, że wcześniejszy wzór został nieprawidłowo uznany za ujawniony;
●● naruszenie art. 25 ust. 1 lit. b w związku z art. 6 rozporządzenia nr 6/2002 polegające na błędnym uznaniu, że kolidujące ze sobą wzory wywierają na poinformowanym użytkowniku takie samo całościowe wrażenie, oraz na tym, że błędnie
uznano, że sporny wzór jest pozbawiony indywidualnego charakteru.
Zarzuty pierwszy i drugi zostają pominięty w niniejszym opracowaniu.
W odniesieniu do trzeciego zarzutu według skarżącego Izba Odwoławcza popełniła błąd w ocenie, uznając, że sporny wzór jest pozbawiony indywidualnego charakteru, z naruszeniem art. 25 ust. 1 lit. b w związku z art. 6 rozporządzenia nr 6/2002,
w szczególności ze względu na to, że różnice między kolidującymi ze sobą wzorami
zostały niesłusznie pominięte.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 6/2002 zarejestrowany wzór wspólnotowy uważa się za mający charakter indywidualny, jeżeli całościowe wrażenie wywierane przez niego na poinformowanym użytkowniku różni się od całościowego wrażenia wywieranego na takim użytkowniku przez każdy wzór, który został publicznie
udostępniony przed datą złożenia wniosku o rejestrację lub, w przypadku zastrzeżenia pierwszeństwa, datą pierwszeństwa.
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Artykuł 6 ust. 2 rozporządzenia nr 6/2002 stanowi również, że przy ocenie indywidualnego charakteru należy wziąć pod uwagę stopień swobody twórcy przy opracowywaniu wzoru.
Przy ocenie, czy wzór ma indywidualny charakter, należy wziąć pod uwagę charakter produktu, do którego wzór jest stosowany lub w którym jest włączony, a w szczególności sektor przemysłowy, do którego należy, oraz stopień swobody projektanta
w opracowywaniu wzoru.
Ocena indywidualnego charakteru spornego wzoru polega na przeprowadzeniu
czteroetapowego badania. Etapy tego badania zostały wymienione w opracowaniu wyroku w sprawie T 84/21 (por. odwołanie do wyroku w sprawie Visi/One/EUIPO –
EasyFix, T-74/18, UE: T: 2019: 417, pkt 66).
Izba Odwoławcza słusznie doszła do wniosku, że sporny wzór nie posiadał indywidualnego charakteru w porównaniu z wcześniejszym wzorem, ponieważ wywierał
na poinformowanego użytkownika takie samo całościowe wrażenie jak wcześniejszy
wzór.
Sporne wzory są przeznaczone do umieszczania na rolkach etykiet do drukarki,
co nie było kwestionowane przez strony. Należało ocenić poinformowanego użytkownika, stopień swobody twórcy i porównać całościowe wrażenie wywoływane
przez sporne wzory.
Izba Odwoławcza stwierdziła w istocie, że sporne wzory były przeznaczone do umieszczania na rolkach etykiet drukarki oraz że stopień swobody w odniesieniu do znaków
drukarskich i owalnych otworów był ograniczony wymogami technicznymi, tj. synchronizacją i regulacją procesu drukowania. Niemniej jednak Izba Odwoławcza
stwierdziła, że istnieje znaczna dowolność w odniesieniu do koloru paska, kształtu,
rozmiaru i koloru etykiet oraz ogólnego kształtu rolki. Stopień swobody twórcy spornego wzoru został zatem uznany za przeciętny.
W przedmiocie całościowego wrażenia:
W niniejszej sprawie, jak stwierdziła Izba Odwoławcza, cechy kolidujących ze sobą
wzorów są zbieżne poprzez cechy rolki nośnej, żółtawej taśmy, zwykłych, białych, połączonych ze sobą prostokątnych etykiet oraz owalnych otworów między poszczególnymi etykietami. Co się tyczy różnic, to ograniczają się one do rozmiaru etykiety,
dłuższej i węższej w spornym wzorze niż we wcześniejszym wzorze R5015, a odnośna
różnica dotyczy wysokości rolki oraz liczby, pozycji i rozmiaru czarnych znaczników
drukarskich.
O ile różnic tych nie można uznać za nieznaczące, jak wskazała Izba Odwoławcza,
o tyle słusznie uznała, że nie były one jednak wystarczające, aby wywołać inne całościowe wrażenie w postrzeganiu przez poinformowanego użytkownika.
Wniosku tego nie mogą podważyć argumenty, na które powołuje się skarżący w celu
wykazania, że sporny wzór nie wywiera na poinformowanym użytkowniku takiego
samego całościowego wrażenia jak wrażenie wywierane przez wcześniejszy wzór.
Skarżący wskazała na:
●● sprzeczność w zaskarżonej decyzji na tej podstawie, że Izba Odwoławcza założyła, że poinformowany użytkownik uzna, że znaki drukarskie pełnią „głównie” rolę
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techniczną, podczas gdy uznała, że te znaki drukarskie odgrywają „wyłącznie” rolę
techniczną (argument ten został pominięty z uwagi na brak wpływu na całościową
ocenę wzorów; uznano, że nie może prowadzić do uchylenia decyzji);
●● to, że sporne wzory nie dotyczą etykiet, ale rolek etykiet, i stwierdziła, że Izba Odwoławcza niesłusznie pominęła różnice między znakami drukarskimi, ponieważ
znajdowały się one na odwrocie pasków etykiet (argument ten również został pominięty, ponieważ oceniono, że Izba Odwoławcza prawidłowo oceniła wzory jako
całość);
●● elementy słowne i graficzne zostały błędnie pominięte. W tym względzie skarżący
wymienił słowne znaki towarowe przedstawione specjalną czcionką umieszczoną
w spornym wzorze („dymo”) i we wcześniejszym wzorze R5015 („avery”), a także
element graficzny w formie trójkąta widniejący obok elementu słownego „avery”, i stwierdził, że elementy te są elementami dekoracyjnymi. Oceniono jednak,
że elementy słowne i graficzne widniejące na kolidujących ze sobą wzorach
są znakami lub oznaczeniami odróżniającymi, umieszczonymi na towarze w celu
wskazania jego pochodzenia. Elementy te nie mają charakteru ozdobnego lub
dekoracyjnego i nie stanowią cech charakterystycznych towaru, z których wynika
postać danego towaru w rozumieniu art. 3 lit. a i b rozporządzenia nr 6/2002.
Te elementy słowne i graficzne są zatem pozbawione znaczenia w kontekście
porównywania całościowego wrażenia dla celów ustalenia indywidualnego
charakteru spornego wzoru.
Porównanie całościowego wrażenia wywoływanego przez kolidujące ze sobą wzory
powinno opierać się na ujawnionych cechach spornego wzoru i musi dotyczyć wyłącznie elementów chronionych, z pominięciem cech, zwłaszcza technicznych, wyłączonych spod ochrony (zob. wyrok z 13 czerwca 2019 r., Plakietka informacyjna dla
pojazdów, T-74/18, EU:T:2019:417, pkt 84 i przytoczone tam orzecznictwo). Nawet gdyby
te elementy słowne i graficzne mogły zostać uznane za istotne, dla poinformowanego użytkownika jasne będzie, że służą one do wskazania pochodzenia produktów,
tak że w całościowym wrażeniu nie będzie przywiązywał do nich wagi. Jasne będzie
również, że elementy te będą zatem w niniejszym przypadku niewystarczające, aby
zmienić całościowe wrażenie wywoływane na nim przez sporny wzór.
W ocenie Sądu Izba Odwoławcza nie popełniła błędu w ocenie, gdy uznała, że kolidujące ze sobą wzory wywierają na poinformowanym użytkowniku takie samo całościowe wrażenie (odbiorca nie zwróci uwagi na trudno dostrzegalne różnice dotyczące czcionki), i stwierdziła zatem, że sporny wzór jest pozbawiony, względem
wcześniejszego wzoru, indywidualnego charakteru w rozumieniu art. 25 ust. 1 lit. b
w związku z art. 6 rozporządzenia nr 6/2002 . W tym zakresie oceniono, że kształt i rozmiar znaków drukarskich mogą się różnić w zakresie, w jakim odpowiadają one czujnikom drukarki, co stanowi techniczną funkcję tych znaków drukarskich.
Zarzut trzeci podniesiony przez skarżącego należało oddalić jako bezzasadny,
a co za tym idzie – skargę w całości, bez konieczności orzekania w przedmiocie dopuszczalności drugiego żądania skarżącego mającego na celu oddalenie przez Sąd
wniosku o unieważnienie prawa do spornego wzoru. Zakłada ono bowiem uwzględnienie skargi o stwierdzenie nieważności, a zatem zostało poniesione wyłącznie na wypadek uwzględnienia pierwszego żądania skargi (por. podobnie wyrok z 27 lutego
2019 r., Aytekin/EUIPO – Dienne Salotti (Dienne), T-107/18, niepublikowany, EU:T:2019:114,
pkt 84 i przytoczone tam orzecznictwo). Skarga została oddalona w całości.
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Rozstrzygnięcie konkursów

na pracę naukową, plakat,
film oraz informację medialną
o tematyce związanej
z ochroną własności przemysłowej
organizowanych
przez Urząd Patentowy RP

Najlepsze prace naukowe, plakaty, filmy i informacje medialne na temat ochrony
własności intelektualnej zostały nagrodzone w konkursach Urzędu Patentowego RP.
26 listopada 2021 r. Urząd Patentowy RP ogłosił w formule on-line wyniki 19. edycji
konkursów na najlepsze prace naukowe, projekty plakatów o tematyce związanej
z ochroną własności intelektualnej, krótki film oraz informacje medialne. Konkursy zostały zorganizowane przez Urząd Patentowy we współpracy z Ministerstwem Nauki
i Edukacji, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwem Rozwoju i Technologii.
Uroczystości on-line ogłoszenia wyników towarzyszyła multimedialna prezentacja
prac laureatów konkursu na plakat oraz projekcje nagrodzonych filmów.
W dotychczasowych edycjach konkursu na pracę naukową zgłoszono 723 prace
w czterech kategoriach: rozpraw habilitacyjnych, prac doktorskich, prac magisterskich i prac studenckich. Konkurs na plakat, na który zgłoszono w ciągu dotychczasowych edycji ponad 4 tys. projektów, zaowocował nagrodzeniem prac o wysokiej
wartości artystycznej, które były i są szeroko wykorzystywane przez Urząd Patentowy
w wydawnictwach promocyjnych służących upowszechnianiu wiedzy o własności
przemysłowej. W 2021 r. wpłynęło na konkurs 38 prac naukowych, 107 projektów plakatów, 28 filmów oraz 33 informacje medialne.
Prace naukowe, projekty plastyczne, filmy oraz twórczość dziennikarska stanowią
szczególnie cenne pokłosie każdej edycji konkursów. Wartości niematerialne są bowiem częścią wielu procesów obejmujących m.in. sferę nauki, biznesu, przemysłu,
ekologii i wielu innych. Dostrzeżenie związków i relacji pomiędzy innowacyjnymi rozwiązaniami podlegającymi ochronie a funkcjonowaniem współczesnego społeczeństwa może stanowić podstawę opisu naukowego, wychwytującego nowe zjawiska
i tendencje. Podobne możliwości istnieją także w dziedzinie wypowiedzi plastycznej,
która posługując się syntetycznym skrótem, może przekazywać treści odnoszące się
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do ochrony własności intelektualnej, związane np. z problematyką zrównoważonego
rozwoju, społeczną odpowiedzialnością biznesu, rolą naukowców w rozwiązywaniu
problemów cywilizacyjnych, koniecznością tworzenia gospodarki opartej na wiedzy oraz nowymi obszarami innowacji (genetyka, biotechnologia, nanotechnologia,
biologia molekularna, nowoczesna inżynieria materiałowa). Twórczy i edukacyjny
potencjał stale rozwijanej formuły konkursów umożliwia co roku wyróżnienie najbardziej wartościowych osiągnięć służących upowszechnianiu idei ochrony własności
intelektualnej.

Wystąpienie Prezesa Urzędu Patentowego RP Edyty Demby-Siwek
Konkursy na prace naukowe, plakaty, krótkie filmy i informacje medialne z dziedziny
własności intelektualnej organizowane od dziewiętnastu lat przez Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej realizowane są w ścisłej współpracy z uczelniami oraz szkołami artystycznymi. Cieszą się one bardzo dużym zainteresowaniem, owocując co roku
wartościowymi dokonaniami naukowymi, dziennikarskimi, filmowymi oraz oryginalnymi projektami plakatów. Nagrodzone prace upowszechniane są w różnorodnych
wydawnictwach publikowanych przez Urząd Patentowy i służą celom edukacyjnym.
Projekty plakatów zgłaszane na konkurs należą do kategorii sztuki użytkowej wykorzystywanej przez Urząd Patentowy w licznych działaniach promocyjnych służących
podnoszeniu świadomości społecznej na temat ochrony własności przemysłowej
i są zamieszczane w licznych materiałach edukacyjnych.
Blisko dwie dekady temu rzeczywista świadomość potrzeby ochrony własności przemysłowej w Polsce ograniczała się do stosunkowo niewielkiego kręgu specjalistów. Ten
stan, wobec wyzwań, jakie niesie współczesna cywilizacja technologiczna, wymagał
pilnej zmiany. Złożoną misję edukacyjną, służącą szerokiemu rozwojowi świadomości
w tym zakresie, podjął Urząd Patentowy, wprowadzając na stałe do kalendarza corocznych działań konkursy wyłaniające najbardziej utalentowanych młodych autorów prac naukowych oraz uczniów i studentów szkół artystycznych, a także osoby
podejmujące tematykę ochrony własności intelektualnej w uprawianej twórczości
plastycznej, filmowej i dziennikarskiej.
Serdecznie gratulując osiągnięć laureatom, dziękuję także wszystkim współorganizatorom oraz fundatorom nagród i wyróżnień, którzy w ciągu minionych lat życzliwie
wspierali ideę konkursów. Jestem głęboko przekonana, że nasze wspólne inicjatywy
ukierunkowane na wsparcie talentów młodego pokolenia naukowców, artystów
i dziennikarzy stanowią najlepszą inwestycję służącą umacnianiu poszanowania własności intelektualnej, co stanowi fundamentalny warunek rozwoju nowoczesnego
społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy.
Jeszcze raz dziękując wszystkim fundatorom i składając gratulacje laureatom nagrodzonych prac, pozwolę sobie wyrazić przekonanie, że trwałym efektem naszej inicjatywy są nie tylko jednostkowe dokonania twórcze, ale także kształtowanie postaw
kulturowych i wzrost społecznego zainteresowania problematyką ochrony dorobku
intelektualnego.
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INFORMACJA MEDIALNA
JURY W SKŁADZIE:
Edyta Demby-Siwek, Prezes Urzędu Patentowego RP,
Przewodnicząca Jury
Piotr Zakrzewski, Wiceprezes Urzędu Patentowego RP
Ryszard Kondratiuk

Katarzyna Kowalewska
Małgorzata Zielińska
Agata Juskowiak
Piotr Brylski
Adam Taukert

I NAGRODA
Kamil Kosiński
Artykuł pt. „Globalna wojna o polski wynalazek”
opublikowany na łamach Pulsu Biznesu, nr 45,
7−8.03.2021 r.

o właściwościach przeciwzapalnych” (29.09.2021 r.)
opublikowane na stronie internetowej Uniwersytetu
Śląskiego www.us.edu.pl

II NAGRODA
Michał Duszczyk
Artykuły pt. „Patenty mocno wspierają biznes”
(7−8.02.2021 r.), „Nasilają się ataki hakerskie
na Polskę” (2−3.08.2021 r.), „Szybko przybywa
polskich patentów w UE” (15−16.03.2021 r.),
„Sąd: sztuczna inteligencja nie może patentować
własnych wynalazków. Na razie” (6.9.2021 r.)
opublikowane na łamach gazety Rzeczpospolita
i na portalu www.rp.pl
2 RÓWNORZĘDNE III NAGRODY
Małgorzata Kłoskowicz
Artykuły pt. „Prof. Robert Musioł − Szczęście sprzyja
przygotowanym, czyli kilka słów o patentowaniu”
(6.10.2020 r.), „Patenty przyspieszające hodowlę
nowych odmian jęczmienia” (11.12.2020 r.), „Patent,
dzięki któremu będziemy oddychać czystym
powietrzem” (22.02.2021 r.), „Patenty − Proteza ręki,
szybsza diagnostyka chorób płuc i nowe materiały

Jakub Styczyński
Artykuł pt. „Papierowi właściciele wzorów
przemysłowych szkodzą konkurencji” opublikowany
na łamach Dziennika Gazety Prawnej, nr 118,
22.06.2021 r.
WYRÓŻNIENIA
Paweł Poznański
Artykuły pt. „Czy zastanawiacie się czasem nad
kupnem robota kuchennego i wybieracie między
Monsieur Cuisine Connect w Lidlu (dalej Lidlomix)
a Thermomixem firmy Vorwerk? Konsumenci
w Hiszpanii mogą zaraz nie mieć takiego wyboru”
(20.01.2021 r.), „Rok wydziałów IP w Polsce”
(30.06.2021 r.) opublikowane na platformie LinkedIn
LSW IP BLOG
Artykuły opublikowane na blogu LSW IP BLOG,
www.lswipblog.pl, 1.10.2020−30.09.2021 r.
Magdalena Miernik
Artykuły opublikowane w ramach bazy
wiedzy na blogu www.lookreatywni.pl,
1.10.2020−30.09.2021 r.

PRACA NAUKOWA
JURY W SKŁADZIE:
Edyta Demby-Siwek, Prezes Urzędu Patentowego RP
prof. Jan Błeszyński, Uniwersytet Warszawski
mec. Marek Furtek, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej
Izbie Gospodarczej
dr Małgorzata Modrzejewska, Uniwersytet
Warszawski

prof. Joanna Sieńczyło-Chlabicz, Uniwersytet
w Białymstoku
prof. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska,
Uniwersytet Warszawski
prof. Helena Żakowska-Henzler, Polska Akademia
Nauk

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA MINISTRA
EDUKACJI I NAUKI

W KATEGORII PRACA MAGISTERSKA

W KATEGORII PRACA DOKTORSKA
I NAGRODA
Adam Karpiński (Uniwersytet w Białymstoku)
„Charakter prawa do udzielania zezwolenia
na wykonanie zależnych praw autorskich”

I NAGRODA
Mateusz Kupiec (Uniwersytet Jagielloński)
„Ocena dozwolonego użytku dla eksploracji tekstu
i danych w świetle dyrektywy 2019/790. Dokąd
zmierza europejskie prawo autorskie w zakresie
wspierania innowacyjności?”
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II NAGRODA
Kinga Robutka (Uniwersytet Jagielloński)
„Pojęcie złej wiary i jego rola w europejskim
prawie znaków towarowych w świetle bieżącego
orzecznictwa UE”
III NAGRODA
Wojciech Jatel (Uniwersytet w Białymstoku)
„Ochrona i naruszenie prawa z rejestracji oznaczeń
geograficznych napojów alkoholowych w Polsce
i w Unii Europejskiej”
WYRÓŻNIENIA
Dominik Gabor (Uniwersytet Śląski)
„Pola eksploatacji w polskim prawie autorskim”
Jakub Pawluczuk (Uniwersytet w Białymstoku)
„Utwór zależny w nowoczesnych gatunkach
twórczości”
Paulina Perkowska (Uniwersytet Warszawski)
„Prawnoautorska ochrona utworu muzycznego
wobec rozwoju sztucznej inteligencji w świetle prawa
Unii Europejskiej”
Michał Zgórski (Uniwersytet Opolski)
„Przejawy sztuki współczesnej a prawo autorskie”
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NAGRODY MINISTRA KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
W KATEGORII PRACA DOKTORSKA
II NAGRODA
Joanna Adamczyk (Uniwersytet Jagielloński)
„Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze”
W KATEGORII PRACA MAGISTERSKA
I NAGRODA
Gabriela Waszkiewicz (Uniwersytet w Białymstoku)
„Kolizja prawa do firmy z zarejestrowanym znakiem
towarowym”
II NAGRODA
Klaudia Kinastowska (Uniwersytet Warszawski)
„Prawnoautorskie wyzwania dotyczące utworów
cyfrowych ze szczególnym uwzględnieniem
problematyki wyczerpania prawa”
III NAGRODA
Sandra Słowik (Uniwersytet Śląski)
„Technologia druku 3D a prawo autorskie”

W KATEGORII PRACA LICENCJACKA

W KATEGORII PRACA LICENCJACKA

I NAGRODA
Przemysław Juściński (Uniwersytet Jagielloński)
„Dozwolony użytek programów komputerowych”

I NAGRODA
Paweł Juściński (Uniwersytet Jagielloński)
„Prawnoautorska ochrona fikcyjnej postaci
literackiej”

III NAGRODA
Marta Staudt (Uniwersytet Jagielloński)
„Problematyka kolizji i kumulacji ochrony praw
własności intelektualnej w kontekście wzornictwa
przemysłowego”
WYRÓŻNIENIA
Jakub Borowiec (Uniwersytet Jagielloński)
„Modele opłat licencyjnych systemów ERP”
Agnieszka Szymańska (Uniwersytet Kardynała
Stefana Wyszyńskiego)
„Prawo autorskie w Internecie”
Justyna Wielosik (Uniwersytet Jagielloński)
„Znak towarowy certyfikujący na przykładzie
systemu Fairtrade”

II NAGRODA
Jacek Piasta (Uniwersytet Jagielloński)
„Pojęcie wideogramu w świetle ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych”

NAGRODY MINISTRA ROZWOJU
I TECHNOLOGII
W KATEGORII PRACA HABILITACYJNA
NAGRODA
Jakub Kępiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu)
„Wpływ prawa Unii Europejskiej na polskie prawo
zwalczania nieuczciwej konkurencji ze szczególnym
uwzględnieniem sprzedaży premiowanej”
W KATEGORII PRACA DOKTORSKA
III NAGRODA
Konrad Gliściński (Uniwersytet Jagielloński)
„Ustawowe konstrukcje treści praw na dobrach
niematerialnych w dobie globalizacji. Analiza
krytyczna na podstawie prawa autorskiego i prawa
patentowego”
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PLAKAT
Maria Kurpik, Muzeum Narodowe w Warszawie
prof. Eugeniusz Skorwider, Uniwersytet Artystyczny
w Poznaniu
Maria Fuzowska-Wójcik

JURY W SKŁADZIE:
Edyta Demby-Siwek, Prezes Urzędu Patentowego RP
dr Marek Knap, Akademia Sztuk Pięknych
w Warszawie

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
KATEGORIA UCZNIOWSKA ZAMKNIĘTA
I NAGRODA
Karolina Jagielska
Zespół Szkół
Plastycznych
im. Leona
Wyczółkowskiego
w Bydgoszczy

RÓWNORZĘDNA
II NAGRODA
Izabela Wilke
Zespół Szkół
Plastycznych
im. Leona
Wyczółkowskiego
w Bydgoszczy

RÓWNORZĘDNA
II NAGRODA
Jeremiasz Gajewski
Zespół Państwowych
Szkół Plastycznych
im. Tadeusza
Makowskiego w Łodzi

III NAGRODA
Dominika Drzazga
Zespół Szkół Plastycznych
im. Jacka Malczewskiego
w Częstochowie
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RÓWNORZĘDNE WYRÓŻNIENIE
Galina Yangol
Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych
im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu

RÓWNORZĘDNE WYRÓŻNIENIE
Karina Maćkowiak
Zespół Szkół Plastycznych im. Leona
Wyczółkowskiego w Bydgoszcz

RÓWNORZĘDNE WYRÓŻNIENIE
Agata Miękus
Zespół Szkół Plastycznych im. Leona
Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

RÓWNORZĘDNE WYRÓŻNIENIE
Zuzanna Osadowska
Zespół Szkół Plastycznych im. Leona
Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

KATEGORIA UCZNIOWSKA OTWARTA
Jury w tej kategorii nie przyznało nagród ani wyróżnień
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KATEGORIA STUDENCKA

KATEGORIA OTWARTA

WYRÓŻNIENIE
Karol Pabich
Akademia Sztuki w Szczecinie

WYRÓŻNIENIE
Agnieszka Adam
Warszawa

KATEGORIA ZAMKNIĘTA

I NAGRODA
Bartosz Mamak
Warszawa

II NAGRODA
Izabela Jędryszek
Zagrody
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III NAGRODA
Izabela Jędryszek
Zagrody
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RÓWNORZĘDNE WYRÓŻNIENIE
Sofia Jackiewicz
Gdańsk

RÓWNORZĘDNE WYRÓŻNIENIE
Martyna Jakubowska
Bielsko
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KRÓTKI FILM
JURY W SKŁADZIE:
Edyta Demby-Siwek, Prezes Urzędu Patentowego RP,
Przewodnicząca Jury
Piotr Zakrzewski, Wiceprezes Urzędu Patentowego RP
Ryszard Kondratiuk

Agata Juskowiak
Katarzyna Kowalewska
Adam Taukert
Małgorzata Zielińska

NAGRODY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
I NAGRODA
Bartłomiej Kopyść, Adam Tusień
za film pt. „Dziedzictwo”
II NAGRODA
Salvatore Allotta, Tomasz Katra, Tomasz Smykalski
za film pt. „Łowca głów”
III NAGRODA
Milan Grześkowiak, Stefan Turakiewicz
za film pt. „Głupoty”

RÓWNORZĘDNE WYRÓŻNIENIA
Aleksandra Muszyńska
za film pt. „Im więcej kopii na świecie, tym silniejsza
jest moc oryginału”
Stanisław Ciechanowski
za film pt. „Na początku był pomysł”
Aleksandra Kaczmarczyk, Katarzyna Kozyra,
Kaja Seń
za film pt. „Patent to nie jedyny wybór”
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Naruszenie renomy
przestrzennych znaków towarowych

78

W dniu 23 stycznia 2019 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął wniosek D. z siedzibą
w A., H. o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzno-przestrzenny „BLACK VODKA PREMIUM K KOMERS PRODUKT OF POLAND WYPRODUKOWANO W POLSCE”, udzielonego na rzecz „K” F.M. z siedzibą w S., przeznaczonego
do oznaczania napojów alkoholowych z wyjątkiem piwa, napojów alkoholowych destylowanych, wódki w klasie 33.
Jako podstawę prawną swojego żądania wnioskodawca wskazał art. 164 oraz art. 315
ust. 3 w związku z art. 132 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy Prawo własności przemysłowej (p.w.p.).
Wnioskodawca wskazał, że jest uprawniony do trzech przestrzennych znaków towarowych oraz słownych znaków BLACK LABEL, Johnnie Walker Double Black, JOHNNIE
WALKER i DOUBLE BLACK.
Wnioskodawca wskazał, że przeciwstawione znaki są używane do oznaczania whisky
oferowanej przez przedsiębiorstwo, do którego należy wnioskodawca. Produkt ten
jest rozróżniany na rynku z uwagi na charakterystyczny czterościenny kształt butelki
oraz skośnie umieszczoną etykietę, które zostały opracowane już w 1860 r. i są nadal
konsekwentnie wykorzystywane w obrocie. Wnioskodawca wskazał, że whisky ta jest
wprowadzana do obrotu pod nazwą Johnnie Walker i jest najpopularniejszą i najszerzej dystrybuowaną whisky na świecie. Jako pierwsza była sprzedawana w kanciastej
butelce o kwadratowej podstawie.
Wnioskodawca wskazał, że Johnnie Walker to jedna z najbardziej rozpoznawalnych
i cenionych marek na świecie w sektorze alkoholi. Zauważyć to można w rankingach,
gdzie Johnnie Walker plasuje się na czołowych miejscach. Marka ta należy również
do 100 najsilniejszych brandów na świecie. Na polskim rynku whisky Johnnie Walker
jest obecna od dziesięcioleci. Przed 1989 r. dostępna była w sieci sklepów Pewex i była
uznawana za dobro luksusowe. Wnioskodawca podniósł, że znaczący udział w rynku
whisky Johnnie Walker oznaczonej przeciwstawionymi znakami przekłada się na znajomość marki. Z badań rynku za lata 2013–2017 wynika, że spontaniczna znajomość
marki kształtowała się na poziomie 36–44%, a znajomość wspomagana na poziomie
83–89% grupy docelowej konsumentów, natomiast w 2014 r. spontaniczna znajomość
marki Johnnie Walker wynosiła 46,7%, co dało jej pierwsze miejsce wśród innych marek whisky w Polsce. Wnioskodawca powołał się na kampanię z udziałem Bogusława
Lindy i Wojciecha Sokoła pod hasłem „Rób to, w co wierzysz”. W jej ramach przygotowano teledyski oraz projekty alkoholowych stoisk sklepowych, które były wykorzystywane w obrocie w 27 000 punktów sprzedaży. Kolejny teledysk z udziałem Wojciecha
Sokoła i Dawida Podsiadły również spotkał się z szerokim odbiorem i dużym uznaniem.
Wnioskodawca nadmienił, że w komunikacji wizerunkowej marki Johnnie Walker
istotną rolę pełni eksponowanie kształtu butelki oraz etykiety trunku. Wnioskodawca
wskazał, iż specyficzny układ i proporcje etykiety w połączeniu z kształtem butelki
zostały zaimplementowane pod koniec XIX w. i obecnie są chronione m.in. przeciwstawionymi znakami. Etykieta jest wykorzystywana, w zależności od odmiany i rodzaju
whisky, w barwach czerwonej lub czarnej – w przypadku najpopularniejszych rodzajów – a także zielonej, złotej, platynowej i niebieskiej dla odmian przeznaczonych dla
koneserów.
Przekrzywiona etykieta i kwadratowy kształt wyróżniają się od lat na tle opakowań
innych whisky i stały się znakiem rozpoznawczym Johnniego Walkera. Oznaczenia
te posiadają status znaków renomowanych, stanowią bowiem samodzielnie i niezależnie od znaku słownego Johnnie Walker nośnik pozytywnych informacji i skojarzeń
z produktem nimi oznaczonym.
Wnioskodawca wskazał, że przedłożył dowody, które wskazują na zakres używania
serii etykiet i butelki Johnnie Walker Black Label na terenie Polski co najmniej od lat 70.
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ubiegłego wieku, wysoki udział w polskim i europejskim rynku napojów alkoholowych
produktów oznaczonych wcześniejszymi znakami, wysoką znajomość oznaczeń w obrocie w Polsce – ponad 40% dla spontanicznych wskazań i od 60 do 90% w zakresie
znajomości wspomaganej – oraz wysoką pozycję pod względem opinii konsumentów
zajmowaną na rynku whisky.
Pomiędzy porównywanymi znakami występują zasadnicze podobieństwa: wykorzystanie etykiety przekrzywionej pod analogicznym kątem, umieszczenie etykiety
na czworokątnej butelce, etykieta znajduje się na tej samej wysokości i zajmuje analogiczną powierzchnię butelki, pionowe krańce etykiety są umieszczone na bocznych
ściankach i pozostają niewidoczne w widoku z przodu, etykieta posiada pasy umieszczone wzdłuż górnej i dolnej krawędzi. Całość wymienionych cech tworzy spójne takie samo ogólne wrażenie wywierane na przeciętnym odbiorcy przez porównywane
znaki towarowe.
Na wzmożenie skojarzeń pomiędzy renomowanymi znakami wnioskodawcy a znakiem spornym wpływa użycie elementu BLACK, który jednoznacznie kojarzy się
ze słownymi znakami BLACK LABEL, Johnnie Walker Double Black i DOUBLE BLACK.
Ponadto wykorzystywane w spornym znaku towarowym elementy VODKA i PREMIUM
posiadają czysto opisowy charakter. Angielskie słowo VODKA określa produkt, który będzie odczytywany przez przeciętnych odbiorców jako wódka. Podobnie słowo
„premium” opisuje jakość produktu jako najwyższą lub przynależną do najwyższego
segmentu.
W dniu 3 kwietnia 2019 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynęła informacja, że uprawniony do spornego znaku zmarł w dniu 12 lutego 2018 r. Do pisma został załączony akt
zgonu.
Postanowieniem z dnia 8 stycznia 2020 r. Kolegium wezwało wnioskodawcę do wskazania spadkobierców uprawnionego.
W odpowiedzi, w piśmie z dnia 24 lutego 2020 r. wnioskodawca poinformował, że F.M.
dokonał w czerwcu 2017 r. przekształcenia jednoosobowej działalności prowadzonej przez osobę fizyczną w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Powstała spółka – „K” sp. z o.o. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego wpisem z dnia
26 czerwca 2017 r. W wyniku przekształcenia prawo z rejestracji spornego znaku towarowego z momentem powstania spółki stało się składnikiem przedsiębiorstwa spółki.
Poinformowany o toczącym się postępowaniu uprawniony („K” sp. z o.o.) nie odpowiedział na wniosek o unieważnienie spornego prawa.
Na rozprawie w dniu 25 stycznia 2021 r. wnioskodawca podtrzymał swoje stanowisko w sprawie oraz wniósł o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania. Uprawniony
nie stawił się na rozprawę.
Kolegium Orzekające zważyło, co następuje:
W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że stroną obecnego postępowania jest „K”
sp. z o.o.
W niniejszej sprawie Kolegium Orzekające musiało ustalić, zgodnie z art. 132 ust. 2
pkt 3 ustawy Prawo własności przemysłowej, czy znaki towarowe wnioskodawcy
są znakami renomowanymi. Logiczną bowiem konsekwencją braku renomy oznaczenia byłaby niemożliwość „pasożytniczego” jej wykorzystania przez uprawnionego
do spornego znaku.
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Po przeanalizowaniu całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie Kolegium Orzekające stwierdziło, że znaki towarowe przestrzenne wnioskodawcy cieszyły się renomą w Polsce przed datą zgłoszenia do ochrony
spornego znaku towarowego, tj. przed 21 marca 2016 r., w odniesieniu do napojów
alkoholowych. Przestrzenne znaki towarowe przedstawiają butelkę o kwadratowej
podstawie, ze skośnie umieszczoną etykietą. Znaki te nie zawierają elementów słownych. Materiał zgromadzony w niniejszej sprawie w ocenie Kolegium Orzekającego
potwierdza, że wyżej wskazane znaki towarowe są utożsamiane z marką Johnnie Walker, która według załączonych do akt sprawy rankingów należy do najcenniejszych
marek na świecie.
Johnnie Walker to marka whisky, która oferowana jest w kwadratowej butelce z naklejoną na niej etykietą pod kątem 24 stopni. Jak wskazuje się w publikacjach, które wnioskodawca przedłożył do akt niniejszej sprawy, historia butelki Johnnie Walker
sięga 1860 r., kiedy to Aleksander Walker, syn Johna, stworzył pierwszą kwadratową
butelkę whisky. Dzięki jej kształtowi chciał ograniczyć stłuczenia podczas transportu
morskiego oraz zwiększyć liczbę butelek wchodzących do jednej skrzynki. Dodatkowo przekręcił etykietę o 24 stopnie, aby powiększyć litery i poprawić widoczność nazwy marki. We wszystkich przedłożonych artykułach wskazuje się, że nieodłącznym
elementem marki Johnnie Walker był wygląd butelki, tj. jej czterościenny kształt oraz
umieszczenie etykiety pod kątem. Nawet limitowane wersje odbiegające kolorystyką
od stałej oferty zachowały charakterystyczne elementy dla marki Johnnie Walker,
tzn. butelka o podstawie kwadratu oraz skośnie naklejona etykieta.
Materiał dowodowy przedłożony przez wnioskodawcę wskazuje zatem, że wyżej
opisana butelka, która jest przedmiotem znaków towarowych wnioskodawcy, jest samodzielnym znakiem rozpoznawczym whisky Johnnie Walker rozpoznawanym przez
odbiorców produktów alkoholowych. Na skutek prowadzonych przez wnioskodawcę
kampanii reklamowych i promocyjnych stał się znakiem towarowym renomowanym.
Z materiału dowodowego przedłożonego do akt niniejszej sprawy wynika bowiem,
że kwadratowa butelka z etykietą naklejoną pod kątem jest eksponowana w przekazie reklamowym i nie zawsze w tym przekazie widać szczegółowo napisy umieszczone
na etykiecie, w tym nazwę Johnnie Walker.
W 2015 r. została przeprowadzona kampania wizerunkowa z udziałem Bogusława
Lindy i Wojciecha Sokoła pod hasłem „Rób to, w co wierzysz”. W jej ramach przygotowano między innymi teledysk, w którym jest uwidoczniona whisky Johnnie Walker
w butelce o kwadratowej podstawie ze skośną etykietą. Teledysk cieszył się popularnością i był szeroko komentowany w prasie. W artykule umieszczonym na portalu
GAZETA.PL wskazuje się już w tytule, że „Nowy teledysk Sokoła »Rób to, w co wierzysz«
podbija sieć”. Natomiast na stronie www.spidersweb.pl, w kontekście teledysku pisze
się o „nowym hicie polskiego internetu”. W artykułach tych wspomina się również o lokowaniu w teledysku whisky Johnnie Walker, natomiast ilustracja do artykułu zawartego na stronie internetowej www.wirtualnemedia.pl przedstawia kadr z omawianego
teledysku. Na zdjęciu tym widoczna jest charakterystyczna dla marki Johnnie Walker
kanciasta butelka o skośnie naklejonej etykiecie. Wnioskodawca przedłożył również
wydruk ze strony YouTube, na którym widnieje kadr z teledysku do utworu Sokoła „Rób
to, w co wierzysz”. W kadrze tym widnieje charakterystyczna butelka.
Należało się zgodzić z wnioskodawcą, że w komunikacji wizerunkowej marki Johnnie
Walker istotną rolę pełni eksponowanie kształtu butelki oraz etykiety trunku. Nawet
w dalekich lub krótkich ujęciach, kiedy odczytanie elementów słownych umieszczonych na etykiecie nie jest możliwe, to właśnie niepowtarzalny kształt butelki i charakterystycznie przekrzywiona etykieta pozwalają odbiorcom na jednoznaczną
identyfikację trunku jako marki Johnnie Walker. Z materiału przedłożonego w niniejszej sprawie zatem wynika, że kanciasta butelka ze skośnie naklejoną etykietą jest

KWARTALNIK UPRP

Nr 4/2021

81

bezpośrednią wskazówką, iż jej zawartość to znana na całym świecie whisky marki
Johnnie Walker. Okoliczność tę potwierdza fakt, że nie zawsze widać napis Johnnie
Walker, tak jak w teledysku.
W świetle powyższego można zatem jednoznacznie stwierdzić renomowany charakter trzech przestrzennych znaków towarowych wnioskodawcy w odniesieniu do napojów alkoholowych w okresie poprzedzającym zgłoszenie spornego znaku towarowego, tj. przed dniem 21 marca 2016 r.
Kolegium Orzekające stwierdziło podobieństwo spornego znaku do przeciwstawionych mu znaków towarowych w stopniu wywołującym ryzyko skojarzenia.
Wykorzystanie charakterystycznych elementów znaków renomowanych – butelka
o kwadratowej podstawie oraz skośnie naklejona etykieta – pozwala na stwierdzenie,
że istnieje podobieństwo wywołujące opisany mechanizm psychologiczny. Oznacza
to przenoszenie pozytywnych wyobrażeń ze znaku renomowanego na znak sporny.
W znaku spornym wykorzystany jest charakterystyczny element czterościennej butelki
wraz ze skośnie naklejoną etykietą. W niniejszej sprawie sporny znak towarowy powiela zatem istotę wizualnego przekazu renomowanych znaków towarowych, co oznacza, że między przeciwstawionymi znakami towarowymi istnieje określony związek
koncepcyjny. Zastosowanie tego samego motywu w znaku spornym może przynieść
uprawnionemu nieuzasadnione korzyści, nie będzie on bowiem musiał ponosić dodatkowych wydatków na promocję swojego znaku towarowego, korzystając z renomy znaków wnioskodawcy. Stanowisko takie jest tym bardziej uzasadnione w sytuacji, gdy porównywane w niniejszej sprawie znaki, zgodnie z zakresem ich ochrony,
przeznaczone są do oznaczania towarów identycznych, tj. napojów alkoholowych.
Krąg odbiorców tych towarów może być ten sam, gdyż każdy z mniejszą lub większą
częstotliwością spożywa alkohol lub ma styczność z napojami alkoholowymi na przyjęciach okolicznościowych.
Mając na uwadze powyższe, Kolegium Orzekające stwierdziło, że używanie spornego
znaku może przynieść uprawnionemu nienależne korzyści, o których mowa w art. 132
ust. 2 pkt 3 p.w.p., polegające na tym, że towary uprawnionego będą cieszyć się zainteresowaniem odbiorców niezależnie od ich jakości i nakładów poniesionych przez
uprawnionego na promocję tego znaku. W świetle orzecznictwa wspólnotowego jest
to wystarczające do uznania czerpania przez uprawnionego nienależnych korzyści.
Jak bowiem stwierdził Sąd Pierwszej Instancji w wyroku z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie T-215/03, „dla wystąpienia niebezpieczeństwa polegającego na tym, że używanie znaku zgłoszonego bez uzasadnionego powodu spowoduje czerpanie nienależnych korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy znaku wcześniejszego, nie jest
konieczne, by konsument pomylił się co do pochodzenia handlowego towaru lub
usługi, lecz by jego uwagę przyciągnął sam zgłoszony znak i by nabył oznaczony nim
towar lub usługę z uwagi na to, że są oznaczone właśnie tym znakiem lub do niego
podobnym”, a z taką sytuacją w ocenie Kolegium mamy do czynienia w rozpatrywanej sprawie.
Kolegium Orzekające uznało zatem, że w dniu zgłoszenia spornego znaku towarowego istniała negatywna materialnoprawna przesłanka udzielenia ochrony, polegająca na naruszeniu renomy trzech znaków towarowych wnioskodawcy w rozumieniu
przepisu zawartego w art. 132 ust. 2 pkt 3 ustawy p.w.p.

Piotr Kalinowski – Przewodniczący Kolegium Orzekającego
Agnieszka Dudek – ekspert
Michał Jarosiński – ekspert
Opracowanie treści decyzji na potrzeby „Kwartalnika UPRP”:
Karolina Wojciechowska
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Andrzej Jurkiewicz

ekspert
Departament Biotechnologii i Chemii

Józef Hofmann –
pianista,
kompozytor,
wynalazca

Urodzony w 1876 r. w Krakowie, w rodzinie o tradycjach muzycznych, już jako dziecko
zasłynął jako wirtuoz fortepianu (fot. 1). Jego interpretacje dzieł Chopina, Schumanna, Mozarta i Brahmsa zachwycały całą ówczesną Europę. Jego sława była tak wielka, że w wieku 10 lat zadebiutował przed publicznością w USA – dał ponad 50 koncertów, co stało się przedmiotem krytyki ze stronu organizacji walczących z wyzyskiem
dzieci. W latach 1888–1894 odbywał studia muzyczne w Berlinie i Hamburgu, gdzie
kształcił się pod okiem największego pianisty tamtych czasów – Antona Rubinsteina.
Na przełomie XIX i XX w. Hofmann koncertował w Europie i w USA, prowadząc jednocześnie działalność pedagogiczną oraz komponując koncerty fortepianowe i utwory
baletowe pod pseudonimem „Michał Dworski” (fot. 2).
Wybuch I wojny światowej zastał go w USA, gdzie osiadł na stałe, a w 1926 r. otrzymał
obywatelstwo. W 1924 r. artysta został profesorem klasy fortepianu w nowo założonym
Curtis Institute of Music w Filadelfii. Po paru latach objął stanowisko dyrektora tej placówki i pełnił tę funkcję aż do 1938 r. Późniejsze problemy rodzinne i zdrowotne sprawiły, że Hofmann ograniczył działalność koncertową i pedagogiczną, poświęcając
się swojej drugiej pasji – naukom ścisłym i technicznym.
Nie jest bowiem przypadkiem, że od wczesnej młodości mistrz fortepianu przejawiał
zamiłowanie do matematyki, fizyki czy chemii i kryjących się za nimi rozwiązań technicznych, jak choćby problemu zapisu dźwięku. Jak głosi legenda, w trakcie wirtuozerskich koncertów w Stanach Zjednoczonych w 1887 r. Hofmann nawiązał kontakt
z samym Thomasem Edisonem, który dwa lata później przesłał mu do Berlina jeden
z egzemplarzy fonografu.
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Fot. 1. Józef Hofmann
w 1916 r.
(Wikipedia)

Fot. 2. Koncert galowy
w Metropolitan Opera
w Nowym Jorku,
28 listopada 1938 r.
(Wikipedia)
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Fot. 3. Dokument
patentowy
US 2 263 088
przedstawiający
urządzenie
ułatwiające grę
na fortepianie
(Espacenet)

Gra na tak zaawansowanym instrumencie muzycznym jak fortepian zrodziła w umyśle Hofmanna pomysły na kolejne wynalazki: praktyczny i funkcjonalny taboret dla
pianisty, urządzenie do pomiaru siły nacisku palców na klawiaturę oraz mechanizm
służący do przenoszenia sił pomiędzy klawiaturą, młoteczkami i strunami, co znacznie
ułatwiłoby grę na tym instrumencie (fot. 3). Należy zauważyć, że Hofmann jest przede
wszystkim genialnym obserwatorem otaczającej rzeczywistości, łączącym ze sobą inspiracje płynące z muzyki, nauk ścisłych, przyrody czy jego kolejnej wielkiej pasji, jaką
jest motoryzacja.
Ruch wskazówek metronomu – urządzenia pokazującego tempo utworu muzycznego – oraz pojawiające się zawsze przy jeździe samochodem w deszczową pogodę
problemy z widocznością naprowadziły artystę na rozwiązanie w postaci wycieraczek. Urządzenie było na tyle przydatne, że pomysł zakupili przedstawiciele zakładów
Forda.
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Fot. 4. Dokument
patentowy US 909 798
przedstawiający
urządzanie
ułatwiające kierowcy
jazdę po nieznanym
terenie – „odległy
przodek dzisiejszego
GPS”
(Espacenet)

Innymi wynalazkami Hofmanna w branży motoryzacyjnej były między innymi amortyzatory samochodowe, zderzaki sprężynowe, a także – jeszcze bardzo odległy technologicznie – prototyp dzisiejszego urządzenia GPS (fot. 4).
Urządzenie składało się z dysku z taśmowymi mapami o różnej skali – większej dla obszarów zaludnionych, a mniejszej dla obszarów wiejskich. Urządzenie miało automatycznie zmieniać prędkość obracania się przy przejściu z jednej skali do drugiej, dzięki
czemu kierowca mógłby równie swobodnie poruszać się w miastach i między nimi.
Inne, nie do końca potwierdzone, wynalazki Hofmanna to między innymi motorówka,
grzałka elektryczna czy spinacz do papieru, którego inspiracją był klucz wiolinowy.
Józef Hofmann zakończył swą karierę wirtuozerską koncertem w Carnegie Hall
w 1946 r. Podobno oddał się całkowicie zgłębianiu nauki i techniki. Do końca swych
dni ze szczególnym upodobaniem pracował nad udoskonaleniem sposobu zapisu
dźwiękowego. Zmarł w Los Angeles w 1957 r., w wieku 81 lat.

Wygaszenie prawa ochronnego
na znak towarowy –
ZAGADNIENIA PROCEDURALNE
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Ewelina Pijewska
radca prawny

Wygaszenie prawa ochronnego na znak towarowy z powodu braku rzeczywistego
używania jest jednym ze sposobów wyeliminowania tego prawa. Wygaszenie jest
stwierdzane w trybie administracyjnym – wskutek decyzji Urzędu Patentowego RP
wydanej w postępowaniu spornym lub w trybie sądowym – na podstawie wyroku
sądu ds. własności intelektualnej wydanego na skutek powództwa wzajemnego
o wygaszenie.
Istnienie dwóch trybów wygaszenia aktualizuje problem wpływu postępowania
sądowego na postępowanie administracyjne i odwrotnie. Zasadą jest zawieszenie
postępowania sądowego (o naruszenie i z powództwa wzajemnego o wygaszenie),
jeżeli przed Urzędem Patentowym toczy się już postępowanie o wygaszenie. W razie
prawomocnego zakończenia postępowania przed Urzędem Patentowym sąd odrzuca
pozew wzajemny. Dotyczy to jednak wyłącznie sytuacji, gdy wynik postępowania
przed Urzędem Patentowym będzie miał znaczenie dla oceny powództwa z tytułu
naruszenia. Jeżeli jednak przed Urzędem Patentowym nie toczy się postępowanie
o wygaszenie, wówczas sąd proceduje w zakresie pozwu wzajemnego, zawieszając
postępowanie główne o naruszenie.
W zależności od trybu dochodzonego wygaszenia w postępowaniu przed Urzędem
Patentowym legitymacja czynna do wszczęcia postępowania przysługuje każdemu
zainteresowanemu podmiotowi (po zniesieniu wymogu wykazania interesu prawnego). Z kolei możliwość wystąpienia z powództwem wzajemnym o wygaszenie przed
sądem jest uzależniona od wcześniejszego uzyskania statusu strony w postępowaniu
o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy. W tym ostatnim przypadku legitymowanym biernie jest pozwany w sprawie o naruszenie (staje się on powodem
wzajemnym). Legitymowanym czynnie jest z kolei uprawniony z rejestracji znaku –
aktualny na dzień wystąpienia z żądaniem wygaszenia. Nie mają znaczenia zmiany
podmiotowe, które zaistniały w czasie ochrony znaku. Oznacza to, że nawet jeżeli
nastąpiły zmiany podmiotowe na krótko przed wszczęciem postępowania o wygaszenie, to na aktualnym uprawnionym spoczywa ciężar dowodu wykazania rzeczywistego używania znaku także za okres, gdy uprawnionym był inny podmiot (np. poprzednik prawny).
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Żądanie wygaszenia prawa ochronnego na znak towarowy jest dopuszczalne pod
warunkiem upływu pięciu lat od daty rejestracji znaku (tzw. „okres łaski” po stronie
uprawnionego). Upływ tego okresu podlega weryfikacji w dacie wystąpienia z żądaniem wygaszenia. Brak upływu pięciu lat od daty rejestracji znaku powoduje oddalenie żądania wygaszenia, nawet jeśli ten okres upływałby wkrótce po zainicjowaniu
postępowania.
Postępowanie o wygaszenie prawa ochronnego na znak towarowy ma charakter
kontradyktoryjny. Oznacza to, że to na uprawnionym z prawa ochronnego – i tylko
na nim – spoczywa ciężar dowodu realizacji obowiązku używania znaku towarowego. To bowiem uprawniony znajduje się w najlepszym położeniu, aby przedstawić dowód rzeczywistego używania znaku (posiada wiedzę, czy i kiedy używał znak). Poza
tym wnioskujący o wygaszenie nie może być obarczony obowiązkiem udowodnienia
okoliczności negatywnej (braku rzeczywistego używania). Urząd Patentowy RP oraz
sąd nie mają zatem obowiązku poszukiwania dowodów z urzędu. Przy czym, co istotne, rzeczywiste używanie nie może stanowić faktu powszechnie znanego oraz faktu,
o którym informacja jest powszechnie dostępna (np. w Internecie). W praktyce, z braku odpowiednich dowodów, nawet prawa ochronne na renomowane znaki towarowe mogą zostać wygaszone.
Stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy powoduje wyeliminowanie tego prawa. Po pierwsze, decyzja stwierdzająca wygaszenie powoduje
skutki erga omnes (wobec wszystkich). Jest tak dlatego, że wygaszenie dotyczy prawa ochronnego na znak – niezależnie od podmiotu uprawnionego, który naturalnie
może się zmieniać w toku trwania prawa ochronnego. Po drugie, decyzja wywołuje
skutek od daty żądanego wygaszenia. Data jest zawsze precyzyjnie określona w decyzji i jest ona wsteczna wobec daty decyzji. Po trzecie, decyzja jest ostateczna i wykonalna. Wiąże ona wszystkie sądy i organy, nawet pomimo braku prawomocności
decyzji. Decyzja zamyka bowiem tok postępowania administracyjnego i ewentualne
wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – inicjujące postępowanie sądowoadministracyjne – nie wpływa na taki jej charakter. Wskazane cechy
odnoszą się także do wyroku stwierdzającego wygaszenie wydanego wskutek powództwa wzajemnego.

Wygaszenie prawa ochronnego
na znak towarowy –
ZAGADNIENIA MATERIALNOPRAWNE
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dr Michał Mazurek
radca prawny

W praktyce najczęściej wnioskowaną podstawą wygaszenia prawa ochronnego na znak towarowy jest
brak rzeczywistego używania znaku w obrocie gospodarczym (art. 169 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo własności
przemysłowej). Podniesienie tej podstawy powoduje
powstanie sporu prawnego, w którym Urząd Patentowy lub sąd powszechny ocenia poważną (realną)
eksploatację znaku towarowego objętego żądaniem
wygaszenia.
Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem dowód rzeczywistego używania znaku towarowego powinien wskazywać miejsce, czas, zakres oraz charakter tego używania. Nie oznacza to jednak, że każdy dowód musi
koniecznie zawierać informacje o każdym z czterech
ww. czynników. Obowiązuje przy tym zasada ich
wzajemnej zależności, zgodnie z którą, w ramach
całościowej oceny, mniejsza intensywność jednego
z czynników (np. okresu używania) może zostać skutecznie skompensowana silniejszym stopniem innego
czynnika (np. zakresu używania).
W odniesieniu do kryterium czasu używania przedstawione dowody powinny dokumentować eksploatację znaku w okresie pięciu lat. W zależności od przypadku w rachubę wchodzi ten okres, liczony wstecz
od daty złożenia wniosku o wygaszenie, albo okres
wcześniejszy (po dniu rejestracji znaku). Wystarczające może być używanie znaku jedynie w części okresu
pięciu lat – co nie jest równoznaczne z dopuszczalnością uznania rzeczywistego używania znaku na podstawie jednorazowej transakcji dotyczącej towarów
pod znakiem.
W każdym przypadku rzeczywiste używanie znaku
musi mieć miejsce na terytorium Polski. W tym kontekście wystarczające może być wykazanie używania znaku na nieznacznym geograficznie obszarze
(np. miasto Gdańsk). Jednocześnie używanie znaku
w niewielkiej miejscowości – lub kilku niewielkich miejscowościach – nie musi uzasadniać poważnego używania znaku, zwłaszcza jeśli chodzi o towary masowej
konsumpcji.
Przedstawione dowody muszą wykazywać rzeczywiste używanie znaku objętego rejestracją: tego konkretnie znaku albo znaku zmienionego, zachowującego

jednak znamiona odróżniające znaku zarejestrowanego. O tym, czy ten warunek jest zachowany, decydują okoliczności stanu faktycznego. Niewątpliwie
jednak istnieje ścisła zależność pomiędzy stopniem
zdolności odróżniającej znaku lub elementów znaku
zarejestrowanego a stopniem zdolności odróżniającej
znaku lub jego elementów w postaci używanej. Przykładowo dodanie elementów słabo dystynktywnych
co do zasady nie zmienia charakteru odróżniającego
znaku zarejestrowanego. Natomiast usunięcie elementu dystynktywnego zasadniczo zmienia charakter odróżniający zarejestrowanego znaku. Od sytuacji
użycia zmodyfikowanej postaci znaku należy odróżnić przypadek użycia kilku znaków towarowych obok
siebie. W takiej sytuacji podstawowym warunkiem
kwalifikacji rzeczywistego używania danego znaku
jest wykazanie, że jest on postrzegany samodzielnie
(niezależnie od innych znaków) jako wskazówka pochodzenia towarów z jednego i tego samego przedsiębiorstwa lub związku przedsiębiorstw.
Co do zakresu (intensywności) używania znaku, praktyka przywiązuje dużą wagę do dowodów sprzedaży
(faktur) produktów pod znakiem. Wielkość sprzedaży
nie musi mieć jednak decydującego znaczenia. Realizacja obowiązku używania może zostać potwierdzona nawet pomimo braku ww. faktur. Kluczowe
jest ustalenie, czy w relewantnym okresie pięciu lat
dany znak był używany w celu wykreowania lub zachowania rynku zbytu dla danych produktów. W tym
kontekście, zwłaszcza w przypadku towarów bardzo
drogich, wystarczyć może kombinacja dowodów
takich jak materiały reklamowe, artykuły prasowe,
umowy o współpracy, katalogi czy materiały poświadczające zainteresowanie konsumentów nabyciem towarów.
W przypadku przedstawienia dostatecznych dowodów rzeczywistego używania znaku żądanie wygaszenia prawa podlega oddaleniu. W razie natomiast
braku dowodów używania lub ich niedostatecznego
charakteru stwierdzone zostaje wygaszenie prawa
ochronnego (w całości lub w części) – chyba że występują uzasadnione powody nieużywania. Chodzi
o te wszystkie okoliczności zewnętrze, niezależne od
woli uprawnionego z rejestracji, które czynią używanie znaku niemożliwym albo pozbawionym sensu.
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Wartość marki
na przykładzie
Apple Inc.

Inwestycja w ochronę prawną marki się opłaca, potwierdzają to liczby, np. te dotyczące Apple Inc. Wartość giganta branży technologicznej w tym roku przekroczyła
kwotę 3 bilionów dolarów (3 000 000 000 000 USD). Jest to najwyżej wyceniana marka
na świecie wg rankingu „Brand Finance Global 500 2022”.
Historia tej najdroższej marki na świecie sięga roku 1976, kiedy to trzej przyjaciele, Steve Jobs, Steve Wozniak oraz Ronald Wayne, postanowili założyć firmę Apple
Computer Inc. Z firmy niedługo po jej założeniu odszedł Ronald Wayne. W tym czasie drugi wspólnik – Steve Wozniak zaprojektował pierwszy komputer „Apple I”, a rok
później „Apple II”, który w latach 1980–1983 cieszył się ogromną popularnością. Niestety kolejne projekty, np. „Lisa” – pierwszy komputer z myszką, nie przyniosły takiego sukcesu. Słynna kampania marketingowa Macintosha nawiązująca do książki
George’a Orwella „Rok 1984” sprawiła jednak, że ten model sprzedawał się bardzo
dobrze, a to dzięki użytemu w nim pierwszemu graficznemu interfejsowi użytkownika1.
Pierwsze logo firmy zaprojektował sam Ronald Wayne, zostało ono jednak uznane
przez Steve’a Jobsa za przeintelektualizowane i zbyt trudne do reprodukcji we wszystkich szczegółach. Jobs zamówił nowe logo u projektanta Roba Janoffa, prosząc,
by swoją twórczą uwagę skierował na samo jabłko. Twórca stworzył logo, którego
kształt znamy obecnie. Wielokolorowe logo jabłka miało nawiązywać wg niektórych przekazów do teorii Isaaca Newtona, m.in. do prawa grawitacji. Kolorowe logo
miało jednocześnie podkreślać unikalność komputera „Apple II”, który jako pierwszy
na świecie wyświetlał kolorową grafikę.
Z punktu widzenia marki logo nadgryzionego jabłka było bardzo dobrym wyborem,
ponieważ posiada prostą, łatwą do zapamiętania formę, w szczególności kształt.
Powyższe znaki towarowe to tylko jeden przykład z wielu oznaczeń należących
do Apple2.
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Logo Apple zmieniało się na przestrzeni lat

Wzornictwo nowego iMaca (źródło: imagazine.pl)

Znaki towarowe, o których była mowa powyżej, to jeden z kilku kierunków ochrony
własności przemysłowej. Innym kierunkiem ochrony własności intelektualnej jest wzornictwo przemysłowe.
Apple inwestuje ogromne środki w innowacje. Dzięki ochronie tych pomysłów i ich realizacji możliwy jest zwrot z nakładów przeznaczonych na wysiłek twórczy, który jest
niezbędny, by stworzyć coś nowego. Za kierunek wzornictwa w Apple przez lata odpowiadał Jonathan Paul Ive. Spod jego ręki wyszły takie kultowe produkty, jak m.in.
Macbook Pro, iMac, Macbook Air, iPod, IPhone, iPad. Na stronie poświęconej sekcji wzornictwa firma podkreśla, jak istotnym czynnikiem w sukcesie Apple jest design
ich produktów: „Dbałość o komfort, wydajność, dopasowanie to jeden z głównych
powodów, dla których produkty Apple są tak niepowtarzalne. Wzory przemysłowe
to coś więcej niż tylko forma. Projektanci Apple wiedzą, że wzory przemysłowe są tym,
co kształtuje całość doświadczeń użytkownika3”.
Apple określa wzornictwo swoich produktów jako „Widzialne piękno. Efekt niewidzialnej pracy”.
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Przykłady wynalazków Apple zgłoszonych w WIPO – ładowarka i jej opakowanie, ekrany wraz z graficznym
interfejsem użytkownika, zegarek

Apple Inc. jest także właścicielem patentów na wynalazki.
Interes firmy wymaga dbałości o prawną ochronę swoich rozwiązań w zasadzie
na każdym etapie rozwoju firmy. Apple korzysta z międzynarodowego trybu ochrony
praw własności intelektualnej.
Przykład Apple Inc. pokazuje, że warto inwestować nie tylko w innowacje, ale również
w ochronę prawną swoich osiągnięć.

1)
2)
3)

Wielu może dziś nie pamiętać, że komputery PC z tamtego okresu były w dużej części wyposażone w system operacyjny MS DOS lub Unix, z którymi komunikacja następowała przez wpisywanie komend.
Lista znaków towarowych zarejestrowanych przez Apple jest dostępna pod adresem:
<https://www.apple.com/legal/intellectual-property/trademark/appletmlist.html>.
Informacje na temat wzornictwa w Apple są dostępne pod adresem:
<https://www.apple.com/careers/us/design.html>.
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