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PRZEDMOWA 
Niniejsze szeroko zakrojone i uaktualnione badanie na temat postrzegania praw własności intelektualnej 
przez obywateli Unii stanowi jedyny w swoim rodzaju plan działania dla wszystkich państw członkowskich 
w zakresie przeciwdziałania fałszerstwu oraz postawom i zachowaniom związanym z piractwem. 
 
W nowym, trzecim wydaniu ukazano stopniową, lecz pozytywną zmianę w zrozumieniu i podchodzeniu do 
kwestii praw własności intelektualnej; jest ono następstwem badań przeprowadzonych przez EUIPO w 
latach 2013 i 2017. 
 
Podobnie jak w przypadku poprzednich wydań, w niniejszym ogólnoeuropejskim badaniu potwierdzono, 
że zdecydowana większość obywateli uznaje za istotny fakt, że prawa osób inwestujących czas i pieniądze 
w innowacje powinny być chronione, a ich praca wynagradzana. 
 
Tym razem odnotowano szczególnie wysoki wzrost pod względem szacunku dla artystów i twórców. 
Ponadto coraz więcej osób twierdzi, że ich zrozumienie praw własności intelektualnej stopniowo rośnie, co 
jest istotne ze względu na fakt, że osoby znające te prawa rzadziej dopuszczają się ich umyślnego 
naruszania. 
 
Odnotowano niewielki spadek (z 7% do 5%) pod względem celowego zakupu towarów podrobionych, a 
także z 10% do 8% pod względem umyślnego korzystania z pirackich treści. Największą grupą kupującą 
podrobione produkty i pobierającą pirackie treści są osoby młode, co wskazuje na konieczność podjęcia 
dalszych działań w tym zakresie, zwłaszcza że jest to największa grupa osób korzystających z internetu. 
Jednocześnie bieżące badanie wykazało, że stale rośnie tendencja do postrzegania kupowania 
podrobionych produktów za działanie szkodliwe dla wizerunku osobistego – odnotowano wzrost z 12% do 
17%. 
 
Chociaż w badaniu nie omówiono kwestii tego, dlaczego fałszerstwo jest obecnie postrzegane coraz mniej 
przychylnie, to tendencja ta prawdopodobnie zostanie wzmocniona w wyniku publicznego sprzeciwu w 
stosunku do podrobionych leków i środków ochrony osobistej w trakcie kryzysu związanego z COVID-19. 
 
Jeżeli chodzi o pobieranie, obecnie chętniej płaci się za treści pochodzące z legalnych źródeł, zwłaszcza 
jeśli są one oferowane w rozsądnych cenach. Może to częściowo wynikać ze wzrostu dostępności takich 
źródeł. Płaci się więcej za legalne treści, w miarę jak wzrasta ich jakość i różnorodność. Coraz częściej 
dochodzi też do sprawdzania legalności stron, na które się wchodzi. 
 
Zmiany te, a także stojące za nimi przyczyny, zasługują na dokładną analizę – to uaktualnione 
sprawozdanie będzie stanowić istotny i aktualny zasób dla naukowców, decydentów oraz specjalistów 
zajmujących się własnością intelektualną. 
 
Przedstawione szczegółowe informacje pomogą zainteresowanym stronom na poziomie krajowym w 
zwalczaniu przestępstw związanych z własnością intelektualną, a także będą stanowić punkt odniesienia 
w kształtowaniu przyszłych strategii na rzecz podnoszenia świadomości publicznej w odniesieniu do 
EUIPO oraz całej UE.  
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STRESZCZENIE 
W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono ustalenia z badania przeprowadzonego w 2020 r. pt. 
„Obywatele europejscy a własność intelektualna: postrzeganie, świadomość i zachowania” (2020 r., 
badanie poświęcone postrzeganiu własności intelektualnej). Głównym celem tego badania jest 
zgromadzenie wiedzy na temat stosunku Europejczyków do własności intelektualnej, stopnia 
przestrzegania związanych z nią praw, a także ich ogólnego zrozumienia. Konkretnie mówiąc, badanie to 
stanowi narzędzie do monitorowania opinii publicznej w zakresie: 
 
1) ogólnej wiedzy na temat własności intelektualnej oraz jej postrzegania; 
2) świadomości wartości własności intelektualnej oraz szkód wyrządzanych przez związane z nią 

naruszenia; 
3) towarów podrobionych i pirackich treści dostępnych w internecie oraz przyczyn ich nabywania lub 

korzystania z nich (bądź nienabywania i niekorzystania); 
4) dostępności i jakości oferowanych legalnych treści w internecie w Unii Europejskiej (UE) oraz na 

szczeblu krajowym. 
 
Przeprowadzono łącznie 25 636 wywiadów z mieszkańcami UE, którzy ukończyli 15 lat. Kwestionariusz 
był zasadniczo bardzo podobny do tego, którym posłużono się w poprzednim badaniu, by umożliwić 
porównanie wyników. Wprowadzono do niego zmiany pozwalające na dokładniejsze zbadanie powiązań 
postrzegania z zachowaniem. 
 

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA – ŚWIADOMOŚĆ I OPINIE 

Zrozumienie pojęcia własności intelektualnej jest na wysokim poziomie. Istnieje większe 
prawdopodobieństwo, że osoby przestrzegające praw własności intelektualnej będzie cechować wyższy / 
dużo wyższy poziom zrozumienia tego pojęcia w stosunku do osób podejmujących działania naruszające 
własność intelektualną. 
 
Subiektywne zrozumienie pojęcia własności intelektualnej utrzymuje się na wysokim poziomie 80% (+2 pkt 
procentowe (p.p.) w stosunku do badania z 2017 r.), chociaż obserwuje się znaczne wahania w zależności 
od państwa. Podobnie jak w przypadku dwóch poprzednich badań najmłodsi respondenci wykazują 
najniższy poziom subiektywnego zrozumienia pojęcia własności intelektualnej w porównaniu ze starszymi 
grupami wiekowymi (71%). 
 
Świadomość własności intelektualnej jest znacznie poniżej średniej wśród osób umyślnie kupujących 
towary podrobione (70%) lub uzyskujących dostęp do pirackich treści w internecie (73%), co sugeruje, że 
osoby wykazujące niższy poziom zrozumienia własności intelektualnej prawdopodobnie prędzej 
dopuszczą się jej naruszenia. 
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Zrozumienie pojęcia własności intelektualnej i powiązanych naruszeń 
 

Bardzo dobre + raczej dobre zrozumienie terminu 
 „własność intelektualna” wśród osób, które... 

celowo kupują towary 
podrobione 

nie kupują celowo 
towarów podrobionych 

celowo uzyskują dostęp 
do nielegalnych źródeł 

treści cyfrowych 

nie uzyskują celowo 
dostępu do nielegalnych 
źródeł treści cyfrowych 

    

 
 
Niemal powszechne jest stwierdzenie, że Europejczycy uznają wartość ochrony praw własności 
intelektualnej (podobnie jak miało to miejsce w 2017 r.), jednak niewiele osób dostrzega korzyści, jakie 
taka ochrona mogłaby przynieść im samym. Chociaż ochronę praw własności intelektualnej można 
uważać za przynoszącą korzyści głównie znanym artystom wykonawcom i dużym przedsiębiorstwom, 
dwukrotnie wzrosła liczba osób twierdzących, że na ochronie praw własności intelektualnej najbardziej 
korzystają twórcy treści artystycznych. 
 
Wartość ochrony praw własności intelektualnej uznaje się w całej UE. Konsensus (98%) jest następujący: 
ważne jest, aby wynalazcy, twórcy i artyści mogli chronić swoje prawa i otrzymywać wynagrodzenie za 
wykonaną pracę; podobny konsensus osiągnięto w poprzednim badaniu (97%). Podobnie na stałym 
poziomie utrzymuje się kwestia sposobu postrzegania roli własności intelektualnej w kontekście stabilności 
gospodarczej – 73% osób jest zdania, że jeśli ochrona praw własności intelektualnej by nie istniała, 
zapanowałby chaos gospodarczy. 
 
Chociaż postrzeganie wartości ochrony praw własności intelektualnej może znajdować się na wysokim 
poziomie, niewielu Europejczyków (4%) uważa, że taka ochrona przynosi głównie korzyści osobom takim 
jak one. Wiele osób nadal sądzi, że największe korzyści czerpie z niej „elita”, tj. znani artyści i duże 
przedsiębiorstwa, niemniej jednak od czasu ostatniego badania poziom postrzegania czerpania korzyści 
przez duże przedsiębiorstwa spadł o 9 punktów procentowych. 
 
Ponadto podwoił się odsetek Europejczyków uważających, że z własności intelektualnej najwięcej korzyści 
czerpią twórcy treści artystycznych (wzrost z 10% w 2017 r. do 20% w 2020 r.), chociaż należy podkreślić, 
że w 2020 r. do tego pytania dodano dwie kategorie („autorzy/pisarze” oraz „twórcy filmowi”). Jedynie 2% 
respondentów uznało, że z własności intelektualnej nikt nie czerpie korzyści. 
 

70% 81% 73% 81%
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Kto czerpie największe korzyści z ochrony praw własności intelektualnej? (1) 

Znani artyści wykonawcy 21% (0) 
Twórcy treści artystycznych 20% (+10) 

Duże przedsiębiorstwa 15% (-9) 
Konsumenci tacy jak ty 4% (-1) 

 

TOWARY PODROBIONE – OPINIE I KONSUMPCJA 

Większość osób uważa, że fałszerstwo ma niekorzystny wpływ na gospodarkę pod względem prowadzenia 
działalności gospodarczej oraz utrzymania miejsc pracy. 
 
Europejczycy wydają się być świadomi niekorzystnego wpływu towarów podrobionych na gospodarkę, 
zdrowie i bezpieczeństwo. Najsilniejszym argumentem gospodarczym przeciwko kupowaniu towarów 
podrobionych wciąż jest to, że nabywanie takich towarów niszczy przedsiębiorstwa i miejsca pracy – w 
2020 r. uważa tak 83% respondentów. 
 
Obserwuje się stały sprzeciw wobec uzasadnień, które czyniłyby zakup towarów podrabianych 
dopuszczalnym. 
 
Podobnie jak w 2017 r. większość Europejczyków nie zgadza się z argumentami uzasadniającymi zakup 
towarów podrobionych. Jedynie nieznaczna mniejszość obywateli Unii dostrzega słuszne powody zakupu 
towarów podrobionych. Przykładowo zaledwie 15% Europejczyków „całkowicie” lub „raczej” zgadza się, 
że kupowanie luksusowych towarów podrobionych jest dopuszczalne. Ta dezaprobata dla zakupu towarów 
podrobionych wzrosła nieco od czasu ostatniego badania. 
 
Nie jest ona jednak jednakowa wśród wszystkich grup demograficznych. Osoby młode (poniżej 24 r. życia) 
są bardziej skłonne zgodzić się z uzasadnieniem zakupu towarów podrobionych. 30% z tych młodych osób 
„zgadza się / raczej się zgadza”, że dopuszczalne jest kupowanie luksusowych towarów podrobionych – 
jest to dwukrotnie więcej niż wynosi średnia unijna. 37% osób z tej grupy demograficznej uważa, że 
dopuszczalne jest kupowanie towarów podrobionych, gdy cena produktu oryginalnego jest zbyt wysoka (w 
porównaniu ze wszystkimi osobami objętymi badaniem, w przypadku których odsetek ten wynosi 24%). 
 
Niewiele osób przyznaje się do celowego kupowania towarów podrobionych, co jest zgodne z ustaleniami 
z 2013 r. Osoby, które kupują towary podrobione, są znacznie bardziej skłonne zgodzić się ze 
stwierdzeniami uzasadniającymi, że jest to dopuszczalne. 
 
Deklarowana wielkość zakupu towarów podrobionych jest niska. Odsetek Europejczyków przyznających 
się do celowego zakupu towarów podrobionych w ciągu ostatnich 12 miesięcy nieznacznie spadł (z 7% w 
2017 r. do 5% w 2020 r.), zbliżając się do wartości odnotowanej w 2013 r. (4%). 
 
Podobnie jak w przypadku poprzedniego badania, istnieje większe prawdopodobieństwo, że osoby 
młodsze przyznają się do celowego kupowania towarów podrobionych – przyznało się do tego 10% z osób 
w wieku 15–24 lat, tj. dwukrotnie więcej niż wynosi średnia europejska. Kwestie kupowania towarów 
podrobionych i uzyskiwania dostępu do pirackich treści w internecie są ze sobą powiązane – 30% osób 
celowo uzyskujących dostęp do pirackich treści w internecie dokonało zakupu towarów podrobionych. 
 
                                                  
 
(1) Źródło: Pyt. 2: Kto Twoim zdaniem czerpie największe korzyści z ochrony praw własności intelektualnej? (Całkowita 
liczebność próby; n = 25 636). PYTANIE DOTYCZĄCE TENDENCJI. 
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Produkty podrobione kupowane celowo (2) 

 

Osoby przyznające się do celowego zakupu towarów podrobionych wykazują skłonność do uzasadniania 
takich działań. Dwie trzecie (64%) osób twierdzących, że dokonały celowego zakupu towarów 
podrobionych uważa, że takie zachowanie jest dopuszczalne, jeśli cena oryginalnego i autentycznego 
produktu jest zbyt wysoka. Jedynie nieco niższy odsetek osób (58%), które dokonały celowego zakupu 
towarów podrobionych, uważa, że takie zachowanie jest dopuszczalne, jeśli produkt oryginalny nie jest 
(lub jeszcze nie jest) dostępny w ich miejscu zamieszkania. 
 
Zgodnie z ostatnim badaniem znaczna mniejszość osób zastanawiała się, czy zakupiony produkt był 
oryginalny czy podrobiony. Na niskim poziomie utrzymują się także zakupy towarów podrobionych 
dokonane w wyniku wprowadzenia w błąd. 
 
Jedna trzecia Europejczyków (33%) w ciągu ostatnich 12 miesięcy zastanawiała się, czy zakupiony produkt 
był oryginalny czy nie – odnotowano spadek z 37% w 2017 r. W ubiegłym roku około jedna na dziesięć 
osób (9%) została wprowadzona w błąd i zakupiła towar podrobiony – od 2017 r. liczba ta utrzymuje się 
na mniej więcej tym samym poziomie (-1 p.p.). Istnieje zauważalna nadreprezentacja osób młodych wśród 
osób kupujących towary podrobione w wyniku wprowadzenia w błąd – 12% w stosunku do średniej 
wynoszącej 9%. 
 
Cena produktu jest istotna, ale straciła na znaczeniu jako powód do zaprzestania kupowania towarów 
podrobionych. Szkoda dla wizerunku stanowi poważniejszy czynnik odstraszający w porównaniu z 
poprzednim badaniem. 
 
Dostępność przystępnych cenowo oryginalnych produktów pozostaje głównym powodem, dla którego 
osoby kupujące towary podrobione zrezygnowałyby z tego zachowania; około połowa (52%) osób 
kupujących takie towary twierdzi, że skłoniłoby to je do zaprzestania dokonywania takich zakupów. W 
porównaniu z 2017 r. dostępność przystępnych cenowo produktów jest teraz, w wartościach 
bezwzględnych, mniej istotnym czynnikiem powstrzymującym ludzi od zakupu towarów podrobionych (-10 
p.p.), jednak nadal jest to czynnik najważniejszy. Dotyczy to wszystkich grup społeczno-demograficznych. 

                                                  
 
(2) Źródło: Pyt. 4a: Które z poniższych działań podjąłeś/podjęłaś w ciągu ostatnich 12 miesięcy? – Celowy zakup towarów 
podrobionych (Całkowita liczebność próby; n = 25 636). PYTANIE DOTYCZĄCE TENDENCJI. 

 

 

2020 2017

5% 7% 4%
2013

10% 17% 6%

30%
Spośród osób celowo uzyskujących dostęp do pirackich 
treści w internecie, które dokonały zakupu towarów 
podrobionych 

15–24 r.ż. 15–24 r.ż. 15–24 r.ż. 
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Ryzyko kary stanowi istotny czynnik przeciwdziałający kupowaniu towarów podrobionych przez osoby 
młode: uznało tak 46% osób kupujących takie towary w wieku 15–24 lat. 
 
Szkoda dla wizerunku stała się bardziej istotnym czynnikiem w porównaniu z 2017 r. – więcej 
respondentów (17%; +5 p.p.) celowo kupujących towary podrobione uważa, że szkoda dla wizerunku 
powstrzymałaby ich od robienia takich zakupów. 
 
Przyczyną stojącą za decyzją, by nie kupować towarów podrobionych, jest także przystępność cenowa. 
Niemniej jednak osoby niekupujące celowo towarów podrobionych lepiej rozumieją szkody, jakie 
wyrządzają one w stosunku do producentów, miejsc pracy i gospodarki, niż osoby nabywające takie 
towary. 
 
W ramach bieżącego badania po raz pierwszy zapytano osoby twierdzące, że w ciągu ostatnich 12 
miesięcy nie kupiły celowo towarów podrobionych, o główne przyczyny stojące za taką postawą. Główną 
przyczyną rezygnacji z zakupu towarów podrobionych w przypadku takich osób jest dostępność 
przystępnych cenowo produktów oryginalnych. W porównaniu jednak z osobami kupującymi towary 
podrobione celowo, osoby niedopuszczające się takich zachowań mają znacznie mniejszą skłonność do 
takich czynów ze względu na zrozumienie szkody, jaką towary podrobione wyrządzają w stosunku do 
producentów, miejsc pracy i gospodarki – odpowiednio 48% i 41% osób niekupujących towary podrobione 
wspomniało, że jest to główna przyczyna (w porównaniu z 24% osób kupujących takie towary). Wynika z 
tego, że świadomość powstawania niekorzystnych skutków jest związana z kupowaniem (lub 
niekupowaniem) towarów podrobionych. 
 
Wydaje się, że na osoby młode mogą wpływać złe doświadczenia osobiste związane z kupowaniem 
towarów podrobionych. Osoby młode, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie kupiły celowo towarów 
podrobionych, zazwyczaj unikały takich zakupów, ponieważ miały złe doświadczenia osobiste z 
kupowaniem ich w przeszłości – uznało tak 31% osób w wieku 15–24 lat (w porównaniu z 23% wszystkich 
respondentów). Jednocześnie młodsi respondenci rzadziej wspominają o niekupowaniu towarów 
podrobionych z uwagi na zrozumienie przez nich szkody, jaką takie produkty wyrządzają w stosunku do 
producentów, miejsc pracy i gospodarki (42% i 34% osób w wieku 15–24 lat wspomina, że jest to główny 
powód rezygnacji z zakupu takich towarów). 
 

TREŚCI PIRACKIE W INTERNECIE – OPINIE I KONSUMPCJA 

Gwałtownie spada poziom akceptacji dla korzystania z nielegalnych źródeł do uzyskania dostępu do treści 
cyfrowych w celach prywatnych, podczas gdy na stałym poziomie utrzymuje się odsetek osób uważających 
takie zachowanie za możliwe do zaakceptowania w przypadku braku legalnej alternatywy. 
 
Poziom akceptacji dla uzyskiwania dostępu do treści pirackich w internecie jest coraz niższy. Po niewielkim 
spadku w 2017 r. w przedmiotowym badaniu zaobserwowano ogólny spadek odsetka osób w UE 
uważających, że nielegalne pobieranie treści z internetu na użytek osobisty jest dopuszczalne (spadek o 
15 punktów procentowych od 2013 r.). Jednocześnie 28% osób twierdzi, że pobieranie treści z 
nielegalnych internetowych źródeł jest dopuszczalne w przypadku braku legalnej alternatywy. 
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Stosunek do pirackich treści w internecie (3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niezależnie od rodzaju treści, świadomość istnienia legalnych ofert jest w 2020 r. znacznie wyższa niż trzy 
lata temu. 
 
Ponad dwie trzecie Europejczyków jest świadomych dostępności legalnych ofert z trzech kategorii treści 
internetowych: filmów, muzyki oraz seriali telewizyjnych. Młodsze grupy demograficzne są najbardziej 
świadome dostępności legalnej muzyki, filmów, seriali telewizyjnych oraz gier komputerowych. 
 
Liczba osób wybierających legalne źródła rośnie w miarę, jak stają się one przystępne cenowo. Ponadto 
zarówno jakość, jak i różnorodność treści oferowanych w ramach legalnych serwisów jest coraz częściej 
postrzegana jako lepsza od tych, które znajdują się w nielegalnych źródłach. 
 
Europejczycy wyraźnie wolą korzystać z legalnych źródeł internetowych, o ile ich ceny są rozsądne. 
Znaczna większość osób (89%) „całkowicie się zgadza” lub „raczej się zgadza” ze stwierdzeniem: 
„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”. 
 
Ludzie wyrażają również pozytywne opinie na temat jakości i różnorodności treści oferowanych w ramach 
legalnych serwisów. W szczególności ponad trzy czwarte (76%) osób „całkowicie się zgadza” lub „raczej 
się zgadza” z twierdzeniem, że jakość treści oferowanych w ramach legalnych serwisów jest wyższa niż 
jakość treści dostępnych w źródłach nielegalnych. Nastąpił znaczny wzrost odsetka osób przyznających, 
że jakość treści z legalnych serwisów jest wyższa niż tych ze źródeł nielegalnych – wzrost ten odnotowano 
w okresie od pierwszego badania w 2013 r. do bieżącego badania. 
 
Odsetek osób, które wolą korzystać ze źródeł legalnych, o ile są one przystępne cenowo, także wzrósł na 
przestrzeni lat (o 9 punktów procentowych). Podczas gdy nadal jest to najbardziej przekonująca motywacja 
do wyboru opcji legalnych, od 2013 r. wzrost liczby osób zgadzających się z tym stwierdzeniem nie jest aż 
tak gwałtowny, jak wzrost odsetka osób przyznających, że jakość (+22 p.p.) i różnorodność (+14 p.p.) 
treści oferowanych w ramach legalnych serwisów jest wyższa niż jakość i różnorodność treści 
pochodzących z nielegalnych źródeł. 

                                                  
 
(3) Źródło: Pyt. 3: Określ, czy całkowicie się zgadzasz, raczej się zgadzasz, zgadzasz się, raczej się nie zgadzasz lub 
całkowicie się nie zgadzasz z następującymi stwierdzeniami: (Całkowita liczebność próby; n = 25 636). PYTANIE 
DOTYCZĄCE TENDENCJI. 

23%

43%

32%

37%

28%

27%

Nielegalne pozyskiwanie treści z internetu
jest dopuszczalne przy braku legalnej

alternatywy, z której można natychmiast
skorzystać

Nielegalne pozyskiwanie treści z internetu
jest dopuszczalne, jeżeli pozyskiwane są

one na użytek własny

2020

2017

2013

Całkowicie się zgadzam + raczej się zgadzam 
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Opinie dotyczące ofert legalnych, tendencja od 2013 r. (4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wnoszenie opłat za treści internetowe z legalnych źródeł stało się bardziej powszechne. 
 
Ludzie wolą korzystać z legalnych źródeł treści cyfrowych, co odzwierciedla znaczny wzrost odsetka osób, 
które rzeczywiście płacą za dostęp do treści internetowych z legalnych źródeł. Ponad czterech na 
dziesięciu Europejczyków (42%) płaci za dostęp, pobieranie lub strumieniowe pobieranie treści 
chronionych prawem autorskim z legalnego serwisu w internecie, co stanowi znaczny wzrost (+17 p.p.) od 
2017 r. Porównując z 2013 r., liczba ta wzrosła ponad dwukrotnie (+24 p.p.). Ustalenia te pokrywają się z 
innymi niedawno przeprowadzonymi badaniami, w toku których zaobserwowano podobny wzrost 
wykorzystania internetowych serwisów abonamentowych, na który dodatkowo mogła wpłynąć pandemia 
COVID-19 (5). 
 
Odsetek osób płacących za treści internetowe z legalnego serwisu (6) 
 

                                                  
 
(4) Źródło: Pyt. 7: W odniesieniu do każdego z poniższych stwierdzeń dotyczących legalnych ofert (np. muzyki, filmów) w 
internecie wskaż, czy całkowicie się zgadzasz, raczej się zgadzasz, raczej się nie zgadzasz, czy też zupełnie się nie 
zgadzasz: (Całkowita liczebność próby; n = 25 636). PYTANIE DOTYCZĄCE TENDENCJI. 
(5) Zobacz na przykład: https://www.digitaltveurope.com/2020/05/11/coronavirus-accelerates-global-svod-growth/ 
(6) Źródło: Pyt. 4b: Które z poniższych działań podjąłeś/podjęłaś w ciągu ostatnich 12 miesięcy? – zapłaciłem(-am), by 
uzyskać dostęp do treści chronionych prawem autorskim z legalnego serwisu w internecie, pobrałem(-am) je lub pobrałem(-
am) strumieniowo z takich źródeł (np. muzyka, filmy, wideo lub seriale telewizyjne) (Całkowita liczebność próby; n = 25 636). 
PYTANIE DOTYCZĄCE TENDENCJI. 

54%

50%

80%

69%

54%

83%

76%

64%

89%

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

nielegalnych rozwiązań

Treści oferowane przez legalne serwisy są bardziej
różnorodne niż treści oferowane za pośrednictwem

nielegalnych ofert

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

2020
2017
2013

Całkowicie się zgadzam + raczej się zgadzam 
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Głównym czynnikiem dla osób twierdzących, że nie korzystały ze źródeł cyfrowych za pomocą 
nielegalnych serwisów, jest dostępność przystępnych cenowo treści z legalnych źródeł. 
 
Niemal połowa osób (48%), które nie korzystały z nielegalnych źródeł, by uzyskać dostęp do treści 
internetowych, nie zrobiła tego ze względu na dostępność treści w przystępnej cenie z legalnych źródeł. 
Osoby te w równym stopniu (48%) kierują się zrozumieniem szkody wyrządzanej muzykom, pisarzom, 
artystom i twórcom w wyniku naruszenia własności intelektualnej. 
 
Wzrost wykorzystania legalnych źródeł treści cyfrowych nie przełożył się na znaczący spadek 
wykorzystania źródeł nielegalnych, jednak odnotowano niewielki spadek odsetka Europejczyków 
przyznających się do wykorzystywania nielegalnych internetowych źródeł treści cyfrowych. 
 
Około jeden na dziesięciu badanych Europejczyków (8%) przyznał się do celowego korzystania z pirackich 
treści internetowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy, co przekłada się na niewielki spadek w stosunku do 
danych przedstawionych w 2017 r. i 2013 r. (-2 p.p.). Odsetek osób przyznających się do korzystania z 
nielegalnych źródeł wzrasta w przypadku młodszych grup wiekowych i osób używających internetu 
intensywnie. Co ciekawe, osoby uzyskujące celowo dostęp do nielegalnych treści internetowych są 
również bardziej skłonne do zakupu treści internetowych. Sugeruje to, że Europejczycy korzystają zarówno 
z legalnych, jak i nielegalnych źródeł, by uzyskać dostęp do pożądanych treści. Jak zauważono wyżej, 
osoby uzyskujące dostęp do nielegalnych źródeł treści cyfrowych i osoby kupujące towary podrobione 
wyraźnie się pokrywają. 
 
Odsetek osób, które celowo uzyskały dostęp do treści z nielegalnych źródeł internetowych, pobrały je lub 
pobrały strumieniowo z takich źródeł (7) 

 

 
 
                                                  
 
(7) Źródło: Pyt. 4b: Które z poniższych działań podjąłeś/podjęłaś w ciągu ostatnich 12 miesięcy? – celowo uzyskałem(-am) 
dostęp do treści z nielegalnych źródeł internetowych, pobrałem(-am) je lub pobrałem(-am) strumieniowo z takich źródeł 
(Całkowita liczebność próby; n = 25 636). PYTANIE DOTYCZĄCE TENDENCJI. 
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47%

17%
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15–24 r.ż. 
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Spośród osób celowo kupujących towary podrobione, które 
korzystały z nielegalnych źródeł internetowych 

Spośród osób używających internetu intensywnie, które uzyskały dostęp 
do treści cyfrowych za pomocą nielegalnych źródeł internetowych 
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Nadal istnieje niejasność co do tego, co jest źródłem legalnym, a co nim nie jest; podejmuje się jednak 
starania, aby tę kwestię rozwikłać. 
 
W latach 2013–2017 narastała niejasność dotycząca tego, co jest źródłem legalnym, a co nim nie jest – ta 
tendencja jednak się zatrzymała. Bieżąca tendencja prezentuje stabilny odsetek osób (23% w porównaniu 
z 24% w 2017 r.), dla których nie jest jasne, co stanowi ofertę legalną, a co nielegalną. 
 
Taka tendencja jest dowodem na wzrost wykorzystania legalnych źródeł internetowych oraz preferencji w 
korzystaniu z takich źródeł. Przemawia za nią także wzrost odsetka osób sprawdzających legalność treści 
internetowych – z 14% w 2017 r. do 20% w 2020 r. 
 
W porównaniu z wykorzystaniem treści pirackich w internecie, umieszczanie w nim treści chronionych 
prawem autorskim (takich jak muzyka, wideo, filmy lub seriale telewizyjne) w celu podzielenia się nimi z 
innymi użytkownikami internetu jest mniej rozpowszechnione – tylko 7% respondentów przyznało się do 
wykonywania takich czynności w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Nawet mniejsza liczba osób (3%) przyznała 
się do korzystania z niedozwolonych urządzeń do strumieniowania, takich jak dekodery telewizyjne z 
wstępnie zainstalowanymi aplikacjami, w celu uzyskania dostępu do pirackich treści. Nie należy jednak 
lekceważyć obu tych nielegalnych działań, ponieważ mogą się w nie częściej zaangażować osoby młode. 
15% osób w wieku 15–24 lat umieściło w internecie treści chronione prawem autorskim, a 7% korzystało 
z niedozwolonych urządzeń do strumieniowania. 
 
Dostępność treści przystępnych cenowo pozostaje główną przyczyną, która zachęciłaby osoby uzyskujące 
dostęp do nielegalnych źródeł do zaprzestania takich działań, chociaż znaczenie tego argumentu wyraźnie 
spadło. Tak samo jest w przypadku argumentów przemawiających za tym, że treści są wykorzystywane 
wyłącznie do użytku osobistego. 
 
Dostępność treści z legalnych źródeł w przystępnej cenie to najczęściej wymieniana przyczyna 
zaprzestania korzystania z treści pirackich w internecie, w dalszej kolejności jest ryzyko kary i lepsze 
zrozumienie szkód wyrządzanych twórcom. Od 2017 r. znacznie zmalał odsetek osób powołujących się 
na fakt, że dostępność treści w przystępnej cenie z legalnych źródeł spowodowałaby zaprzestanie 
wykorzystywania treści pirackich (-12 p.p.). 
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Co mogłoby sprawić, że ludzie przestaliby korzystać z treści pirackich w internecie? (8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
 
( 8 ) Źródło: Pyt. 9a: Wskazałeś(-aś), że w ciągu ostatnich 12 miesięcy korzystałeś(-aś) z nielegalnych źródeł (stron 
internetowych) w celu uzyskania dostępu do treści internetowych. Wymień wszystkie elementy, które mogłyby przyczynić 
się do tego, że przestaniesz korzystać z nielegalnych źródeł. (Całkowita liczebność próby; n = 2434). PYTANIE 
DOTYCZĄCE TENDENCJI. 
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