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STRESZCZENIE 
Obywatele europejscy a własność intelektualna: postrzeganie, świadomość i zachowania 

 

W 2013 r. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej zamówił badanie pod tytułem 
„Obywatele europejscy a własność intelektualna: postrzeganie, świadomość i zachowania”, aby poznać 
podejście Europejczyków do własności intelektualnej i stopień, w jakim Europejczycy przestrzegają 
praw do tej własności, a także przeanalizować to pojęcie w ujęciu całościowym. W niniejszym badaniu 
przeprowadzonym w 2016 r. przedstawiono zaktualizowaną analizę i porównanie z wynikami z badania 
z 2013 r., opierając się na nowej ankiecie ilościowej i przeglądzie literatury. Objęto w nim grupę osób 
obejmującą odpowiednie narodowości z państw członkowskich UE i mieszkańców każdego z 28 państw 
członkowskich w wieku co najmniej 15 lat. Ogółem przeprowadzono 26 555 rozmów. 

80% treści kwestionariusza było podobne do badania z 2013 r., aby umożliwić porównanie z wynikami z 
2013 r., a zarazem zidentyfikować tendencje. W kwestionariuszu zawarto nowe pytania, aby umożliwić 
bardziej szczegółową analizę perspektyw wskazanych w badaniu z 2013 r. i aby prześledzić ich 
zmiany.  
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POSTRZEGANIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ PRZEZ 
EUROPEJCZYKÓW I ICH POSTAWY WOBEC NIEJ 

Obywatele europejscy a własność intelektualna: postrzeganie, świadomość i zachowania 

 

OGÓLNE SUBIEKTYWNE ZROZUMIENIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 
WZRASTA, ALE TRACI NA WARTOŚCI WŚRÓD MŁODSZEGO 
POKOLENIA 
 

Ogólne subiektywne zrozumienie własności intelektualnej wzrosło w porównaniu do 2013 r., ale ten 
ogólny wzrost przesłania pewne rozbieżności. Chociaż odsetek uczestniczących w badaniu 
Europejczyków twierdzących, że ich zrozumienie własności intelektualnej jest „raczej dobre”, wzrósł o 
10 punktów, okazuje się, że nastąpił spadek poziomu zrozumienia, ponieważ zmniejszył się odsetek 
respondentów, którzy oceniają swoje zrozumienie w tym zakresie jako „bardzo dobre”. 

Uwaga: (+ xx) (– xx) (=) wskazanie zmian wyników od 2013 r. 

 

 

 

Należy zauważyć, że w porównaniu z 2013 r. ogólne „dobre” zrozumienie wzrosło wśród uczestników 
badania w wieku 25–54 lat (+5 punktów) i utrzymuje się na tym samym poziomie wśród respondentów 
w wieku 55 lat i więcej. Sytuacja jest jednak inna wśród najmłodszych respondentów. Podobnie jak w 
2013 r., poziom „dobrego” zrozumienia jest najniższy w najmłodszym pokoleniu w porównaniu do 
innych grup wiekowych i nadal spada: 64% uczestniczących w badaniu Europejczyków w wieku 15–24 
lat twierdzi, że ich zrozumienie własności intelektualnej jest ogólnie dobre, natomiast w 2013 r. liczba ta 
wynosiła 68%. 

 

 

23%

52%

13%

8%4%

Bardzo słabe  
 

Bardzo dobre 

Raczej dobre 

Raczej słabe 

„Dobre” ogółem 
75% 

Nie wiem / Nie dotyczy 
 

(+2) 
(+10) 

(-8) 

Suma pozytywnych odpowiedzi  
(„bardzo dobre” + „raczej dobre”) 
 



	
Obywatele europejscy a własność intelektualna: 

postrzeganie, świadomość i zachowania 

	

www.euipo.europa.eu  
	

6 

ZNACZENIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W ZAKRESIE OCHRONY 
PRAW WYNALAZCÓW, TWÓRCÓW I ARTYSTÓW JEST UZNAWANE W 
CORAZ WIĘKSZYM STOPNIU 
 

Coraz więcej osób uznaje istotne znaczenie ochrony własności intelektualnej, ponieważ prawie 
wszyscy respondenci twierdzą, że ważne jest, aby wynalazcy, twórcy i artyści mogli chronić swoje 
prawa i otrzymywać wynagrodzenie za swoją pracę. To przekonanie wskazuje na przywiązanie do 
zasad i uznawanie korzyści wynikających z ochrony praw własności intelektualnej. 

 

 

 

 

 

 

 
 

PRZEWAŻAJĄCA WIĘKSZOŚĆ EUROPEJCZYKÓW UZNAJE WŁASNOŚĆ 
INTELEKTUALNĄ ZA FILAR STABILNOŚCI GOSPODARCZEJ, CHOCIAŻ 
DOSTRZEGA PEWNE OGRANICZENIA 
 

Odsetek respondentów, którzy utożsamiają ochronę własności intelektualnej z utrzymaniem stabilności 
gospodarczej, w dalszym ciągu jest na tym samym poziomie – 67%. Co więcej, dwie trzecie 
respondentów uważa rolę przedsiębiorstw tworzących wiele własności intelektualnej za istotną w 
kontekście tworzenia miejsc pracy, chociaż w porównaniu z 2013 r. można odnotować spadek 
zgodności co do tego stwierdzenia. Połowa uczestniczących w badaniu Europejczyków twierdzi jednak, 
że ścisła ochrona własności intelektualnej może naruszyć innowacyjność, a ponad połowa 
respondentów uważa, że zasady w zakresie własności intelektualnej nie są dostosowane do internetu1. 
 

 

Zgadzam się z tym, że  
gdyby nie było żadnej ochrony 

własności intelektualnej, 
zapanowałby gospodarczy 

chaos 

Zgadzam się z tym, że  
przedsiębiorstwa, które tworzą 

wiele własności intelektualnej, 
przyczyniają się do tworzenia 

miejsc pracy lub wzrostu 
gospodarczego w znacznie 
większym stopniu niż inne 

przedsiębiorstwa 

 

N
O
W
E Zgadzam się z tym, że 

ścisła ochrona własności 
intelektualnej może 

ograniczać 
innowacyjność 

N
O
W
E Zgadzam się z tym, że 

zasady w zakresie 
własności intelektualnej nie 

są dostosowane do 
internetu 

  

																																																																				
1 Te dwa aspekty nie były przedmiotem badania w sprawozdaniu z 2013 r. 

82% 15%

W pełni się 
zgadzam 
 

Ważne jest, aby wynalazcy, twórcy i 
artyści wykonawcy mogli chronić swoje 

prawa i otrzymywać wynagrodzenie za 
swoją pracę. 

 

Łącznie  
zgadza się 

 

(+1) 

(+5) 97%	

Raczej się 
zgadzam 
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Tak jak w 2013 r., opinia, zgodnie z którą brak zasad w zakresie własności intelektualnej wiąże się z 
chaosem gospodarczym, jest najbardziej rozpowszechniona w najmłodszych i najstarszych grupach 
wiekowych: z tym stwierdzeniem zgodziło się 73% respondentów w wieku 15-24 lat i 70% 
respondentów w wieku 55 lat i więcej. Co interesujące, od 2013 r. utrzymuje się stała tendencja, 
zgodnie z którą najlepiej wykształceni Europejczycy są w mniejszym stopniu przekonani o takich 
skutkach (63%), a poziom zrozumienia własności intelektualnej nie odgrywa żadnej roli w kontekście 
takiej opinii. 

Wydaje się, że opinia, zgodnie z którą własność intelektualna ogranicza innowacje, jest bardziej 
rozpowszechniona wśród najmłodszych Europejczyków uczestniczących w badaniu: z tym 
stwierdzeniem zgadza się 6 na 10 respondentów w wieku 15–24 lat (59% w porównaniu do średniej UE 
wynoszącej 50%). Jest to również powszechne przekonanie wśród nabywców produktów podrobionych 
i ludzi pobierających lub odtwarzających strumieniowo zawartość z nielegalnych źródeł – 57% tej grupy 
zgadza się z tym stwierdzeniem. 

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W DALSZYM CIĄGU JEST DLA 
OBYWATELI POJĘCIEM W ZNACZNYM STOPNIU ABSTRAKCYJNYM, 
PRZY CZYM PRAWIE POŁOWA RESPONDENTÓW TWIERDZI, ŻE 
NAJWIĘCEJ KORZYŚCI Z OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 
CZERPIE „ELITA” 
 

Własność intelektualna w dalszym ciągu jest dla obywateli pojęciem w znacznym stopniu 
abstrakcyjnym, ponieważ wciąż utrzymuje się tendencja kojarzenia ochrony własności intelektualnej z 
„elitą”, którą stanowią duże przedsiębiorstwa i znani artyści. Ponad 4 na 10 uczestniczących w badaniu 
Europejczyków twierdzi, że to właśnie te grupy czerpią najwięcej korzyści z własności intelektualnej. 
Jednocześnie respondenci uważają, że konsumenci tacy jak oni czerpią takie korzyści w znacznie 
mniejszym zakresie. Struktura odpowiedzi była taka sama w 2013 r. 

 

Duże przedsiębiorstwa: 24% (-1) 

Znani artyści wykonawcy: 20% (+3) 

Konsumenci tacy jak ty: 5% (+1) 

Małe i średnie przedsiębiorstwa: 3% (=) 

Duże przedsiębiorstwa + Znani artyści 44%  
 

Chociaż ogólne wyniki badań z lat 2013 i 2016 są podobne, można odnotować pewne przesunięcie w 
kontekście grup wiekowych. W 2013 r. przekonanie, że duże przedsiębiorstwa i znani artyści są 
głównymi beneficjentami własności intelektualnej, było bardziej skoncentrowane wśród młodych 
Europejczyków. W 2016 r. opinia ta była rozpowszechniona w podobnym stopniu w różnych grupach 
wiekowych: zgodziło się z nią 40% respondentów w wieku 15–24 lat (-7 punktów), 47% – w wieku 25–
39 lat (tak samo jak w badaniu z 2013 r.), 49% – w wieku 40–54 lat (+5 punktów) oraz 40% – w wieku 
co najmniej 55 lat (+4 punkty).  
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PODRABIANIE 
Obywatele europejscy a własność intelektualna: postrzeganie, świadomość i zachowania 

 

WYRAŹNE POTĘPIENIE KUPOWANIA TOWARÓW PODROBIONYCH 
UTRZYMUJE SIĘ, ALE NASTĄPIŁA ZMIANA W KIERUNKU WZROSTU 
POZIOMU AKCEPTOWALNOŚCI 
 

Uczestniczący w badaniu Europejczycy nadal twierdzą, że własność intelektualna jest podstawową 
wartością, co ma ścisły związek z ostrym potępieniem kupowania produktów podrobionych. Siedmiu na 
dziesięciu uczestniczących w badaniu Europejczyków twierdzi, że nic nie może usprawiedliwić 
kupowania towarów podrobionych. Na to wyraźne potępienie wskazuje również wynoszący 49–59% 
odsetek respondentów, którzy udzielili najbardziej zdecydowanej odpowiedzi – „W pełni się nie 
zgadzam” – na wszystkie poniższe stwierdzenia zawarte w ankiecie. 

 

Chociaż potępienie praktyki podrabiania nadal utrzymuje się na wysokim poziomie, wzrasta jednak jej 
akceptowalność, w szczególności jeżeli przyczyną kupowania produktów podrobionych jest cena i 
dostępność. 

WIĘKSZOŚĆ RESPONDENTÓW UWAŻA, ŻE TOWARY PODRABIANE 
SZKODZĄ GOSPODARCE, PODCZAS GDY ICH POSTRZEGANY WPŁYW NA 
INNOWACYJNOŚĆ JEST MNIEJSZY 
 

Tak jak w 2013 r., czynnikiem, który najbardziej zniechęca do kupowania produktów podrobionych 
spośród czterech czynników uwzględnionych w badaniu (niekorzystny wpływ na gospodarkę, 
zachęcanie do nielegalnego handlu, zagrożenie dla zdrowia publicznego, zniechęcanie do 
innowacyjności), jest czynnik gospodarczy, ponieważ 78% (-3 punkty) respondentów twierdzi, że 
kupowanie produktów podrobionych prowadzi do upadku przedsiębiorstw i utraty miejsc pracy – z tą 
opinią nie zgadza się jedynie 20% respondentów. Odsetek osób, które nie odnotowują szkodliwego 
wpływu praktyki podrabiania, jest jednak coraz wyższy. 

10%

8%

5%

6%

17%

16%

12%

11%

22%

22%

21%

22%

49%

52%

60%

59%

2%

2%

2%

2%

Kupowanie produktów podrobionych jest 
dopuszczalne, jeżeli cena oryginalnego produktu 

jest zbyt wysoka

Kupowanie produktów podrobionych jest 
dopuszczalne, jeżeli produkt oryginalny nie jest 

(jeszcze) dostępny w miejscu, w którym mieszkasz

Kupowanie produktów podrobionych jest 
dopuszczalne, jeżeli jakość produktu nie ma 

znaczenia

Kupowanie produktów podrobionych jest 
dopuszczalne, jeżeli chodzi o produkty luksusowe

W pełni się zgadzam Raczej się zgadzam Raczej się nie zgadzam

W pełni się nie zgadzam Nie wiem / Nie dotyczy

(+2) (+1) (+3) (+6) = 

(-2) (-2) (-2) (+6) = 

(+3) (+3) (+1) (-7) = 

(+3) = (+1) (-5) (-1) 
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Niekorzystny wpływ kupowania produktów podrobionych na innowacyjność jest stwierdzeniem, z 
którym respondenci zgadzali się najrzadziej w porównaniu do wszystkich czterech czynników 
uwzględnionych w badaniu, i jest on zjawiskiem jeszcze mniej zauważalnym przez Europejczyków w 
2016 r., niż miało to miejsce w 2013 r. Prawie połowa uczestniczących w badaniu Europejczyków (48%) 
nie zgadza się ze stwierdzeniem, że kupowanie produktów podrobionych zniechęca do innowacyjności. 

 
 

DEKLAROWANY POZIOM KUPOWANIA TOWARÓW PODROBIONYCH 
POZOSTAJE NA NISKIM POZIOMIE, ALE WZRASTA, SZCZEGÓLNIE W 
PRZYPADKU MŁODSZEGO POKOLENIA 
 

Ogólny odsetek uczestniczących w badaniu Europejczyków, którzy przyznają się do celowego 
kupowania produktów podrobionych, pozostaje na niskim poziomie, ale wzrósł o 3 punkty w porównaniu 
z 2013 r. (7% w porównaniu z 4% w 2013 r.). Wśród osób, które przyznały się do celowego kupienia 
produktów podrobionych, można odnotować nadmierną reprezentację młodzieży – 15% uczestników 
badania w wieku 15–24 lat przyznaje się, że celowo dokonało takiej czynności (+9 punktów), w 
porównaniu do średniej w Europie w wysokości 7% i do jedynie 4% wśród respondentów w wieku co 
najmniej 55 lat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

Produkty podrobione kupowane celowo 

+ osoby w wieku 15–24 lat: 15% (+9) 

+ pracownicy fizyczni: 11% (+6) 

+ osoby w wieku 25–39 lat: 9% (+4) 

(+3) 
 

Co oznacza, że… 
15% osób w wieku  
15–24 lat celowo kupiło 
produkt podrobiony w 
porównaniu z 7% 
całkowitej populacji UE 
 



	
Obywatele europejscy a własność intelektualna: 

postrzeganie, świadomość i zachowania 

	

www.euipo.europa.eu  
	

10 

POZIOM NABYWANIA TOWARÓW PODROBIONYCH W WYNIKU 
WPROWADZENIA W BŁĄD NADAL POZOSTAJE NISKI, ALE WZRASTA, 
W SZCZEGÓLNOŚCI WŚRÓD PRACOWNIKÓW FIZYCZNYCH I 
SAMOZATRUDNIONYCH 
 

Odsetek osób, które zostały wprowadzone w błąd i przez to kupiły towary podrobione, również wzrósł o 
4 punkty (10% w porównaniu z 6% w 2013 r.). 

 

10% kupiło produkty podrobione w 
wyniku wprowadzenia w błąd 

(-4) 

 

 

Chociaż w 2013 r. największe prawdopodobieństwo kupienia produktów podrobionych w wyniku 
wprowadzenia w błąd istniało wśród najmłodszego pokolenia, najwyższy wynik w tym zakresie w 
ramach niniejszego badania odnotowano w przypadku respondentów w wieku 25–39 lat. Ogółem 12% 
respondentów w wieku 25–39 lat twierdzi, że kupili produkty podrobione w wyniku wprowadzenia w błąd 
(+6 punktów), zaś w przypadku osób w wieku 15–24 lat do dokonania tej samej czynności przyznaje się 
11% respondentów (+4 punkty). 

Podczas gdy większość badanych Europejczyków nabywa towary podrobione, znaczna część (35%) 
zastanawiała się również, czy nabyty produkt był prawdziwy, czy podrobiony. 

 

BADANI OBYWATELE W CORAZ MNIEJSZYM STOPNIU UZASADNIAJĄ 
NABYWANIE PRODUKTÓW PODROBIONYCH JAKO „MĄDRY ZAKUP” 
LUB „ZNAK PROTESTU” 
 

Podczas gdy poziom uznania negatywnego wpływu nabywania podrobionych produktów zmniejsza się, 
a zwiększa się liczba przypadków nabywania podróbek, racjonalizacja nabywania produktów 
podrobionych w celu zwiększenia siły nabywczej lub w ramach protestu również maleje. 

Spośród badanych Europejczyków 34% (-4 punkty) uznaje kupowanie podróbek za znak protestu, 
podczas gdy 62% nie podziela tej opinii. Ponadto Europejczycy również w coraz mniejszym stopniu 
postrzegają zakup podróbek jako oznakę zaradności, ponieważ odsetek badanych Europejczyków, 
którzy są zdania, że kupowanie podróbek jest mądrym zakupem pozwalającym zachować siłę 
nabywczą, zmniejsza się w porównaniu z 2013 r. (30%, -4 punkty). 
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Jeżeli chodzi o postrzeganie nabycia towarów podrobionych zarówno jako sposobu zachowania siły 
nabywczej, jak również jako sposobu wyrażenia sprzeciwu wobec gospodarki rynkowej, ideę tę 
najczęściej popierają osoby młode i pracownicy fizyczni, przy czym tendencja ta utrzymuje się od czasu 
badania przeprowadzonego w 2013 r. Chociaż grupy te najczęściej uzasadniają nabycie produktów 
podrobionych zaradnością i wyrażeniem sprzeciwu, zauważono, że w poparcie dla obu tych idei w obu 
grupach spadło w porównaniu z 2013 r. 

 

WIĘKSZA DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW W PRZYSTĘPNEJ CENIE 
SPRAWIŁABY, ŻE NABYWCY PRZESTALIBY KUPOWAĆ TOWARY 
PODROBIONE 
 

Wpływ nabywania towarów podrobionych na gospodarkę UE lub szkody wyrządzone producentom 
produktów oryginalnych wydają się nie robić dużego wrażenia na respondentach, którzy przyznali się 
do celowego nabycia towarów podrobionych. Podobnie jak wzrost akceptacji podróbek wydaje się być 
uzasadniony ceną, takie samo uzasadnienie obserwuje się w odniesieniu do osób, które celowo nabyły 
produkt podrobiony w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Dostępność produktów w przystępnej cenie jest 
głównym powodem, dla którego osoby kupujące podróbki zrezygnowałyby z tego zachowania; powód 
ten był wymieniany częściej niż złe doświadczenia osobiste oraz ryzyko kary. 
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Jeżeli chodzi o najczęstszy powód skłaniający do zaprzestania kupowania produktów podrobionych 
przez badanych Europejczyków, odpowiedzi tej najczęściej udzielali respondenci w wieku 15–24 lat, 
ponieważ 72% młodego pokolenia przypisuje to zachowanie cenie, przy czym takiego samego zdania 
jest 58% respondentów w wieku 55 lat lub starszym. Ponadto najlepiej wykształceni respondenci (65%), 
mężczyźni (65%) oraz robotnicy fizyczni (67%) jako powód, dla którego przestaliby kupować produkty 
podrobione, również najczęściej przytaczają dostępność produktów w przystępnej cenie. 

 

 

  

7%

8%

13%

28%

28%

33%

33%

41%

63%

Nie wiem / Nie dotyczy

Nic cię nie powstrzyma

Szkoda dla wizerunku: inni osądziliby cię dlatego, że 
posiadasz lub nosisz podróbki

Lepsze zrozumienie szkód, jakie twoje zachowanie wyrządza 
producentom produktów oryginalnych

Lepsze zrozumienie szkód, jakie twoje zachowanie wyrządza 
dla liczby miejsc pracy i gospodarki UE

Złe doświadczenia innych osób związane z produktem 
podrobionym

Ryzyko kary

Złe doświadczenia osobiste związane z produktem 
podrobionym

Dostępność produktów oryginalnych w przystępnej cenie
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Treści cyfrowe	
Obywatele europejscy a własność intelektualna: postrzeganie, świadomość i zachowania 

 

OGÓLNA AKCEPTACJA NARUSZANIA PRAW AUTORSKICH ZMNIEJSZA 
SIĘ, CHOCIAŻ ZWIĘKSZA SIĘ AKCEPTACJA POBIERANIA / POBIERANIA 
STRUMIENIOWEGO Z NIELEGALNYCH ŹRÓDEŁ PRZY BRAKU 
LEGALNEJ ALTERNATYWY 
 

Podczas gdy zachowania związane z naruszaniem praw autorskich są ogólnie coraz mniej 
akceptowane, a jedynie 35% respondentów uważa, że nielegalne pozyskiwanie treści internetowych 
jest akceptowalne, gdy są one pozyskiwane na użytek własny (-7 punktów), wydaje się, że potrzeby 
konsumpcyjne w coraz większym stopniu przeważają nad obawą przed złamaniem prawa, ponieważ 
31% (+9 punktów) badanych Europejczyków twierdzi, że pozyskiwanie treści internetowych z 
nielegalnych źródeł jest akceptowalne przy braku dostępnej legalnej alternatywy. 

 

 

 

Poziom akceptowalności dla nielegalnego pobierania w przypadku braku legalnej alternatywy, do której 
można uzyskać natychmiastowy dostęp, zmniejsza się z wiekiem. W porównaniu z 2013 r. można 
jednak zauważyć widoczny spadek rozbieżności między młodszym i starszym pokoleniem. W 2013 r. 
rozbieżność między najmłodszymi i najstarszymi badanymi Europejczykami wynosiła 31 punktów, 
podczas gdy w 2016 r. rozbieżność ta zmniejszyła się do jedynie 19 punktów. Wydaje się, że starsi 
Europejczycy w coraz większym stopniu uzyskują dostęp do treści cyfrowych, a ich akceptowalność 
dotycząca korzystania z nielegalnych źródeł również zwiększa się przy braku legalnej alternatywy, do 
której można uzyskać natychmiastowy dostęp. 
 

CORAZ CZĘSTSZE PREFEROWANIE ŹRÓDEŁ LEGALNYCH NIŻ 
NIELEGALNYCH 
 

Chociaż coraz większy odsetek badanych obywateli twierdzi, że naruszanie przepisów może być 
uzasadnione przy braku legalnej alternatywy, zdecydowana i rosnąca większość badanych 
Europejczyków wybrałaby ofertę legalną niż nielegalną. Zaobserwowano wyraźne preferowanie 
korzystania z legalnych środków dostępu do treści internetowych, jeżeli dostępne jest rozwiązanie 
alternatywne w przystępnej cenie, ponieważ 83% badanych Europejczyków twierdzi, że wolą 
pozyskiwać treści cyfrowe za pośrednictwem legalnych/autoryzowanych serwisów niż korzystać z 
nielegalnych środków.	

Łącznie zgadza się 

Nielegalne pozyskiwanie treści z internetu jest 
akceptowalne, jeżeli pozyskiwane są one na 

użytek własny  
 

Nielegalne pozyskiwanie treści z internetu jest 
akceptowalne przy braku legalnej alternatywy, 

do której można uzyskać natychmiastowy 
dostęp 
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Jedynie 8% deklaruje, że niekoniecznie wybraliby opcję legalną, nawet jeżeli byłaby dostępna w 
przystępnej cenie. Odsetek ten jest znacznie wyższy wśród osób naruszających prawa autorskie, gdzie 
opinię tę podziela 15% nabywców produktów podrobionych i 20% osób pobierających lub pobierających 
strumieniowo w sposób nielegalny. Opinię tę podzielają również najmłodsi badani Europejczycy. 
Spośród osób w wieku 15–24 lat 13% nadal skorzystałoby z opcji nielegalnej. Od 2013 r. odsetek ten 
zmniejszył się jednak o 4 punkty, przy czym ogólnie zmniejszył się o 2 punkty. Spadek ten jest zgodny 
ze wzrostem odsetka najmłodszych Europejczyków korzystających z legalnych serwisów. 
 

WZROST KORZYSTANIA Z LEGALNYCH SERWISÓW  
 

Preferencja dla pozyskiwania treści z legalnych źródeł jest widoczna poprzez rosnącą liczbę badanych 
Europejczyków zgłaszających korzystanie z legalnych ofert. Ogółem 27% (+7 punktów) badanych 
Europejczyków zapłaciło, by uzyskać dostęp do treści cyfrowych. 

Jeżeli chodzi o respondentów, którzy twierdzą, że zapłacili, by uzyskać dostęp do treści internetowych, 
wydaje się, że zmiana ta dotyczy w największym stopniu osób młodych, osób mieszkających w 
miastach oraz mężczyzn. 41% osób w wieku 15–24 lat (+8 punktów), 41% respondentów w wieku 25–
39 lat (+12 punktów), 30% respondentów mieszkających w dużych miastach (+7 punktów) oraz 32% 
mężczyzn (+8 punktów) zapłaciło, by skorzystać z legalnych usług w celu uzyskania dostępu do treści 
cyfrowych. 

 

 

 

Łącznie zgadza się 
Zawsze, gdy jest dostępna opcja legalna w 
przystępnej cenie, wolę uzyskać dostęp / 

pobrać / odtworzyć strumieniowo treści za 
pośrednictwem autoryzowanych platform, a 

nie uzyskiwać dostęp / pobierać / odtwarzać 
strumieniowo w sposób nielegalny 

 

zapłaciło, by uzyskać dostęp do treści chronionych prawem autorskim z 
legalnego serwisu w internecie, pobrało je lub pobrało strumieniowo z 
takich źródeł (muzyka, filmy wideo lub seriale telewizyjne) 

+ osoby w wieku 15–24 lat: 41% (+8) 

+ osoby w wieku 15–24 lat: 41% (+8) 

(+8) 

+ mieszkańcy dużych miast: 30%  (+7) 

+ osoby najlepiej wykształcone (zakończyły 

kształcenie po 20 roku życia): 32% (+8) 

Co oznacza, że... 
41% osób w wieku  
15–24 lat zapłaciło, by  
uzyskać dostęp do treści 
chronionych prawem autorskim z 
legalnego serwisu, pobrało je lub 
pobrało strumieniowo z takich 
źródeł w porównaniu do 27% całej 
populacji UE 
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Ponadto najlepiej wykształceni respondenci również wywarli wpływ na zmiany od 2013 r., ponieważ 
32% z nich (+8 punktów) zapłaciło, by uzyskać dostęp do treści za pośrednictwem legalnego serwisu 
internetowego. 

 

WZROST PREFERENCJI KORZYSTANIA Z LEGALNYCH ŹRÓDEŁ ORAZ 
PRZYPADKÓW KORZYSTANIA Z TAKICH ŹRÓDEŁ NIE DOPROWADZIŁY 
JESZCZE DO SPADKU KORZYSTANIA ZE ŹRÓDEŁ NIELEGALNYCH 
 

Mniejszość badanych Europejczyków – 10 % (+1 punkt) – twierdzi, że celowo korzystała z nielegalnych 
źródeł internetowych. Podczas gdy młodsze pokolenia są najbardziej skłonne do tego, by zapłacić za 
uzyskanie dostępu do treści, są one również najbardziej skłonne do uzyskiwania celowego dostępu do 
treści ze źródeł nielegalnych, przy czym największy wzrost odnotowano wśród respondentów w wieku 
25–39 lat: z tym stwierdzeniem zgodziło się 27% respondentów w wieku 15–24 lat (+1 punkt) i 18% 
respondentów w wieku 25-39 lat (+4 punkty). 

 

 

 

 

 

WYDAJE SIĘ, ŻE POTRZEBA KONSUMPCJI PRZEWAŻA NAD 
KWESTIAMI PRAWNYMI 
 

Około jedna trzecia (32%) badanych Europejczyków uzyskała dostęp do internetowych treści 
chronionych prawem autorskim w sposób legalny lub nielegalny, przy czym 22% uzyskało dostęp, 
korzystając wyłącznie z legalnych serwisów, a 5% – korzystając wyłącznie z nielegalnych źródeł, a 5% 
korzystało zarówno z płatnych legalnych serwisów, jak i ze źródeł nielegalnych. Wynika z tego, że 
respondenci są chętni do korzystania zarówno ze źródeł legalnych, jak i nielegalnych, aby uzyskać 
dostęp do treści. 

 

 

 

 
(+1) 

Co oznacza, że... 
27% osób w wieku 15–24 
lat uzyskało dostęp do 
treści z nielegalnych źródeł 
internetowych, pobrało je 
lub pobrało strumieniowo z 
takich źródeł w porównaniu 
do 10% całej populacji UE 
 

celowo uzyskało dostęp do treści z nielegalnych źródeł internetowych, pobrało je lub 
pobrało strumieniowo z takich źródeł 

+ osoby w wieku 15–24 lat: 27% (+1) 

+ osoby w wieku 25–39 lat: 18% (+4) 

(+1) 

+ mieszkańcy dużych miast: 13% 

+ osoby najlepiej wykształcone (zakończyły 
kształcenie po 20 roku życia): 11% (+1) 
 

(+1) 
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ROŚNIE DEZORIENTACJA DOTYCZĄCA TEGO, CO JEST ŹRÓDŁEM 
LEGALNYM, A CO NIELEGALNYM 
 

Podczas gdy liczba przypadków korzystania z legalnych źródeł oraz świadomość w zakresie legalności 
treści internetowych zwiększają się, wydaje się, że rośnie niejasność dotycząca tego, co stanowi ofertę 
legalną, a co nielegalną. Łącznie 24% badanych Europejczyków wyraziło wątpliwości dotyczące tego, 
czy źródło jest legalne, czy też nie, co stanowiło wzrost w wysokości 5 punktów w porównaniu z 
badaniem z 2013 r.; natomiast 4% badanych Europejczyków twierdzi, że sprawdziło, czy źródło jest 
legalne, czy też nie, co stanowi wzrost o 2 punkty. 
 

24% 
(+5) 

zastanawiało się, czy źródło, z 
którego można pobrać muzykę lub film 

wideo, jest legalne czy też nie 
 

14% 
(+2) 

sprawdziło, czy źródło, z którego 
można pobrać muzykę lub filmy 
wideo, jest legalne czy też nie 

 

WIĘKSZOŚĆ BADANYCH EUROPEJCZYKÓW POTWIERDZIŁA, ŻE 
LEGALNE OFERTY SĄ LEPSZEJ JAKOŚCI, LECZ WYDAJE SIĘ, ŻE 
NALEŻY ZWIĘKSZYĆ ICH RÓŻNORODNOŚĆ  
 

Wydaje się, że Europejczycy przyjmują jaśniejsze stanowisko dotyczące jakości treści oferowanych 
przez legalne serwisy, ponieważ 7 na 10 respondentów twierdzi, że treści dostępne za pośrednictwem 
legalnych źródeł są lepsze niż treści dostępne z nielegalnych źródeł. Istnieje możliwość poprawy w 
odniesieniu do postrzegania różnorodności treści oferowanych przez legalne źródła, ponieważ 54% 
badanych Europejczyków uważa, że legalne serwisy oferują bardziej różnorodne treści niż treści, które 
można znaleźć za pośrednictwem serwisów nielegalnych, chociaż 27% nie zgadza się z tym 
twierdzeniem.	

korzystało 
zarówno z 
płatnych 
legalnych 

źródeł, jak i ze 
źródeł 

nielegalnych 
 

WYŁĄCZNIE płaciło za 
dostęp do legalnych 
serwisów 
 

korzystało 
WYŁĄCZNIE 
z nielegalnych 

źródeł 
 

Europejczyków 
korzystało z 

nielegalnych 
źródeł 

Europejczyków 
płaciło za dostęp 
do legalnych 
serwisów 
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 Łącznie zgadza się 

%  
uzyskało dostęp do 

treści nielegalnie 

%  
nie uzyskało dostępu 
do treści nielegalnie 

N
O
W
E 

 

Jakość treści oferowanych przez 
legalne serwisy jest lepsza niż jakość 
treści oferowanych za pośrednictwem 

nielegalnych rozwiązań 
 

 

70%* 70% 

N
O
W
E 

 

Różnorodność treści oferowanych 
przez legalne serwisy jest lepsza niż 

jakość treści oferowanych za 
pośrednictwem nielegalnych ofert 

 

45% 56% 

 

 

 

Przekonanie, że legalne serwisy oferują treść lepszej jakości niż źródła nielegalne jest 
najpowszechniejsze wśród młodszych pokoleń, ponieważ popiera je trzy czwarte osób w wieku 15–24 
lat oraz 25–39 lat. Najmłodsze pokolenie również uważa, że legalne serwisy zawierają bardziej 
zróżnicowaną treść niż opcje nielegalne, ponieważ twierdzi tak 6 na 10 respondentów w wieku 15–24 
lat, a spośród osób w wieku 25–39 – nieco ponad połowa. 

Opinię, zgodnie z którą legalne oferty oferują treści wyższej jakości, podzielają zarówno osoby 
naruszające prawo (70%), jak i osoby nienaruszające prawa (70%). Jeżeli chodzi o różnorodność 
treści, osoby naruszające prawo najrzadziej uznają legalne źródła za lepsze od nielegalnych źródeł. 
Łącznie 45% respondentów, którzy uzyskali nielegalny dostęp do treści, uważa, że legalne platformy 
zawierają bardziej zróżnicowane treści, podczas gdy takiego samego zdania jest 56% osób 
nienaruszających prawa2.	

 

DOSTĘPNOŚĆ TREŚCI W PRZYSTĘPNEJ CENIE JEST PODSTAWOWYM 
POWODEM, DLA KTÓREGO OSOBY NARUSZAJĄCE PRAWO 
ZAPRZESTAŁYBY UZYSKIWANIA DOSTĘPU DO TREŚCI ZA 
POŚREDNICTWEM NIELEGALNYCH ŻRÓDEŁ 
 

Spośród respondentów, którzy przyznają się do korzystania z nielegalnych źródeł w celu uzyskania 
dostępu do treści chronionych prawem autorskim, jako najpowszechniejszy powód takiego zachowania 
wymieniono cenę oraz dostępność. Jako najważniejszy powód, który spowodowałby, że zaprzestaliby 
niezgodnego z prawem postępowania, 71% badanych Europejczyków wymieniło „dostępność treści z 
legalnych źródeł w przystępnej cenie”. Dostępność treści w przystępnej cenie pochodzących z 
legalnych ofert będąca głównym powodem do zaprzestania takiego zachowania jest najczęściej 
przytaczana przez respondentów należących do następujących kategorii: osoby w wieku 25–39 lat 
(74%), osoby zatrudnione (76%), osoby mieszkające w dużych zurbanizowanych miastach (75%), 
osoby najlepiej wykształcone (72%), co jest zgodne z profilem typowego użytkownika sieci. 

 

																																																																				
2 Jest to nowe stwierdzenie w pytaniu 7 w badaniu z 2016 r. Pyt. 7: W odniesieniu do każdego z poniższych stwierdzeń 
dotyczących legalnych serwisów oferujących treści chronione prawem autorskim i powiązanymi prawami (np. muzyka, filmy) w 
internecie proszę wskazać, czy całkowicie się zgadzasz, raczej się zgadzasz, raczej się nie zgadzasz, czy też zupełnie się nie 
zgadzasz. 

 

 

*	Po	zsumowaniu	odsetka	osób,	które	uzyskały	dostęp	do	treści	nielegalnie	oraz	osób,	które	uzyskały	dostęp	legalnie,	łączna	liczba	nie	jest	równa	próbie	UE,	
ponieważ	3%	badanych	Europejczyków	wolało	nie	odpowiadać	na	to	pytanie.	Dlatego	też	widzimy	różnicę	między	odsetkiem	osób,	które	zgadzają	się	z	
twierdzeniem,	a	rozbieżność	tę	przedstawiono	w	podziale	na	osoby,	które	zadeklarowały	się	jako	osoby	naruszające	prawo	i	nienaruszające	prawa. 
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5%

5%

28%

29%

36%

37%

43%

71%

Nie wiem / Nie dotyczy

Nic cię nie powstrzyma

Lepsze zrozumienie szkód, jakie twoje zachowanie 
wyrządza dla liczby miejsc pracy i gospodarki UE 

Lepsze zrozumienie szkód, jakie twoje zachowanie 
wyrządza muzykom, pisarzom, artystom, twórcom itd. 

Złe doświadczenia osobiste związane z korzystaniem z 
nielegalnych źródeł

Złe doświadczenia innych osób związane z korzystaniem z 
nielegalnych źródeł

Ryzyko kary

Dostępność treści w przystępnej cenie z legalnych źródeł
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