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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0307/2010, którą złożył Paweł Joachimiak (Polska) w sprawie polskiej 
ustawy dotyczącej praw własności przemysłowej oraz jej niezgodności z licznymi 
międzynarodowymi i europejskimi aktami prawnymi

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że polska ustawa dotycząca praw własności przemysłowej, 
a zwłaszcza przepisy art. 296 tej ustawy w sprawie znaków towarowych i ich ochrony, są 
niezgodne z licznymi międzynarodowymi i europejskimi aktami prawnymi, i odnosi się 
w związku z tym głównie do Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej 
z 1883 r., zmienionej ostatnio w Sztokholmie w 1967 r., Traktatu singapurskiego o prawie 
znaków towarowych WIPO z 2006 r., rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 w sprawie 
wspólnotowego znaku towarowego, rozporządzenia Rady (WE) nr 1653/2003 zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 355/2009 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat 
na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) 
i rozporządzenia (WE) nr 2868/95 wykonującego rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 
w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, a także do rozporządzenia Komisji (WE) 
nr 1041/2005 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie 
Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. Dlatego składający 
petycję wzywa Parlament Europejski do podjęcia działań wobec odpowiednich władz 
polskich, tak aby nakłonić je do dostosowania właściwego polskiego ustawodawstwa do 
unijnych aktów prawnych w tej dziedzinie.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 29 czerwca 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).
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3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 listopada 2010 r.

Składający petycję twierdzi, że po przyjęciu w 2003 r. nowelizacji ustawy – Prawo własności 
przemysłowej, polskie przepisy nie przewidują już odszkodowania ryczałtowego za 
naruszenie przepisów o znakach towarowych. Podkreśla, że przed 2003 r. ustawa zawierała 
takie postanowienia, które zostały usunięte na mocy wyżej wspomnianej reformy. Co więcej, 
składający petycję twierdzi, że jest to sprzeczne z licznymi aktami prawnymi oraz Traktatami 
dotyczącymi praw własności intelektualnej.

Na poziomie europejskim, instrumentem prawnym regulującym wyżej wspomniane 
zagadnienia jest dyrektywa 2004/48/WE1w sprawie egzekwowania praw własności 
intelektualnej.

Możliwość przyznania odszkodowania ryczałtowego jest fakultatywnym uprawnieniem 
przysługującym organom sądowym (sformułowanie mogą). 

Zgodnie z art.13 ust. 1 dyrektywy:

Ustanawiając wysokość odszkodowań, organy sądowe:

(a) biorą pod uwagę wszystkie właściwe aspekty, także poniesione przez poszkodowaną 
stronę negatywne skutki gospodarcze z utraconymi zyskami włącznie, wszelkie nieuczciwe 
zyski
uzyskane przez naruszającego oraz, we właściwych przypadkach, elementy inne niż czynniki 
ekonomiczne, w rodzaju np. uszczerbku moralnego, jaki naruszenie spowodowało dla 
właściciela praw;
lub
jako alternatywa dla lit. a) mogą one, we właściwych przypadkach, ustanowić 
odszkodowania ryczałtowe na podstawie elementów takich, jak przynajmniej suma opłat 
licencyjnych, honorariów autorskich lub opłat należnych w razie poproszenia przez 
naruszającego o zgodę na wykorzystywanie praw własności intelektualnej, o którą chodzi.

Zgodnie z informacjami, jakimi dysponuje Komisja, Polska przyznaje prawo do 
odszkodowania ryczałtowego zarówno w zakresie praw własności przemysłowej (w tym 
znaków towarowych) jak również w przypadku naruszeń prawa autorskiego2.Ponadto, 
zgodnie z tymi informacjami, art. 79 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
przyznaje prawo do żądania podwójnej, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione, 
potrójnej wysokości odszkodowania ryczałtowego. 

Komisja nie dysponuje obecnie żadnymi informacjami o problemach z transpozycją art. 13 
ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE w Polsce.

                                               
1 Dz.U. L 157 z 30.4.2004, s. 45–86.
2W odniesieniu do patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych oraz topografii układów scalonych: 
art. 287 ustawy – Prawo własności przemysłowej; w odniesieniu do znaków towarowych i oznaczeń 
geograficznych: art. 296 ustawy – Prawo własności przemysłowej; w odniesieniu do prawa autorskiego: art. 79 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


