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Streszczenie  
Sprawozdanie podsumowujące w sprawie naruszania praw własności intelektualnej 
 

 

W niniejszym sprawozdaniu zebrano ustalenia dokonane w ramach badania na temat rozmiarów, 

zakresu i konsekwencji naruszania praw własności intelektualnej dla gospodarki UE, prowadzonego od 

2013 r. przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) za pośrednictwem 

europejskiego obserwatorium do spraw naruszeń praw własności intelektualnej (obserwatorium).   

 

Zamierzeniem sprawozdania jest powiązanie ze sobą różnych badań dotyczących wartości własności 

intelektualnej, jej odbioru społecznego, mechanizmów stosowanych w celu naruszenia praw własności 

intelektualnej oraz konsekwencji naruszenia dla gospodarki w celu stworzenia spójnego obrazu stanu 

praw własności intelektualnej i naruszania praw własności intelektualnej w UE. Sprawozdanie zawiera 

również sekcję dotyczącą działań podejmowanych w celu zwalczania naruszeń. Planowane jest 

publikowanie takiego sprawozdania każdego roku. 

 

W ramach badania prowadzonego we współpracy z Europejskim Urzędem Patentowym (EPO), EUIPO 

stwierdził, że łączny wkład wnoszony do gospodarki UE przez sektory intensywnie korzystające z praw 

własności intelektualnej sięga w przybliżeniu 42% PKB (5,7 biliona EUR) i 28% zatrudnienia (plus 

dodatkowe 10% w wyniku zatrudnienia pośredniego w sektorach niekorzystających intensywnie z praw 

własności intelektualnej). W sektorach tych generowane są ponadto nadwyżki handlowe w wysokości 

około 96 mld EUR w obrocie z pozostałą częścią świata, a płace pracowników są wyższe o 46% w 

porównaniu z innymi sektorami. 

 

Ze względu na wysoką wartość powiązaną z prawami własności intelektualnej naruszanie tych praw 

stanowi dochodową działalność przestępczą, co pociąga za sobą znaczne koszty ponoszone przez 

właścicieli praw i całą gospodarkę. 

 

Według szacunkowych danych, uzyskanych w wyniku badania przeprowadzonego w 2016 r. przez 

EUIPO i OECD, naruszenia praw własności intelektualnej w handlu międzynarodowym w 2013 r. mogły 

stanowić aż 5% przywozu UE, czyli 85 mld EUR rocznie. 

 

W ramach szeregu badań sektorowych EUIPO oszacował wartość sprzedaży utraconej na skutek 

podrabiania w 13 sektorach (bezpośrednio w branżach poddanych analizie i w całym powiązanym 

łańcuchu dostaw). Straty te wynosiły ponad 100 mld EUR rocznie.   



Streszczenie – Sprawozdanie podsumowujące w sprawie 
naruszania praw własności intelektualnej   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 
 
4 

 

Wysoka wartość, łagodne kary i wysoki zwrot z inwestycji motywują gangi przestępcze do zajęcia się 

podrabianiem. W miarę rozwoju technologii i kanałów dystrybucyjnych, równolegle ze wzrostem 

asortymentu podrabianych produktów, tryb funkcjonowania takich gangów staje się coraz bardziej 

złożony. 

 

Do celów dystrybucji ich produktów i promowania dystrybucji i konsumpcji nielegalnych treści cyfrowych 

fałszerze stosują modele działalności gospodarczej oparte w głównej mierze na internecie. Strony 

internetowe, na których oferowana jest sprzedaż towarów podrobionych, odnoszą korzyści w postaci 

dodatkowych przychodów z reklam „wysokiego ryzyka” (strony dla dorosłych, gry i złośliwe 

oprogramowanie), a także, paradoksalnie, reklam legalnych marek, którym reklama na takich stronach 

przynosi dwojakie straty (szkodę dla własnej marki i uwiarygodnienie strony internetowej, na której marka 

się pojawia). 

 

Poza analizą dostaw towarów podrobionych i pirackich treści EUIPO przeprowadził również badanie po 

stronie popytu, tj. postaw obywateli UE względem praw własności intelektualnej i ich gotowości do 

udziału w nielegalnej konsumpcji. Konsumentów do nabywania towarów podrobionych motywują niskie 

ceny, łatwy dostęp i niski stopień stygmatyzacji społecznej powiązanej z takimi zakupami. 

 

W tej sytuacji EUIPO we współpracy z publicznymi i społecznymi partnerami prowadzi i wspiera szereg 

działań w celu wyeliminowania tych problemów. Zakres tych działań obejmuje informowanie właścicieli 

praw o zmieniającej się sytuacji w sferze naruszeń, współpracę z Europolem w sprawie szerszego 

odzewu na przestępstwa związane z naruszaniem praw własności intelektualnej, zwłaszcza 

finansowanie specjalistycznego zespołu Europolu ds. własności intelektualnej, wspieranie wysiłków 

Komisji Europejskiej (DG TRADE) w zaradzaniu dostawom towarów podrobionych w krajach trzecich 

oraz informowanie obywateli o dostępności legalnych treści cyfrowych i o gospodarczym wpływie, jaki ma 

nabywanie towarów podrobionych lub korzystanie z nielegalnych treści. 

 

Główne sekcje niniejszego sprawozdania obejmują: 

 

Wkład praw własności intelektualnej w gospodarkę i ich wartość 

 

Sekcja ta zawiera streszczenie badania na temat wkładu własności intelektualnej w gospodarkę, 

przeprowadzonego w 2016 r., które wykazało, że 42% PKB Unii Europejskiej i 28% zatrudnienia 

generują sektory intensywnie korzystające z praw własności intelektualnej. Sekcja zawiera również 

streszczenie badania na poziomie przedsiębiorstw, przeprowadzonego w 2015 r., które wykazało, że 
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przedsiębiorstwa będące w posiadaniu co najmniej jednego znaku towarowego, wzoru lub patentu 

charakteryzują się większą efektywnością gospodarczą niż przedsiębiorstwa nieposiadające żadnego 

prawa własności intelektualnej, co jest szczególnie widoczne w przypadku MŚP. Ponadto sekcja zawiera 

omówienie tablicy wyników MŚP za rok 2016, która zawiera wyniki badań ponad 9000 MŚP w UE 

przeprowadzone pod kątem wykorzystywania przez nie praw własności intelektualnej lub ustalenia 

powodów, dla których nie wykorzystują tych praw. 

 

Dlaczego i w jaki sposób prawa własności intelektualnej są naruszane? 

 

W niniejszej sekcji dokonano analizy strony podażowej i popytowej rynku towarów podrabianych. Po 

stronie podażowej, korzystając z rozmaitych źródeł i sprawozdań, jak na przykład wspólne sprawozdanie 

EUIPO-Europolu z 2017 r., dotyczących sytuacji w tym zakresie, omówiono metody stosowane w celu 

dostarczenia konsumentowi towarów podrobionych. W oddzielnych podsekcjach przeanalizowano 

internetowe modele działalności gospodarczej wykorzystywane przez podmioty naruszające prawa 

własności intelektualnej, w szczególności reklamowanie na portalach podejrzewanych o naruszanie tych 

praw i nadużywanie systemu nazw domen w celu skierowania ruchu do e-sklepów sprzedających towary 

podrobione. 

 

Ostatnia podsekcja zawiera omówienie strony popytowej: co motywuje konsumentów do naruszania 

praw własności intelektualnej. Wykorzystano tu wyniki badania percepcji konsumentów w odniesieniu do 

praw własności intelektualnej, przeprowadzonego w 2017 r., i tablicę wyników badania młodzieży z 2016 

r., które wykazują, że wśród czynników wymienianych przez obywateli jako powody naruszenia znajdują 

się: niższa cena towarów podrobionych oraz niższa cena i większa postrzegana dostępność nielegalnej 

treści online w porównaniu z legalnymi ofertami. 

 

Konsekwencje naruszeń praw własności intelektualnej dla gospodarki 

  

W tej sekcji zajęto się gospodarczym wpływem naruszeń na prywatne i publiczne sektory gospodarki. 

Wykorzystano w niej wspólne badania EUIPO i OECD dotyczące handlu towarami podrobionymi, a także 

badania sektorowe opublikowane w okresie, jaki upłynął od 2015 r., zawierające szacunkowe dane na 

temat kosztów ekonomicznych wynikających z obecności towarów podrobionych na obszarze UE. 

Uwzględniono zarówno wpływ na sprzedaż i zatrudnienie w sektorze prywatnym, jak i powiązany z tym 

wpływ na finanse publiczne. Te dwie grupy badań przedstawiają kompleksowy obraz handlu towarami 

podrobionymi w ujęciu globalnym (ze szczególnym uwzględnieniem przywozu podróbek do UE, który 

stanowi aż 5% całkowitego przywozu UE), najbardziej zagrożone sektory, pochodzenie towarów 

podrobionych, a także wynikający z tego wpływ na gospodarkę europejską. 
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W końcowej podsekcji poddano ocenie ponoszone przez sektor prywatny koszty zwalczania naruszania 

praw własności intelektualnej w oparciu o przeprowadzone w 2017 r. badanie prawie 1300 

przedsiębiorstw w 14 państwach członkowskich. Badanie to pokazuje, że koszty zwalczania naruszeń są 

szczególnie uciążliwe w przypadku mniejszych przedsiębiorstw. 
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