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Streszczenie 

 

 

Rozwój handlu elektronicznego został dobrze udokumentowany, ale nie jest jasne, w jaki 

sposób rozwój różnych technologii i zwyczajów konsumentów wpłynął na naruszanie 

praw własności intelektualnej w internecie, a w szczególności na platformach mediów 

społecznościowych. W tym kontekście Urząd Unii Europejskiej ds. Własności 

Intelektualnej (EUIPO) postanowił przeprowadzić badanie w celu lepszego zrozumienia 

skali i częstotliwości naruszeń praw własności intelektualnej w mediach 

społecznościowych (1). Badanie to zostało zorganizowane wokół trzech obszarów 

zainteresowania, aby lepiej zrozumieć obecne działania i tendencje związane z 

podrabianymi produktami fizycznymi i piractwem treści cyfrowych. 

 

Pierwsza część badania ma na celu przedstawienie kompleksowego obrazu sposobów 

korzystania z mediów społecznościowych w związku z ewentualnymi działaniami 

związanymi z naruszaniem praw własności intelektualnej lub ich promowaniem; druga 

część dotyczy względnej obecności naruszeń praw własności intelektualnej w 

odniesieniu do produktów fizycznych i treści cyfrowych w mediach społecznościowych 

w porównaniu z autentycznymi produktami lub legalnymi treściami cyfrowymi 

chronionymi prawem autorskim; część trzecia ma na celu określenie kluczowych 

wskaźników w celu lepszego rozpoznawania modeli biznesowych naruszeń praw 

własności intelektualnej w mediach społecznościowych. 

 

Zakres analizy został przeprowadzony przez eksplorację danych na czterech 

platformach mediów społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram i Reddit) w 

sześciu krajach europejskich: Niemczech, Hiszpanii, Francji, we Włoszech, w Polsce i 

Szwecji, chociaż identyfikowalność rozmów w mediach społecznościowych wybranych 

do badania nie zawsze była możliwa. W celu złagodzenia tego ograniczenia 

zastosowano kryteria językowe przy przydzielaniu rozmów do państw docelowych. W 

związku z tym do sześciu języków Unii Europejskiej (UE) rozpatrywanych na potrzeby 

badania (francuskiego, niemieckiego, włoskiego, polskiego, hiszpańskiego, 

szwedzkiego) dodano angielski, ponieważ jest on powszechnie używany w mediach 

społecznościowych przez osoby niebędące rodzimymi użytkownikami języka. 

 
(1) Jak podkreślono w sprawozdaniu EUIPO na temat stanu naruszenia praw własności intelektualnej na 
2020 r. opublikowanym w czerwcu 2020 r. 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/status-reports-on-ip-infringement
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/status-reports-on-ip-infringement
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W badaniu zastosowano metodologię opartą na analizie wywiadu społecznego (SIA) 

oraz analizę ilościową i jakościową. W przypadku rozmów związanych z naruszaniem 

praw własności intelektualnej w odniesieniu do produktów fizycznych i treści cyfrowych 

jednym z ograniczeń badania było prawo dostępu do niektórych rozmów w sieciach 

społecznościowych. W związku z tym badanie dotyczyło jedynie rozmów publicznych. 

Inną kwestią podkreśloną w badaniu była trudność w rozróżnieniu treści legalnych i 

nielegalnych. Wreszcie wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu stanowią 

oczywiście ograniczoną próbę, a analizy mogą dotyczyć jedynie sześciu krajów, siedmiu 

języków i czterech kanałów mediów społecznościowych. Niemniej jednak ta 

różnorodność źródeł i zakres danych oznaczają, że wyciągnięte wnioski można uznać 

za mające szersze znaczenie. Podobnie znaczenie niniejszego sprawozdania w 

odniesieniu do zachowań stwierdzonych w mediach społecznościowych można uznać 

za świadczące o szerszych nawykach, które są obecnie widoczne w mediach 

społecznościowych w związku z naruszeniem praw własności intelektualnej. 

 

 

Korzystanie z mediów społecznościowych do działań związanych z naruszaniem 

praw własności intelektualnej lub do ich promowania 

 

Na potrzeby badania z wykorzystaniem SIA pobrano łącznie 3,9 mln rozmów 

dotyczących kategorii i marek wybranych do przedstawienia produktów fizycznych. 

Wśród tych kategorii produktów fizycznych największa liczba rozmów dotyczyła 

zabawek, perfum i kosmetyków. Jeżeli chodzi o treści cyfrowe, największa liczba 

rozmów dotyczyła filmów, muzyki i gier wideo. 

 

Za rozmowę związaną z naruszeniem praw własności intelektualnej uznano każdą 

rozmowę dotyczącą naruszenia praw własności intelektualnej. W badaniu stwierdzono, 

że 11% rozmów na temat produktów fizycznych może być związanych z podrabianiem, 

a 35% rozmów na temat treści cyfrowych może być prawdopodobnie związanych z 

piractwem. Chociaż analiza ilościowa została przeprowadzona starannie, w badaniu 

zwrócono uwagę na trudności w zidentyfikowaniu z całą pewnością naruszenia praw 

własności intelektualnej. 

 

Podczas badania, gdzie odnotowano największą liczbę przypadków naruszenia praw 

własności intelektualnej, odzież, obuwie i biżuteria znalazły się na 3 najwyższych 
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pozycjach w przypadku produktów fizycznych. E-booki, programy telewizyjne i muzyka 

odnotowały największą liczbę naruszeń w odniesieniu do treści cyfrowych. Z dowodów 

tych jasno wynikało, że produkty te miały łącznie najwyższy wskaźnik rozmów, które 

uznano za potencjalnie związane z naruszeniem praw własności intelektualnej. 

 

 

Względna obecność rozmów dotyczących produktów podrobionych i treści 

pirackich w mediach społecznościowych w porównaniu z autentycznymi 

produktami lub legalnymi treściami cyfrowymi 

 

Druga część badania, oparta na analizie trzech różnych aspektów: platform, języków i 

harmonogramów, wskazała pewne tendencje w działaniach związanych z naruszaniem 

praw własności intelektualnej oraz wysiłki na rzecz ich promowania. 

 

W przypadku naruszenia praw własności intelektualnej w odniesieniu do produktów 

fizycznych badanie wykazało, że Instagram był siecią społecznościową o największej 

całkowitej liczbie rozmów. Na poziomie kategorii produktu Instagram był również główną 

platformą do rozmów na temat zegarków, zabawek, perfum i kosmetyków, biżuterii i 

obuwia. Stwierdzono, że na Twitterze przeprowadzono najwięcej rozmów na temat 

odzieży i zabawek, a Reddit był najczęściej wykorzystywany do rozmów na temat 

farmaceutyków i nakryć głowy. Facebook (2) wykazał natomiast mniejszą liczbę rozmów, 

co można wyjaśnić skutecznym podejściem platformy do identyfikowania i usuwania 

treści naruszających prawo (3). Nie może to jednak zostać potwierdzone dowodami 

zawartymi w niniejszym sprawozdaniu, a w rzeczywistości może być tak, że niewielka 

liczba zarejestrowanych rozmów na Facebooku wynikała z tego, że rozmowy dotyczące 

naruszenia praw własności intelektualnej toczą się raczej prywatnie niż publicznie. 

Chociaż wszystkie platformy mają funkcję bezpośredniego przesyłania wiadomości, 

znaczenie grup prywatnych wydaje się być zjawiskiem charakterystycznym dla 

Facebooka. Ponieważ badanie to dotyczyło jedynie rozmów publicznych, nie można było 

potwierdzić tej hipotezy, ale należy ją uwzględnić, odnotowując porównywalnie niską 

liczbę rozmów podejrzanych o naruszenia praw własności intelektualnej 

zidentyfikowanych na Facebooku przez SIA. 

 
(2) Prywatne grupy na Facebooku są wyłączone z tego badania. 
(3) Środki Facebooka mające na celu przeciwdziałanie naruszeniom praw własności intelektualnej obejmują 
„globalny program zgłaszania i usuwania treści, solidną politykę w zakresie ponownego naruszania praw 
własności intelektualnej oraz dodatkowe środki specjalistyczne wykraczające poza zgłaszanie i usuwanie 
treści” – sprawozdanie Facebooka dotyczące przejrzystości. 

https://transparency.facebook.com/intellectual-property
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W przypadku naruszenia praw własności intelektualnej w odniesieniu do treści cyfrowych 

pojawił się inny schemat. Reddit zyskał szczególne znaczenie w przypadku rozmów 

związanych z filmami i programami telewizyjnymi, natomiast Twitter był preferowany w 

przypadku rozmów związanych z muzyką i e-bookami. 

 

Jeśli chodzi o parametr językowy, w pierwszej części badania podkreślono, że język 

angielski jest dominujący i że niektóre języki, takie jak polski i szwedzki, są rzadko 

używane. Mimo to zauważono, że na Instagramie znaleziono dużą liczbę rozmów w 

języku francuskim, niemieckim, włoskim i hiszpańskim na temat produktów fizycznych, z 

wyjątkiem wzmianek dotyczących farmaceutyków, które częściej odbywały się na 

Twitterze. 

 

Ponieważ badanie trwało 6 miesięcy (kwiecień–wrzesień 2020 r.) i miało miejsce 

podczas pandemii COVID-19, zauważono, że na uzyskane wyniki częściowo wpłynął 

lockdown. Aby umieścić wyniki w kontekście, porównano ogólną liczbę rozmów 

dotyczących praw własności intelektualnej równolegle z ogólnym schematem rozmów 

dotyczących praw własności intelektualnej odnotowanym w ciągu ostatnich trzech lat 

(czerwiec 2017 r. – lipiec 2020 r.). Uwydatniło to, że w przypadku produktów fizycznych 

w kategorii farmaceutyków zauważono wyraźny wzrost rozmów, a w kategorii odzieży 

szczyt został osiągnięty pod koniec lockdownu. Z kolei tendencja w zakresie treści 

cyfrowych wykazała stopniowy wzrost liczby rozmów, które można interpretować jako 

efekt uczenia się, ponieważ użytkownicy lepiej znają zarówno legalną, jak i nielegalną 

konsumpcję treści cyfrowych. 

 

 

Modele biznesowe naruszające prawa własności intelektualnej stosowane w 

mediach społecznościowych 

 

W modelowaniu tematycznym i analizie jakościowej przeprowadzonych w celu 

zidentyfikowania możliwych modeli biznesowych naruszających prawa własności 

intelektualnej podkreślono, że bardzo trudno było znaleźć wzorzec dotyczący naruszeń 
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praw własności intelektualnej w mediach społecznościowych. Można to wyjaśnić 

następującymi uwagami. 

 

• W przypadku produktu fizycznego analiza wykazała, że rozmowy dotyczące 

naruszenia praw własności intelektualnej dotyczyły głównie promocji i działalności 

handlowej. Dostawcy podrabianych produktów skopiowali sprawdzone i udane 

modele biznesowe wykorzystywane już przez legalne marki. 

 

• W zgromadzonych rozmowach piractwo treści cyfrowych wynikało z zamiaru 

dostępu użytkowników do treści pirackich. W rzeczywistości wszystkie rozmowy 

dotyczyły znalezienia sposobów nielegalnego dostępu do treści. W związku z tym 

dostawcy pirackich treści cyfrowych odgrywali bierną rolę, polegając na 

rozpowszechnianiu informacji przez użytkowników i przyciąganiu nowych 

użytkowników do ich treści. 

 

Chociaż w niniejszym badaniu nie można było ustanowić dostosowanych do potrzeb 

modeli biznesowych dotyczących naruszeń praw własności intelektualnej, analiza 

doprowadziła do zdefiniowania podejścia, które można nazwać „zbiorem wskazówek”, 

aby pomóc w identyfikacji rozmów związanych z naruszeniem praw własności 

intelektualnej zarówno w odniesieniu do produktów fizycznych, jak i treści cyfrowych. 

Bardziej rzetelne podejście do wykrywania zostałoby również ułatwione dzięki 

zastosowaniu przeszkolonych modeli uczenia maszynowego, które mogłyby dostarczyć 

prognoz i zaleceń. 

 

W badaniu wykazano, że platformy mediów społecznościowych są narzędziami na 

potrzeby powtarzających się naruszeń praw własności intelektualnej zarówno w 

odniesieniu do produktów fizycznych, jak i treści cyfrowych. Ponadto identyfikacja tego 

rodzaju treści jest złożona ze względu na zróżnicowane i stale zmieniające się podejścia 

stosowane przez dostawców podrabianych produktów lub treści pirackich, które są 

rozpowszechnione na wielu platformach, w wielu językach i rodzajach treści. 


