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Alicante 10 czerwca 2020 r. 
 

Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania świadczeniem 
usług pro bono w zakresie własności intelektualnej na rzecz 

małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) (1) 

1. Informacje ogólne 
 
W warunkach obecnego kryzysu spowodowanego COVID-19 instytucje i organy UE 
dążą do  wspierania  i pobudzania  gospodarki  zgodnie  z europejskimi  priorytetami 
i przy zapewnieniu solidarności z MŚP. MŚP stanowią 99% wszystkich 
przedsiębiorstw w UE. 

 
EUIPO zamierza stworzyć wykaz kancelarii prawnych, prawników, adwokatów   
i ekspertów zajmujących się własnością intelektualną i chcących oferować 
bezpłatnie usługi pro bono na rzecz MŚP w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (UE) (2) w dziedzinie praw własności intelektualnej. 

 
Na potrzeby niniejszego zaproszenia do wyrażenia zainteresowania do usług pro bono 
należą wszystkie rodzaje działalności wymienione w pkt 4. 

 
Definicja  MŚP  użyta  w kontekście  niniejszego  zaproszenia  jest   określona 
w Poradniku dla użytkowników dotyczącym definicji MŚP, opracowanym przez 
 Komisję w 2015 r. na podstawie zalecenia Komisji 2003/361/WE. 

 

Uwaga:  niniejsze  zaproszenie  obejmuje  w zasadzie  wszystkie  usługi  pro  bono  
w zakresie własności intelektualnej. Nie należy ich mylić z usługami w zakresie 
alternatywnych metod rozstrzygania sporów (ADR) oferowanymi przez EUIPO (3). 

 
 
 

(1) Niniejsze zaproszenie do wyrażenia zainteresowania nie ma na celu utworzenia wykazu dostawców ani wstępnie 
wybranych kandydatów na podstawie sekcji 13 załącznika I do rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046. Eksperci 
włączeni do puli ustanowią robocze relacje bezpośrednio z MŚP, które będą korzystać bezpłatnie z ich usług pro bono. 
Niniejsze zaproszenie do  wyrażenia  zainteresowania będzie jednak  podlegało tym samym zasadom,  określonym  
w powyższym rozporządzeniu, tj. zasadom przejrzystości, równego traktowaniu i proporcjonalności. 
(2) W niniejszym zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania mogą brać udział na zasadzie otwartości i równości 
wszystkie osoby fizyczne i prawne podlegające Traktatom. Uwzględnia się tu wszystkie podmioty prawne 
zarejestrowane w UE oraz wszystkie osoby fizyczne mające siedzibę lub miejsce zatrudnienia w UE. 
Wnioskodawcy z Islandii, Norwegii i Liechtensteinu w pełni korzystają z udziału w jednolitym rynku na podstawie 
Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), a zatem mają też równy dostęp do niniejszego 
zaproszenia. 
W przypadku wnioskodawców brytyjskich: od dnia 1 lutego 2020 r. Zjednoczone Królestwo nie jest już państwem 
członkowskim UE. Jednak zgodnie z art. 126 i art. 127 ust. 1 umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE 
unijne prawo ma w dalszym ciągu zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa w okresie przejściowym kończącym się 
dnia  31  grudnia  2020  r.  Niniejszy  program  ma  zatem  zastosowanie  w tym  okresie  przejściowym  do  MŚP       
i przedstawicieli z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie. 
(3) Usług pro bono w zakresie własności intelektualnej nie należy mylić z usługą w zakresie alternatywnych metod 
rozstrzygania sporów (ADR). 
EUIPO oferuje specjalną pozaprawną usługę w reakcji na COVID-19, aby umożliwić MŚP podejmowanie świadomych 
decyzji co do tego, które mechanizmy rozstrzygania sporów wybrać w celu rozwiązywania sporów przed EUIPO. 
Nazwa tej specjalnej pozaprawnej usługi to ADR i mogą się o nią ubiegać MŚP w następujących postępowaniach 
EUIPO: postępowanie w sprawie sprzeciwu (po etapie ugodowym w przypadku MŚP bez pełnomocników); 
postępowanie w sprawie wykreślenia rejestracji; postępowanie w sprawie unieważnienia; postępowanie w sprawie 
odwołania. Usługa ADR nie zalicza się do przedmiotowej inicjatywy pro bono w zakresie własności intelektualnej. 

http://euipo.europa.eu/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/about-euipo
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/15582/attachments/1/translations
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/15582/attachments/1/translations
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/15582/attachments/1/translations
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2. Cel niniejszego zaproszenie do wyrażenia zainteresowania 
 
Celem jest ustanowienie puli ekspertów (podmiotów świadczących usługi pro bono   
w zakresie własności intelektualnej) zainteresowanych świadczeniem usług pro bono 
określonych w pkt 4 w zakresie spraw związanych z własnością intelektualną na rzecz 
MŚP z siedzibą w państwach członkowskich UE (4). 

 
Aby znaleźć się w tej puli, wnioskodawcy muszą spełniać wymogi kwalifikowalności 
(zob. pkt 3) oraz wypełnić formularz uczestnictwa. 

 

Pula ekspertów zostanie opublikowana w formie wykazu na stronie internetowej 
EUIPO. Aby znaleźć się w tym opublikowanym wykazie, wnioskodawcy muszą wyrazić 
zgodę przez zaakceptowanie odpowiedniej opcji w formularzu. Jeżeli takiej zgody nie 
wyrażą, EUIPO zachowa ich nazwy do użytku wewnętrznego w procesie dobierania 
podmiotów. 

 

3. Wymogi kwalifikowalności do puli podmiotów świadczących 
usługi pro bono 

 

Wnioskodawcy muszą wypełnić i złożyć oświadczenie na internetowym formularzu 
dotyczącym spełniania następujących wymogów: 

 
• ich miejsce prowadzenia działalności lub zatrudnienia znajduje się w państwie 

członkowskim UE (5); 

• są uprawnione do reprezentowania osób fizycznych bądź prawnych 
w sprawach związanych z własnością intelektualną przed EUIPO, EPO, 
Benelux Office for Intellectual Property lub przed centralnymi organami 
zajmującymi się ochroną własności przemysłowej w państwach członkowskich 
UE (6). 

 
EUIPO zastrzega sobie prawo do sprawdzenia prawdziwości oświadczeń i może 
w dowolnym momencie zażądać dokumentów potwierdzających wypełnienie 
powyższych wymogów. 

 
W przypadku gdy wnioskodawca nie wypełni formularza lub nie spełni któregokolwiek 
z powyższych wymogów, nie zostanie on umieszczony w wykazie. 

 

Usługa ADR  polega  na  informowaniu  MŚP  o następujących  mechanizmach  rozstrzygania  sporów  dostępnych  
w EUIPO lub innych organach: mediacja, postępowanie pojednawcze, wspomagane negocjacje, wczesna ocena 
neutralna oraz (niewiążące) rozstrzygnięcie eksperckie. 
Pytania dotyczące tej usługi należy przesyłać na adres e-mail BoA-ADRS@euipo.europa.eu. 
Po skorzystaniu z usługi ADR MŚP może uzyskać wskazanie, aby zwrócić się o usługę pro bono w zakresie własności 
intelektualnej lub o poradę prawną. 
Usługi pro bono w zakresie własności intelektualnej mogą natomiast obejmować profesjonalną reprezentację MŚP   
w którymkolwiek z powyższych mechanizmów rozstrzygania sporów, a także udzielanie porad w sprawie możliwych 
mechanizmów rozstrzygania sporów na etapie ugodowym (w postępowaniu w sprawie sprzeciwu) i w przypadku 
reprezentowania stron. 
(4) Osoby prawne powinny być zarejestrowane w państwach członkowskich UE/EOG. 
(5) Osoby prawne powinny być zarejestrowane, a osoby fizyczne powinny prowadzić działalność gospodarczą lub być 
zatrudnione w państwach członkowskich UE/EOG. 
(6) Dotyczy to w równym stopniu wszystkich państw członkowskich UE/EOG. 

http://euipo.europa.eu/
mailto:BoA-ADRS@euipo.europa.eu
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Uznaje się, że pełnomocnicy wpisani do wykazu na podstawie art. 120 ust. 1 lit. b) 
rozporządzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej lub art. 78 ust. 4 
rozporządzenia w sprawie wzorów wspólnotowych spełniają powyższe wymogi 
i dlatego nie muszą składać oświadczenia. 

 
 

4. Rodzaj i ilość usług 
 
Każdy wnioskodawca powinien wskazać rodzaj wsparcia w zakresie własności 
intelektualnej, które może i chce świadczyć na rzecz MŚP w ramach programu pro 
bono zgodnie z odpowiednim prawem krajowym: 

• pomoc w zrozumieniu, które prawa własności intelektualnej są najlepsze 
dla klienta; 

• pomoc w przygotowaniu zgłoszenia praw własności intelektualnej; 

• reprezentacja w postępowaniu sądowym (przed sądem krajowym lub 
europejskim); 

• przygotowanie dokumentacji handlowej/prawnej (tj. umów dotyczących, 
na przykład, licencji, przeniesienia praw własności intelektualnej itp.); 

• strategia monetyzacji praw własności intelektualnej; 

• audyty przedsiębiorstw pod kątem własności intelektualnej; 

• kwestie celne związane z własnością intelektualną oraz inne działania 
związane z egzekwowaniem praw własności intelektualnej; 

• pomoc w postępowaniach przed urzędem ds. własności intelektualnej (7); 

• pomoc dla MŚP, których prawa własności intelektualnej są używane 
przez strony trzecie bez pozwolenia; 

• pomoc dla MŚP, które są oskarżone o używanie praw własności 
intelektualnej bez pozwolenia; 

• inne sprawy związane z własnością intelektualną. 
 

Wnioskodawcy określą też cechy i warunki świadczenia takich usług. 
 

5. Składanie wniosków 
 
1) Zainteresowani wnioskodawcy powinni wypełnić formularze, zaakceptować 

warunki świadczenia usług, a następnie złożyć wnioski. 
 
2) Po przyjęciu wniosku EUIPO sprawdzi, czy spełnione są wymogi 

kwalifikowalności – może żądać odpowiednich dokumentów potwierdzających. 
 

Jeżeli wymogi kwalifikowalności nie będą spełnione, wnioskodawca zostanie 
odrzucony. 

 

3) Wnioskodawca zostanie wpisany do wykazu na podstawie preferencji 
wskazanych w formularzu. 

 
 
 

(7) Zob. „Uwaga” w pkt 1. 

http://euipo.europa.eu/
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Jeżeli specjalista ds. własności intelektualnej znajdzie się w wykazie omyłkowo 
lub przekaże niedokładne informacje, EUIPO zastrzega sobie prawo do 
usunięcia go z wykazu. 

 

EUIPO zamierza opublikować wykaz podmiotów świadczących usługi pro bono do 
lipca 2020 r. Wnioskodawców zachęca się zatem do jak najszybszego zgłoszenia 
swojego zainteresowania. 

 
Postępowanie ma charakter ciągły i wnioski można składać przez czas nieokreślony. 
Gdy tylko ustalony zostanie ostateczny termin obowiązywania niniejszego zaproszenia 
do wyrażenia zainteresowania, zostanie ogłoszony z należytym wyprzedzeniem. 

 
EUIPO będzie stale aktualizować ten wykaz o nowe podmioty świadczące usługi pro 
bono. 

 

Znajdujące się w wykazie podmioty świadczące usługi pro bono będą mieć zawsze 
prawo  do  zmiany  lub  wycofania,  na  żądanie,  swojej  nazwy/swojego  nazwiska   
z wykazu. 

 

EUIPO będzie sprawdzać wpływające wnioski dotyczące usług pro bono w zakresie 
własności intelektualnej otrzymywane regularnie od MŚP oraz przedstawiać MŚP 
wykaz wszystkich pasujących podmiotów świadczących usługi pro bono w zakresie 
własności intelektualnej na podstawie informacji przekazanych w formularzach. MŚP 
mogą następnie zdecydować, kogo wybrać/z kim się skontaktować. 

 
Gdy usługa pro bono zostanie zakończona, EUIPO zwróci się do danego MŚP oraz 
do podmiotu, który wykonał usługę, o wypełnienie ankiety. EUIPO zastrzega sobie 
prawo do skontaktowania się w dowolnej chwili z MŚP lub podmiotami świadczącymi 
usługi pro bono i zwrócenia się do nich o opinię dotyczącą zadowolenia z usług. 

 
 

6. Komunikacja z EUIPO 
 
Wnioski o dodatkowe informacje należy sporządzać na piśmie i przesyłać na 
następujący adres e-mail: 
supportbusiness@euipo.europa.eu. 

 

Wszelkie aktualizacje w zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania będą podawane 
wyłącznie na stronie internetowej EUIPO. Wnioskodawcy muszą regularnie sprawdzać 
tę stronę. 

 
 

7. Dane osobowe 
 
Dane osobowe gromadzone na potrzeby przedmiotowej procedury będą przetwarzane 
na podstawie  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i Rady  (UE)  2018/1725 
z dnia  23 października 2018 r.  w sprawie   ochrony   osób   fizycznych   w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki 
organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych. Urząd będzie zatem 

http://euipo.europa.eu/
mailto:supportbusiness@euipo.europa.eu
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przetwarzał dane osobowe zgodnie z oświadczeniem o ochronie prywatności 
zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu 
(https://euipo.europa.eu/ohimportal/data-protection) oraz na końcu formularzy. 
Zapytania dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować do 
administratora danych – dyrektora Wydziału Obsługi Klienta na adres: 
DPOexternalusers@euipo.europa.eu.  

 

Można też zasięgnąć porady inspektora ochrony danych EUIPO, wysyłając 
wiadomość na adres: DataProtectionOfficer@euipo.europa.eu.  

 

W przypadku gdy ani administrator danych, ani inspektor ochrony danych nie 
rozwiązali zaistniałego sporu, skargi można zawsze kierować do Europejskiego 
Inspektora Ochrony Danych pod następującym adresem: 
edps@edps.europa.eu. 

http://euipo.europa.eu/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/data-protection
mailto:DPOexternalusers@euipo.europa.eu
mailto:DataProtectionOfficer@euipo.europa.eu
mailto:edps@edps.europa.eu
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