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Presentation

WIPO i własność intelektualna 

Oznaczenia geograficzne 

Międzynarodowa ochrona oznaczeń 

geograficznych
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Geographical Indications Copyright

Design

Patents

Trademarks

Oznaczenia geograficzne
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Co mają wspólnego wszystkie te 

produkty? 
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Oscypek
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Silna więż z miejscem geograficznego pochodzenia

Know-how producentów

Określona jakość lub dobra opinia 



Oznaczenie geograficzne = interakcja między 

produktem, producentem i miejscem pochodzenia

Określona jakość lub dobra opinia 

Know-howMiejsce geograficznego 

pochodzeniu
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Oznaczenia Geograficzne

8

Oznaczenie geograficzne



Wartość ekonomiczna 

oznaczeń geograficznych 
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Przewaga konkurencyjna dla

producentów

Średnia wartość dodana za produkty z oznaczeniem 

geograficznym w Unii Europejskiej szacowana jest na 2,07
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Historia sukcesu z Kambodży : 

Pieprz Kampot (Starling Farm) 

Source: H.E. Mr Thay Bunthon (October 2017)

4 Lata póżniej

▪ Pracownicy : 15

▪ Średnia wypłata: $35

▪ Cena ziemi: $1,500 za hectar

▪ Papryka za kg: $5 (farmgate)

▪ Produkcja: ok. 3 tony

▪ Uprawy winorośli

~10,000

▪ Turyzm: Zero

▪ Pracownicy: 55 (90 zbiory)

▪ Średnia wypłata: $100

▪ Cena ziemi: $15,000 za hectar

▪ Papryka za kg: $18 (farmgate)

▪ Produkcja: ok. 25 tony

▪ Uprawy winorośli: 

~ 150,000 (1’500%)

▪ Turyzm: Przyciąganie do obszaru 

Przed OZ, 2010
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Ryzyko nadużyć
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Węgry

Szwajcaria Peru 



Jak chronić oznaczenia 

geograficzne?
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Sposoby Ochrony Oznaczeń 

Geograficznych

Ustawodawstwo sui generis

System znaków towarowych

Systemy administracyjne (etykietowanie itp.)

Przepisy dotyczące nieuczciwej konkurencji
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Ochrona oznaczegeń geograficzne zagranicą

Bezpośrednie wnioski w krajach trzecich (indiwidualna 
rejestracja) 

Umowy dwustronne (w ramach takich umów co najmniej 
dwa państwa lub partnerzy handlowi zgadzają się chronić 
swoje oznaczenia geograficzne)

Umowy wielostronne
• Prozumienie w sprawie Handlowych Aspektów Praw 

Własności Intelektualnej (WTO) 
Ochrona oznaczeń geograficznych

• Protokuł/Porozumienie Madryckie (WIPO) 
Rejestracja znaku towarowego 

• Porozumienie Lizbonskie i Akt Genewski (WIPO) 
Ochronia i rejestracja nazw pochodzenia i oznaczeń  
geograficznych
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System Lizbońśki

Porozumienie Lizbońskie (1958) i Akt Genewski (2015)

Jedna aplikacja składana w WIPO, jeden język, jeden 

zestaw opłat

Ochrona we wszystkich państwach 

Ochrona bezterminowa we wszystkich krajach 

lizbońskich

Ochrona przed generycznością

Tytuł do podjęcia czynności prawnych

Umawiające się strony mogą odmówić ochrony 



System Lizboński wraz z Aktrem 

Genewskim 

Umożliwia członkostwo także organizacjom 

międzyrządowym (IGO)

Rozpoznaje wszystkie rodzaje przepisów krajowych, na 

przykład sui generis, ZT / CZT, inne

Rozszerza ochronę na transgraniczne oznaczenia 

geograficzne

Bezpośrednie zgłoszenia przez posiadaczy praw

Możliwość wnioskowania o odmowę ochrony dla 

zainteresowanych stron

Zabezpieczenia dotyczące praw pierwszeństwa i nazw 

rodzajowych 
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www.wipo.int


