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S y n o p s i s. W opracowaniu zaprezentowano problem wykorzystania ochrony w³asnoci intelektualnej przez przedsiêbiorstwa przemys³u spo¿ywczego w Polsce. Przedstawiono teoretyczne podstawy ochrony dóbr niematerialnych  znaczenie dla firmy,
charakterystykê poszczególnych chronionych form w³asnoci (wynalazków, znaków
towarowych, wzorów u¿ytkowych, wzorów przemys³owych i know-how) oraz korzyci
z ich posiadania dla w³acicieli. Dziêki wykorzystaniu danych z bazy Urzêdu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej dla polskich spó³ek przemys³u spo¿ywczego z Warszawskiej Gie³dy Papierów Wartociowych oceniono stan ochrony w³asnoci przemys³owej w
tym sektorze. W zakoñczeniu opracowania zaprezentowano mo¿liwoci wykorzystania
wsparcia na uzyskanie lub realizacjê ochrony w³asnoci przemys³owej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

WSTÊP
Dzia³alnoæ innowacyjna i w³aciwa jej ochrona zawsze by³y kluczem do zdobycia
przewagi konkurencyjnej. Wiêkszoæ wspó³czesnych miêdzynarodowych koncernów przemys³u spo¿ywczego osi¹gnê³a swoj¹ pozycjê rynkow¹ dziêki uzyskaniu w przesz³oci ochrony na zakupione lub opracowane wynalazki (towary, procesy, us³ugi), znaki towarowe,
wzory przemys³owe albo zarejestrowane oznaczenia geograficzne. Niektóre z tych koncernów przez dziesiêciolecia bardzo strzeg³y formu³ wytwarzania oferowanych przez siebie
produktów. W ten sposób chroniona jest  jako tajemnica przedsiêbiorstwa, czyli knowhow  receptura Coca Coli opracowana w 1886 r. i nadal podlegaj¹ca prawnej ochronie.
Stanowi ona ju¿ od 124 lat tajemnicê produkcyjn¹ The Coca Cola Company.
We wspó³czesnej gospodarce ochrona w³asnoci przemys³owej warunkuje jej efektywne wdra¿anie i w konsekwencji uzyskanie wymiernych korzyci ekonomicznych. Konkurowanie w ci¹gle zmieniaj¹cych siê warunkach rynkowych, nasilaj¹cej siê rywalizacji o
nabywcê, równie¿ w wymiarze globalnym, wymaga od polskich przedsiêbiorstw przemys³u
spo¿ywczego podejmowania nowych, nietypowych dzia³añ, opracowywania i wprowadzania innowacyjnych rozwi¹zañ. Dzia³alnoæ innowacyjna jest kosztowna i obci¹¿ona du¿ym
ryzykiem, dlatego bardzo istotna staje siê ochrona opracowanych produktów, technologii,
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wymylonych znaków towarowych lub wzorów przemys³owych. Dokonuje siê tego poprzez uzyskanie ochrony patentowej, prawa ochronnego na znak towarowy, zarejestrowanie i ochronê wzoru przemys³owego. W przypadku szczególnych towarów, które maj¹ typowe dla nich cechy zwi¹zane z ich geograficznym miejscem pochodzenia, wykorzystuje siê
ochronê oznaczeñ geograficznych produktów rolnych i rodków spo¿ywczych.
MATERIA£ I METODA BADAÑ
Celem artyku³u jest przedstawienie wykorzystania ochrony w³asnoci przemys³owej
przez polskie przedsiêbiorstwa przemys³u spo¿ywczego oraz wskazanie mo¿liwoci zwiêkszenia stopnia ochrony w³asnoci intelektualnej w tym sektorze dziêki wsparciu takich
dzia³añ przez pañstwo. Wprowadzeniem do problemu jest wyjanienie podstawowych pojêæ z zakresu ochrony w³asnoci przemys³owej. W dalszej czêci opracowania zbadano stan
ochrony w³asnoci przemys³owej w polskich gie³dowych spó³kach przemys³u spo¿ywczego dziêki wykorzystaniu danych z baz Urzêdu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
(UPRP). W opracowaniu przyjêto za³o¿enie, ¿e spó³ki gie³dowe sektora spo¿ywczego reprezentuj¹ liderów poszczególnych bran¿ i wykazuj¹ wiêksz¹ dba³oæ o ochronê w³asnoci
intelektualnej ni¿ pozosta³e przedsiêbiorstwa tego sektora. Przemys³ spo¿ywczy w Polsce w
wiêkszoci bran¿ jest bardzo rozproszony i tworz¹ go przede wszystkim ma³e i rednie
przedsiêbiorstwa (MP). Podmioty nale¿¹ce do tego sektora przedsiêbiorstw s¹ ma³o innowacyjne, a ograniczenia ich rozwoju utrudniaj¹ wykorzystywanie ochrony w³asnoci przemys³owej dla poprawy konkurencyjnoci firmy i jej pozycji rynkowej.
W£ASNOÆ PRZEMYS£OWA  POJÊCIE I REGULACJE PRAWNE

W³asnoæ przemys³owa nale¿y do w³asnoci intelektualnej i zalicza siê j¹ do dóbr niematerialnych. Do tej kategorii nale¿¹ takie formy w³asnoci, jak: patenty na wynalazki, wzory
u¿ytkowe, wzory przemys³owe, znaki towarowe, nazwy handlowe i geograficzne oznaczenia
pochodzenia towarów oraz topografie uk³adów scalonych oraz know-how  tajemnice techniczne, organizacyjne i handlowe przedsiêbiorców.
W³asnoæ przemys³ow¹ w Polsce chroni¹ przepisy zawarte w ustawie z dnia 30 czerwca
2003 r. Prawo w³asnoci przemys³owej [DzU. 2003.119.1117 z pón. zm.]. Szczegó³owy wykaz obowi¹zuj¹cych aktów prawnych w tej kwestii mo¿na znaleæ na stronie internetowej
Urzêdu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (www.uprp.pl).
WYNALAZEK  DEFINICJA I CECHY

Najstarsz¹ czêæ prawa w³asnoci przemys³owej stanowi prawo patentowe, które zawiera
przepisy dotycz¹ce ochrony prawnej wynalazków. Za wynalazki uwa¿a siê wszelkie rozwi¹zania o charakterze technicznym, które s¹ nowe, posiadaj¹ poziom wynalazczy i nadaj¹ siê do
przemys³owego zastosowania. Wynalazek mo¿e dotyczyæ opracowania nowego urz¹dzenia,
produktu, metody, procesu lub stanowiæ istotne unowoczenienie ju¿ istniej¹cych rozwi¹zañ.
Nowoæ wynalazku oznacza, ¿e nie nale¿y on do dotychczasowego stanu techniki.
Natomiast mo¿liwoæ przemys³owego zastosowania oznacza, ¿e powinien prowadziæ
do uzyskania wytworu lub wykorzystywanego sposobu w rozumieniu technicznym, w
jakiejkolwiek dzia³alnoci przemys³owej, nie wy³¹czaj¹c rolnictwa. Jednoczenie nale¿y pa-
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miêtaæ, ¿e nie udziela siê patentów na odmiany rolin lub rasy zwierz¹t oraz czysto biologiczne sposoby hodowli rolin czy zwierz¹t, tak¿e sposoby leczenia zwierz¹t. Te zastrze¿enia s¹ istotne dla podmiotów gospodarczych dzia³aj¹cych w rolnictwie [Adamczak, Gêd³ek
2009a, Sieniow, W³odarczyk 2009, s. 15-16].
Ochrona wynalazku nastêpuje poprzez udzielenie patentu na okrelony czas, tzn. maksymalnie na 20 lat od dnia dokonania zg³oszenia. Warunkiem koniecznym jest oczywicie wniesienie w wymaganym terminie wszystkich obowi¹zkowych op³at zwi¹zanych z udzieleniem i
utrzymaniem ochrony wynalazku. Patenty s¹ udzielane przez krajowe urzêdy ds. w³asnoci
przemys³owej (w Polsce UPRP) lub urzêdy regionalne (np. Europejski Urz¹d Patentowy).
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e patent jest prawem obowi¹zuj¹cym terytorialnie, ograniczonym granicami
danego pañstwa lub regionu, w którym zosta³ udzielony. Mo¿liwe jest tak¿e dokonanie zg³oszenia patentowego w ramach procedury miêdzynarodowej. Tym zajmuj¹ siê: wiatowa Organizacja W³asnoci Intelektualnej (WIPO) oraz krajowe urzêdy patentowe.
W polskim przemyle spo¿ywczym przedsiêbiorstwa niezmiernie rzadko wykorzystuj¹
patentowanie wynalazków, dlatego trudno znaleæ przyk³ady takich dzia³añ. Przyk³adowymi wynalazkami, które zosta³y opatentowane w Polsce przez przedsiêbiorstwa przemys³u
spo¿ywczego s¹: opakowanie s³odyczy przez ZPC Mieszko S.A. (1995 r.), sposób wytwarzania pieczeni indyczej przez Indykpol S.A. (1998 r.). W latach 90. XX w. Wawel S.A.
uzyska³ cztery patenty na swoje wyroby  czekoladê pe³n¹ bezcukrow¹ oraz sposób wytwarzania czekolady pe³nej bezcukrowej, a tak¿e na karmelki twarde bezcukrowe i sposób
ich wytwarzania oraz karmelki twarde z efektem musuj¹cym i sposób ich wytwarzania. Patenty firmy wygas³y jednak w kolejnej dekadzie.
ZNAKI TOWAROWE

Znakiem towarowym mo¿e byæ ka¿de oznaczenie przedstawione w sposób graficzny
lub takie, które siê uda wyraziæ w sposób graficzny, je¿eli oznaczenie takie nadaje siê do
odró¿niania w obrocie towarów jednego przedsiêbiorstwa od tego samego rodzaju towarów innych firm [Ustawa Prawo w³asnoci przemys³owej, DzU. 2003.119.1117 art. 120, ust.
1 i 2]. Najczêciej wystêpuj¹cymi formami przedstawienia znaków towarowych s¹ oznaczenia s³owne (wyraz, zdanie, slogan), s³owno-graficzne oraz graficzne (rysunki, ornamenty).
Oprócz wymienionych form przedstawieniowych czêsto stosuje siê tak¿e znaki towarowe
przestrzenne (w tym postaæ towaru lub opakowania), dwiêkowe (np. melodie), przestrzenno-s³owno-graficzne oraz przestrzenno-graficzne. Znaki pe³ni¹ trzy funkcje, a mianowicie:
funkcjê oznaczania pochodzenia, funkcjê jakociow¹ i reklamow¹. Odpowiednio chronione
znaki towarowe mog¹ staæ siê tak¿e ród³em dodatkowych dochodów dla ich w³acicieli,
np. poprzez udzielenie licencji na u¿ywanie znaku przez innych przedsiêbiorców w ramach
sieci franchisingowej. Znak towarowy, zw³aszcza o du¿ej renomie, mo¿e byæ czynnikiem
wspieraj¹cym proces ubiegania siê przedsiêbiorcy o przyznanie rodków ze róde³ zewnêtrznych. Znak ten wykorzystywany jest tak¿e jako zabezpieczenie zaci¹ganego kredytu, przedmiot sprzeda¿y, zamiany, darowizny lub zastawu.
Uzyskanie prawnej ochrony znaku towarowego na obszar Polski wymaga dokonania
zg³oszenia w UPRP oraz w Urzêdzie Harmonizacji Rynku Wewnêtrznego OHIM w Alicante
w Hiszpanii. Ochrona jest udzielana zawsze w odniesieniu do pewnego terytorium, w zwi¹zku z czym w przypadku rejestracji w OHIM ochrona bêdzie siê rozci¹gaæ na ca³e terytorium
Unii Europejskiej. Rejestracja znaku towarowego zapewnia jego ochronê na 10 lat, pod
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warunkiem dokonania niezbêdnych czynnoci i op³at z tym zwi¹zanych [Adamczak, Gêd³ek
2009b, Sieniow, W³odarczyk 2009, s. 17-18].
W przypadku przemys³u spo¿ywczego rejestruje siê znaki s³owne i s³owno-graficzne,
które najlepiej s³u¿¹ promocji produktów i przedsiêbiorstwa, budowaniu renomy i wizerunku firmy, a tak¿e odró¿nieniu od konkurencji. Przyk³adowymi s³owno-graficznymi znakami
towarowymi, wykorzystywanymi przez notowane na GPW w Warszawie spó³ki przemys³u
spo¿ywczego, s¹ : Je¿yki naje¿one bakaliami i Goplana 1912 DAYS & NIGHTS Herbatniki z czekolad¹ mleczn¹ i kremem jogurtowo-truskawkowym, zg³oszone w 2007 r. nale¿¹ce
do spó³ki Jutrzenka S.A. lub znak Sorenti zg³oszony przez Makarony Polskie S.A. w 2005 r.
wraz ze sloganem Sorenti, ju¿ jeste mój..., który spó³ka zarejestrowa³a w 2006 r. Do tej grupy
znaków nale¿¹ tak¿e takie znaki, jak: Olej Kujawski 3 Ziarna z 2009 r. lub znak reklamowanej
w TVP margaryny Manuel z mas³em z 2007 r. spó³ki Kruszwica.
WZORY U¯YTKOWE

Wzorem u¿ytkowym jest nowe i u¿yteczne rozwi¹zanie o charakterze technicznym,
dotycz¹ce kszta³tu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwa³ej postaci, które pozwala na
osi¹gniêcie celu maj¹cego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów [Podrêcznik zarz¹dzania 2009, s. 9-10]. Na wzór u¿ytkowy mo¿e byæ udzielone
prawo ochronne, które zapewnia wy³¹cznoæ korzystania ze wzoru u¿ytkowego w sposób
zarobkowy lub zawodowy na ca³ym obszarze Polski. Prawo to obowi¹zuje przez 10 lat od
daty zg³oszenia wzoru u¿ytkowego w UPRP.
W polskim przemyle spo¿ywczym wzory u¿ytkowe stanowi¹ bardzo rzadko wykorzystywany sposób na poprawê konkurencyjnoci firmy. Sporód 19 polskich spó³ek gie³dowych tego sektora, jedynie 4 podmioty zg³osi³y i dysponowa³y wzorami u¿ytkowymi (obecnie ochrona wygas³a) lub zg³osi³y wzór, lecz UPRP podj¹³ decyzjê odmown¹ w sprawie jego
zastrze¿enia. Nale¿¹ do nich: Wawel S.A., Mieszko S.A., Kruszwica S.A. oraz Indykpol S.A.
Przyk³adem firmy, która zg³osi³a i uzyska³a dwa prawa ochronne na wzory u¿ytkowe (opaski
na produkty) jest Indykpol S.A., jednak jej prawa ochronne ju¿ wygas³y. Podobnie sta³o siê
w przypadku jedynego wzoru u¿ytkowego na opakowanie, zg³oszonego przez Wawel S.A.
i zatwierdzonego przez UPRP.
WZORY PRZEMYS£OWE

Wzorem przemys³owym jest nowa, maj¹ca indywidualny charakter postaæ wytworu lub
jego czêci, nadana mu w szczególnoci przez cechy linii, konturów, kszta³tów, kolorystykê,
strukturê lub materia³ wytworu oraz przez jego ornamentacjê [DzU. 2003.119.1117 art. 102, ust.
1]. Wytworem jest ka¿dy przedmiot wytworzony w sposób przemys³owy lub rzemielniczy,
obejmuj¹cy w szczególnoci opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wy³¹czeniem programów komputerowych.
Wzór przemys³owy podnosi wartoæ produktu, gdy¿ powoduje, ¿e nabywcy postrzegaj¹ go jako atrakcyjny, co sk³ania ich do zakupu. Przedsiêbiorcy, tworz¹c nowy i oryginalny wzór przemys³owy, staraj¹ siê dostosowaæ dany produkt do oczekiwañ okrelonych
grup odbiorców na rynku, wype³niæ niszê rynkow¹ oraz podnieæ renomê znaku towarowego. Ochrona wzoru rejestrowanego w systemie krajowym w Polsce i w systemie wspólnotowym mo¿e trwaæ nawet do 25 lat. Z ekonomicznego punktu widzenia zarejestrowanie
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wzoru przemys³owego poprawia konkurencyjnoæ przedsiêbiorstwa oraz przynosi dodatkowe korzyci, poniewa¿:
 zabezpiecza przed kopiowaniem lub podrabianiem wzoru przez konkurentów,
 przyczynia siê do zwrotu kosztów poniesionych w zwi¹zku z tworzeniem i wypromowaniem danego produktu, co pozwala w konsekwencji na zwiêkszenie zysków firmy,
 przedsiêbiorstwo zwiêksza swoj¹ wartoæ, gdy¿ zarejestrowane wzory przemys³owe
nale¿¹ do aktywów firmy,
 zarejestrowane wzory przemys³owe mog¹ byæ przedmiotem sprzeda¿y lub licencji.
W polskim przemyle spo¿ywczym rejestrowanie wzorów przemys³owych tak¿e nie
stanowi powszechnej praktyki. Wród notowanych na warszawskiej gie³dzie spó³ek tego
sektora, bêd¹cych w polskich rêkach, jedynie Indykpol S.A., Jutrzenka S.A., Wawel S.A. i
Wilbo S.A. dokona³y zg³oszenia rejestracji wzorów przemys³owych w UPRP. Indykpol S.A.
uzyska³ od 2006 r. prawo rejestracji opakowania wyrobu wêdliniarskiego (parówek). Jutrzenka S.A. dysponuje 14 zarejestrowanymi wzorami przemys³owymi dla wyrobów, etykiet
i opakowañ. Wawel S.A. ma 33 zarejestrowane wzory przemys³owe na wyroby i opakowania
swoich produktów. Natomiast Wilbo S.A. zarejestrowa³a 5 wzorów przemys³owych na oferowane dania barowe oraz opakowania i tacki do nich.
TAJEMNICA PRZEDSIÊBIORSTWA (KNOW-HOW)

Do wartoci niematerialnych przedsiêbiorstwa nale¿¹ tajemnice firmy. Stanowi¹ one
ca³okszta³t wiadomoci, czyli wiedzy oraz dowiadczeñ w zakresie technologii i procesu
produkcyjnego dla danego wyrobu. W fachowej terminologii okrela siê je mianem knowhow. Wed³ug prawa europejskiego know-how to pakiet nieopatentowanych informacji praktycznych, wynikaj¹cych z dowiadczenia i badañ, które s¹:
 niejawne, czyli nie s¹ powszechnie znane lub ³atwo dostêpne,
 istotne, tzn. wa¿ne i u¿yteczne z punktu widzenia wytwarzania produktów objêtych
umow¹,
 zidentyfikowane, czyli opisane w wystarczaj¹co zrozumia³y sposób, aby mo¿na by³o
sprawdziæ, czy spe³niaj¹ kryteria niejawnoci i istotnoci.
Szerzej ujmuj¹c to pojêcie, za know-how mo¿na uznaæ ca³okszta³t wiedzy i dowiadczenia
o charakterze technicznym, handlowym, administracyjnym, finansowym lub innego rodzaju,
które mog¹ byæ stosowane w dzia³alnoci danego przedsiêbiorstwa albo do wykonywania
danego zawodu. W zwi¹zku z tym do tajemnic przedsiêbiorstwa (know-how) mo¿na zaliczyæ:
niezarejestrowane wzory u¿ytkowe, nieopatentowane wynalazki, informacje techniczne dotycz¹ce stosowania patentów lub wzorów u¿ytkowych, dowiadczenie administracyjne i organizacyjne zwi¹zane z w³asnoci¹ przemys³ow¹, zasady postêpowania produkcyjnego, dowiadczenia technologiczno-organizacyjne, metody kontroli jakoci, sposoby organizacji oraz
prowadzenia dzia³alnoci marketingowej, metody prowadzenia dzia³alnoci dystrybucyjnej,
zasady finansowania przedsiêwziêæ gospodarczych, regu³y praktyki zawodowej. Tajemnice
przedsiêbiorstwa mog¹ obejmowaæ wynalazki lub sposoby produkcji, które nie spe³niaj¹ kryteriów wymaganych dla uzyskania ochrony patentowej lub ich ochrona ju¿ wygas³a. Jednoczenie jednak stanowi¹ nadal tajemnicê i lepiej nie dopuszczaæ do ich ujawnienia, gdy¿
pozwalaj¹ osi¹gaæ wiêksze korzyci [Podrêcznik zarz¹dzania 2009, s. 22].
Zapewnienie tajemnicy przedsiêbiorstwa nie wymaga ponoszenia kosztów zwi¹zanych z
ochron¹ patentow¹ ani ujawnienia lub rejestracji w urzêdzie krajowym. Ochrona know-how
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nie jest ograniczona w czasie i utrudnia mo¿liwoci rozpoznania dzia³añ przedsiêbiorstwa
przez konkurentów. Know-how mo¿e byæ tak¿e przedmiotem obrotu (sprzeda¿y, licencji).
Chc¹c zachowaæ tajemnice przedsiêbiorstwa, nale¿y zadbaæ o to, aby w umowach
okrelaj¹cych ró¿ne stosunki z podmiotami gospodarczymi (pracownikami, kontrahentami,
partnerami wspó³pracy itp.) znalaz³y siê klauzule zobowi¹zania do zachowania udostêpnionych informacji w tajemnicy. Przedstawione zasady obowi¹zuj¹ce w przypadku ochrony
know-how s¹ stosowane przede wszystkim przez du¿e polskie firmy przemys³u spo¿ywczego. W przypadku MP tego sektora mo¿na zauwa¿yæ brak dostatecznie silnej ochrony
know-how, co wynika z niskiej wiadomoci potrzeby chronienia w³asnoci niematerialnych w przedsiêbiorstwie oraz niedostatecznej wiedzy w tym zakresie.
OCHRONA W£ASNOCI PRZEMYS£OWEJ W GIE£DOWYCH SPÓ£KACH SEKTORA
SPO¯YWCZEGO

W celu zbadania stanu ochrony w³asnoci niematerialnych w przedsiêbiorstwach przemys³u spo¿ywczego w Polsce, wybrano grupê najwiêkszych firm (spó³ek akcyjnych) tego
sektora notowanych na GPW w Warszawie. S¹ one liderami bran¿, w których dzia³aj¹,
dysponuj¹ znacznymi zasobami kapita³owymi oraz okrelonymi strategiami rozwoju. Uznano, ¿e jednym z elementów tych strategii powinna byæ silnie rozwiniêta ochrona w³asnoci
przemys³owej. Wykorzystuj¹c bazy danych UPRP, ustalono liczbê zg³oszonych przez polskie spó³ki gie³dowe (chronionych lub nie) i zarejestrowanych wynalazków, znaków towarowych, wzorów u¿ytkowych, wzorów przemys³owych oraz miêdzynarodowych znaków
towarowych. Okaza³o siê, ¿e poza spó³k¹ Kofola S.A., która ma 13 zarejestrowanych miêdzynarodowych znaków towarowych (na Czechy) i firm¹ Jutrzenka S.A., dysponuj¹c¹ 1
miêdzynarodowym znakiem towarowym (w Szwajcarii), pozosta³e przedsiêbiorstwa nie zg³osi³y znaków w procedurze miêdzynarodowej. Wyniki analiz danych zestawiono w tabeli 1.
Z danych zawartych w tabeli 1. wynika, ¿e polskie przedsiêbiorstwa spo¿ywcze, bêd¹ce spó³kami gie³dowymi, najczêciej stosuj¹ ochronê znaków towarowych, przy czym najwiêksz¹ liczb¹ zarejestrowanych w UPRP znaków towarowych dysponuj¹ spó³ki bran¿y
cukierniczej i napojów alkoholowych (Mieszko, Jutrzenka, Wawel, Ambra i Sobieski). Ochrona znaków towarowych stanowi tak¿e istotny element strategii konkurencyjnoci w przypadku spó³ki Kruszwica, dzia³aj¹cej w bran¿y t³uszczowej (produkcja margaryn i rolinnych
t³uszczy jadalnych). Z wypowiedzi przedstawicielki ZPC Mieszko S.A.  Adrianny Ottlik 
wynika, ¿e firma ta zg³asza do ochrony znaki towarowe s³owne (nazwy produktów, has³a)
oraz znaki s³owno-graficzne (grafika opakowañ, logotypy, loga, symbole itp.) po przeprowadzeniu badania opinii konsumentów nt. mo¿liwoci ich rejestracji. W przypadku pozytywnej opinii nastêpuje zg³oszenie znaku do ochrony. Znaki, które zostan¹ pozytywnie
zweryfikowane przez konsumentów, a nie bêd¹ wykorzystane, trafiaj¹ do bazy danych
przedsiêbiorstwa i mog¹ byæ wykorzystywane podczas prac nad kolejnymi produktami.
Spó³ka Mieszko najpierw zg³asza znak do ochrony na terytorium Polski, a nastêpnie dokonuje rejestracji na wybranych rynkach eksportowych. Wybór krajów, a tak¿e sposobu
rejestracji wynika ze strategii eksportowej przyjêtej przez spó³kê dla danego produktu lub
marki [Popio³ek 2009]. W podobny sposób postêpuj¹ pozosta³e wymienione firmy posiadaj¹ce chronione znaki towarowe. Jednak nale¿y mieæ wiadomoæ, ¿e polscy przedsiêbiorcy
bardzo rzadko chroni¹ swoj¹ w³asnoæ przemys³ow¹ poza terytorium Polski. Do Europejskiego Urzêdu Patentowego trafia ka¿dego roku jedynie oko³o 100 zg³oszeñ patentowych
polskich przedsiêbiorców (w 2008 r.  105).
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Zaprezentowane dane wskazuj¹, ¿e wynalazki, wzory u¿ytkowe oraz wzory przemys³owe rzadko s¹ zg³aszane do ochrony przez spó³ki gie³dowe sektora spo¿ywczego. Wynika to
zarówno z braku tych wartoci w badanych spó³kach, jak i niskiej wiadomoci ich znaczenia dla konkurencyjnoci firmy. Takie dzia³ania podejmowa³y jedynie nieliczne podmioty,
które chroni³y swoje znaki towarowe. Wród barier ochrony w³asnoci przemys³owej wskazywanych przez polskich przedsiêbiorców wymienia siê przede wszystkim: wysokie koszty,
d³ugotrwa³oæ i skomplikowanie procedur, brak dostêpu do informacji i bezp³atnego doradztwa, niepewnoæ skutecznoci ochrony, brak wykwalifikowanych specjalistów w firmie
[Gawrychowski 2009, s. A2-A3].
Szczególnie istotnym czynnikiem ograniczaj¹cym ochronê w³asnoci przemys³owej w
przypadku polskich MP (wszystkich bran¿) s¹ koszty zwi¹zane z opracowaniem i ochron¹
ró¿nych form w³asnoci niematerialnej  wynalazków, znaków towarowych, wzorów u¿ytkowych i przemys³owych. Najwiêksze koszty wystêpuj¹ w sytuacji patentowania wynalazku, co wynika z koniecznoci poniesienia znacznych nak³adów na stworzenie nowego rozwi¹zania, a potem przeprowadzenie procesu jego ochrony. W przypadku znaków towarowych, wzorów u¿ytkowych i przemys³owych koszty poniesione na ich opracowanie s¹
ni¿sze, ale tak¿e stanowi¹ problem dla przedsiêbiorców z sektora MP [Adamczak, Gêd³ek
Tabela 1. Formy ochrony w³asnoci przemys³owej stosowane przez spó³ki gie³dowe sektora spo¿ywczego w Polsce
Nazwa spó³ki
Ambra
Beef- San
Sobieski
Elstar Oils
Graal

Bran¿a

Wynalazki

Znaki
towarowe

Wzory
Wzory
u¿ytkowe przemys³owe

napoje alkoholowe

-

237

-

-

miêsna

-

13

-

-

napoje alkoholowe

-

144

-

1

t³uszczowa

-

2

-

-

rybna

-

13

-

-

Indykpol

drobiarska

1

72

2

1

Jutrzenka

cukiernicza

-

362

-

14

Kofola
Kruszwica
Makarony Polskie

napoje bezalkoholowe

-

-

-

-

t³uszczowa

-

3 24

odmowa

-

produkcja makaronów

-

21

-

cukiernicza

1

571

odmowa

Mispol

przetwórstwo miêsne

-

14

-

-

Pamapol

przetwórstwo miêsne
i warzywne

-

10

-

-

przetwórstwo ziemniaków
i produkcja skrobi

-

6

-

-

miêsna

-

34

-

-

Mieszko

Pepees
PKM Duda
Seko
Wawel
Wilbo
Herman

rybna

-

2

-

-

cukiernictwo

5

202

1

33

rybna

-

46

-

5

miêsna

-

4

-

1

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie bazy danych UPRP [http://www.uprp.pl].
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2009a, s. 19-20, 2009b, s. 16-17, Adamczak, Dobosz, Gêd³ek 2009, s. 18-19]. Nawet gdy
rozwa¿aj¹ ochronê jedynie na terytorium Polski, to musz¹ liczyæ siê z poniesieniem dodatkowo nastêpuj¹cych wydatków:
 kosztów zwi¹zanych z prowadzeniem badañ ogólnego stanu techniki, poszukiwañ w
rejestrach przedsiêbiorstw, bazach danych (patentów, znaków towarowych wzorów przemys³owych i u¿ytkowych), co niekiedy wymaga wykorzystywania p³atnych baz danych,
 kosztów zwi¹zanych z nabyciem praw maj¹tkowych, w tym autorskich praw maj¹tkowych np. do znaku towarowego, wzoru itp.,
 kosztów zwi¹zanych z procedur¹ dotycz¹c¹ udzielenia ochrony  op³at urzêdowych
zwi¹zanych ze zg³oszeniem ró¿nych form w³asnoci przemys³owej i op³at okresowych
za utrzymanie ochrony,
 honorarium rzecznika patentowego w przypadku korzystania z jego us³ug.
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce op³at zwi¹zanych z ochron¹ wynalazków, znaków
towarowych, wzorów u¿ytkowych i przemys³owych w trybie krajowym w postêpowaniu
przez UPRP mo¿na znaleæ na stronie internetowej http://www.uprp.pl.
DOTACJE NA OCHRONÊ W£ASNOCI PRZEMYS£OWEJ

Barierê kosztow¹ stoj¹c¹ przed polskimi firmami mo¿e ograniczyæ wykorzystanie przez
przedsiêbiorców dofinansowania z funduszy unijnych na pokrycie kosztów zwi¹zanych z
uzyskaniem ochrony w³asnoci przemys³owej. Od lutego 2009 r. mog¹ siê oni ubiegaæ o
rodki w ramach dzia³ania 5.4. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dzia³anie
to jest skierowane do mikro-, ma³ych i rednich firm. Dofinansowanie mo¿e pokryæ koszty
zwi¹zane z przygotowaniem zg³oszenia wynalazku, wzoru u¿ytkowego lub przemys³owego,
koszty op³at urzêdowych za to zg³oszenie, reprezentacji pe³nomocnika przed odpowiednim
organem w³asnoci przemys³owej czy postêpowania w zakresie uniewa¿nienia lub stwierdzenia wyganiêcia patentu, prawa ochronnego na wzór u¿ytkowy lub prawa z rejestracji.
Dotacja na wsparcie ochrony praw w³asnoci przemys³owej jest zró¿nicowana (od 2
tys. do 400 tys. z³) i wymaga wk³adu w³asnego. Jej wysokoæ zale¿y od wielkoci podmiotu
i nie mo¿e przekraczaæ okrelonego udzia³u wydatków kwalifikowanych do objêcia dofinansowaniem. Najwy¿szy stopieñ wsparcia w wysokoci 70% wydatków kwalifikowanych
stosuje siê w przypadku mikro- lub ma³ego przedsiêbiorstwa. Warunkiem niezbêdnym do
uzyskania wsparcia w tym przypadku jest stworzenie wynalazku, wzoru u¿ytkowego lub
przemys³owego w ramach badañ przemys³owych. W tych samych warunkach firma rednia
uzyska dotacjê na 60% kosztów kwalifikowanych. Natomiast je¿eli mikro- lub ma³e przedsiêbiorstwo chce uzyskaæ wsparcie na ochronê wynalazku, wzoru u¿ytkowego lub przemys³owego, które powsta³y w trakcie prac rozwojowych, to dofinansowanie mo¿e wynieæ maksymalnie 45% wydatków kwalifikowanych. Firma rednia otrzyma w podobnej sytuacji
dotacjê w wysokoci 35% wydatków kwalifikowanych. Przedsiêbiorcy mog¹ skorzystaæ
tak¿e z dofinansowania na realizacjê ochrony w³asnoci przemys³owej (od 2 tys. do 400 tys.
z³). Wielkoæ tej dotacji zale¿y od rozmiarów podmiotu. Mikro- i ma³e przedsiêbiorstwa
mog¹ uzyskaæ maksymalnie pokrycie 45% wydatków kwalifikuj¹cych siê do objêcia wsparciem, a firmy rednie  35% kosztów kwalifikowanych [Gawrychowski 2009, s. A2-A3].
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WNIOSKI
Odpowiednia ochrona wynalazków i innych form w³asnoci przemys³owej przes¹dza o
przewadze rynkowej i sukcesie komercyjnym przedsiêbiorstw przemys³u spo¿ywczego. Mo¿e
tak¿e przyczyniaæ siê do powstawania kolejnych rozwi¹zañ, zwiêkszaj¹cych innowacyjnoæ firmy. Podmioty sektora agrobiznesu maj¹ wiele mo¿liwoci wykorzystywania swoich
patentów  poprzez sprzeda¿ nowych produktów lub us³ug, modernizacjê procesów wytwarzania, poprawê jakoci i efektywnoci, co umo¿liwia osi¹ganie przewagi konkurencyjnej na rynku.
Posiadane patenty, znaki towarowe i wzory przemys³owe mog¹ staæ siê tak¿e dla przedsiêbiorstwa ród³em korzyci pochodz¹cych z op³at licencyjnych. Rejestracja znaku zapewnia firmie monopol na korzystanie z marki, ale tak¿e umo¿liwia zdobycie dodatkowych rodków finansowych  znaki towarowe mog¹ byæ odsprzedawane lub staæ siê zabezpieczeniem
kredytu. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e znaki towarowe i wzory przemys³owe s¹ dla firmy istotnym
elementem promocji i strategii tworzenia wizerunku przedsiêbiorstwa oraz produkowanych
towarów lub wiadczonych us³ug. Ich brak utrudnia, a niekiedy ogranicza rozwój przedsiêbiorstwa sektora agrobiznesu.
Polskie firmy przemys³u spo¿ywczego nie wykorzystuj¹ we w³aciwy sposób mo¿liwoci ochrony w³asnoci przemys³owej. Pod wzglêdem stosowania instrumentów tej ochrony
wszystkie bran¿e polskiej gospodarki prezentuj¹ siê dramatycznie le na tle du¿ych krajów
UE i USA lub Japonii. Wynika to z wystêpowania wielu barier, w tym tak¿e finansowych,
podejmowania dzia³añ innowacyjnych oraz ochrony w³asnoci przemys³owej. Szans¹ na
ograniczenie tych barier i zwiêkszenie stopnia ochrony wynalazków, znaków towarowych,
wzorów u¿ytkowych i przemys³owych jest wykorzystanie przez przedsiêbiorców sektora
spo¿ywczego wsparcia na ten cel z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
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Irena £¹cka
THE USE OF INDUSTRIAL PROPERTY PROTECTION BY THE POLISH PRODUCERS
IN THE FOOD INDUSTRY

Summary
The article discusses the problem of using the intellectual property protection by food industry
enterprises in Poland. There are both the theoretical bases of the intangible assets protection  its
importance for the enterprise, the characteristic of the particular protected forms of property (inventions, trademarks, utility models, industrial designs and know-how) as well as the benefits of their
possession for owners. Using the database of the Patent Office of the Republic of Poland for the Polish
food industrial stock corporations, tere were evaluated the state of industrial property protection in this
sector. The end of the paper shows the possibilities of using the support for obtaining the industrial
property protection within the Innovative Economy Programme.
Adres do korespondencji:
dr in¿. £¹cka Irena
Katedra Ekonomii
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ul. ¯o³nierska 47
71-210 Szczecin
tel. (71) 449 69 90
e-mail: irena.lacka@zut.edu.pl

