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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1566/2012, którą złożył Janusz Szwagrun (Polska) w imieniu Poly-
Service S.A. w sprawie ograniczeń importowych i zbędnych procedur 
administracyjnych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję skarży się z powodu przewlekłości procedury administracyjnej w Polsce
w związku z importem wina Sowietskoje Igristoje do Polski. Składający petycję ma 
zastrzeżenie co do czasu trwania procedury sprawdzania przez Urząd Patentowy (16 lat), czy 
można importować do kraju to popularne wino. Skarży się również na wyraźny brak 
współpracy w tej sprawie między właściwymi agencjami i ministerstwami w Polsce. Zwraca 
się do PE o pomoc w umożliwieniu importu ww. wina do kraju.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 maja 2013 r. Zwrócono się do Komisji
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 października 2013 r.

Składający petycję skarży się na nadmiernie długo trwające (16 lat) postępowanie, rozpoczęte 
przez jego firmę w polskim Urzędzie Patentowym, oraz na bezprawne zezwolenie na sprzedaż 
win podobnych do popularnej marki wina, jakie składający petycję importuje do Polski.
Pragnie on wiedzieć, czy w tym konkretnym przypadku polskie władze blokują import tego 
popularnego produktu do Polski, z korzyścią dla polskich firm produkujących podobny towar.

Po zapoznaniu się z petycją Komisja wnioskuje, że firma składającego petycję jest – od 
połowy lat dziewięćdziesiątych – głównym importerem znanej marki wina, cieszącej się 
ogromną popularnością i dobrą opinią wśród Polaków. Jak wyjaśnia składający petycję, od 
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początku działalności jego firmy niektórzy polscy producenci wprowadzali do obrotu
w Polsce wina noszące podobne oznakowanie do wspomnianej popularnej marki wina, dzięki 
czemu przejęli oni znaczną część tego rynku. Jak można wywnioskować z petycji, w 1993 r. 
firma składającego petycję, za wiedzą i dysponując pisemną zgodą producenta, złożyła 
wniosek o ochronę znaku handlowego rzeczonej popularnej marki wina. Znak handlowy, 
zarejestrowany w 1996 r., został następnie cofnięty przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej 
Polskiej (UPRP) wskutek odwołań złożonych przez producentów wprowadzających do obrotu 
wina oznakowane podobnie do wspomnianej popularnej marki wina. Decyzja ta została 
podtrzymana decyzją UPRP z dnia 9 marca 1998 r. Firma składającego petycję ubiegała się
o unieważnienie tych dwóch decyzji UPRP z 1996 i 1998 r. w drodze procedur 
administracyjnych. Firma wyczerpała możliwości odwołania się od decyzji i bez skutku 
starała się o rewizję tych dwóch decyzji w trybie nadzwyczajnym.

Po zapoznaniu się z faktami przedstawionymi w petycji Komisja zakłada, że okres 16 lat,
o którym wspomina składający petycję, stanowi okres, jaki upłynął od decyzji UPRP z dnia 
9 marca 1998 r. podtrzymującej cofnięcie znaku handlowego, wydanej w 1998 r., do chwili 
obecnej. Mimo iż składający petycję odnosi się do tego okresu jako zbiorczego okresu 
trwania postępowań dotyczących jego firmy, zgodnie z faktami przedstawionymi w petycji
w trakcie wspomnianych 16 lat prowadzono różne i niezależne postępowania:

- postępowanie w sprawie wniosku o rewizję decyzji administracyjnej w trybie 
nadzwyczajnym, złożonego do ministra sprawiedliwości (wniosek odrzucony);
- postępowanie przed UPRP, rozpoczęte w 2003 r., dotyczące unieważnienia dwóch decyzji
z 1996 i 1998 r. z powodu rażącego naruszenia prawa (sprawa jest wciąż w toku);
- postępowanie przed sądem powszechnym, rozpoczęte w 2005 r. z powództwa przeciwko 
producentom wina oznakowanego podobnie do popularnej marki, mające na celu zatrzymanie 
ich produkcji i uzyskanie rekompensaty za straty poniesione przez firmę w związku
z pojawieniem się na polskim rynku podobnych produktów;
- postępowanie przed Wyższym Sądem Administracyjnym (decyzja z dnia 25 stycznia 
2012 r.).
-
Należy zauważyć, że firma składającego petycję skontaktowała się też z Ministerstwem 
Sprawiedliwości, UOKiK oraz Centralnym Biurem Antykorupcyjnym.

Komisja jest zdania, że ze względu na różny charakter tych postępowań wniosek
o unieważnienie decyzji administracyjnej oraz postępowanie w sprawie naruszenia należy 
uznać za różne postępowania, co oznacza, że całkowity okres 16 lat, o którym wspomina 
składający petycję, nie może być postrzegany per se jako wskazujący na postępowanie 
budzące wątpliwości. Dodatkowo trzeba stwierdzić, że oświadczenie, jakoby właściwe 
organy nie były w stanie przez 16 lat podjąć decyzji w sprawie, jest nieuzasadnione, ponieważ 
właściwe organy i sądy podjęły decyzje/ wydały orzeczenia w sprawie przed upłynięciem 
okresu 16 lat. Należy też zauważyć, że we wskazanym okresie składający petycję mógł 
wprowadzać swój produkt do obrotu.

W odniesieniu do wspomnianych postępowań – polskie sądy i organy wymienione wyżej były 
przedmiotowo właściwe w sprawach wniesionych do nich przez firmę składającego petycję.
W przypadku gdy sprawy wniesione przed te organy nie poskutkowały wynikiem korzystnym 
dla firmy składającego petycję, mógł on odwołać się od tych decyzji do organu apelacyjnego.
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Komisja nie może, w ramach swoich uprawnień, oceniać prawidłowości decyzji 
podejmowanych przez polskie władze i sądy.

Co do „bezprawnego zezwolenia na sprzedaż win podobnych do popularnej marki wina” 
Komisja zakłada, że składający petycję odnosi się do faktu, że innych producentów nie 
powstrzymano od używania oznakowania, które według jego roszczeń przypomina 
oznakowanie popularnej marki wina. Należy zauważyć, że w petycji nie wspomniano
o innych producentach wnioskujących o używanie bądź używających znaku handlowego, 
który według zarzutów przypomina oznakowanie marki wina importowanego przez firmę 
składającego petycję. Firma składającego petycję rozpoczęła też w 2005 r. postępowanie 
sądowe przeciwko tym producentom, w wyniku którego sąd orzekł, że producenci ci nie 
naruszają praw firmy składającego petycję i powinni móc swobodnie kontynuować swoją 
działalność handlową.

Podsumowanie

W kontekście informacji przedstawionych powyżej oraz mając na względzie fakt, że Komisja 
nie jest uprawniona do interweniowania w prywatnych sporach dotyczących praw własności 
intelektualnej (co jest sprawą dla właściwych przedmiotowo sądów i władz), w niniejszej 
sprawie nie jest ona w stanie zainterweniować na korzyść składającego petycję.


