Podrobione jest kradzione.
Czy Polacy są oryginalni?
RAPORT 2016
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WSTĘP
Superbrands, międzynarodowa organizacja działająca na rzecz brandingu, zainicjowała akcję
społeczno-edukacyjną mającą na celu zwrócenie uwagi konsumentów i przedstawicieli
biznesu na kwestie własności intelektualnej w kontekście marek.
Zbudowanie silnej marki wymaga pomysłu, świetnego produktu, czasu, sporych wydatków
oraz... szczęścia. Silne marki wzbudzają zaufanie, podziw, dreszcz emocji. Już sam logotyp
jest w stanie uruchomić szereg skojarzeń i sprawić, że chętniej sięgniemy po dany produkt.
Dlatego nielegalne „pożyczanie” znaków towarowych znanych marek jest tak kuszące,
zarówno dla przedstawicieli biznesu (najczęściej tego nielegalnego), jak i dla samych
konsumentów.
Ale marka to nie tylko logo; to także charakterystyczny design, patenty, rozwiązania
technologiczne, unikatowe doświadczenia klienta – każdy z tych elementów wpływa na chęć
bycia kojarzonym z produktem i każdy może być przedmiotem nielegalnego zapożyczenia
lub co najmniej znaczącej inspiracji.
Na potrzeby niniejszego raportu instytut badawczy ARC Rynek i Opinia zrealizował badanie
konsumenckie, a Instytut Monitorowania Mediów przeprowadził analizę treści dotyczących
podróbek zamieszczonych w Internecie (w tym w mediach społecznościowych).
W Polsce podejmowano już inicjatywy mające na celu zwiększanie świadomości
konsumentów w odniesieniu do ochrony znaków towarowych, a z odpowiedzi udzielonych
przez respondentów wynika, że ich wiedza dotycząca tematu jest dość szeroka. Pomimo tego
aż 65% badanych deklaruje, że kupiło kiedyś podróbkę, a 42% z tej grupy zrobiło to świadomie.
Co ciekawe, na ich decyzje nie miało wpływu wykształcenie ani wysokość dochodu.
Polacy wiedzą, że sprzedaż podróbek jest nieetyczna (77%), ale aż 32% respondentów nie
ukrywa przed najbliższymi faktu, że skorzystali z „tańszego zamiennika”.
W polskich mediach pojawiają się rodzime „gwiazdy” w podrobionych ubraniach, w serwisach
internetowych można przeczytać artykuły wychwalające imitacje markowych produktów
dostępne w jednym z popularnych serwisów zakupowych Państwa Środka. Wygląda na to, że
dajemy ciche społeczne przyzwolenie na… kradzież.
Spora część badanych twierdzi, że podejmowanie działań mających na celu zmniejszenie
skali występowania podróbek nie ma sensu – w większości są to Ci, którzy kupują je
z premedytacją. Co czwarty respondent uznał jednak, że pomogłoby dalsze zwiększanie
świadomości konsumentów. Sukcesem kampanii „Podrobione jest kradzione” będzie, jeżeli
chociaż jedna osoba zmieni swoje podejście i nie kupi podróbki, a zamiast niej sięgnie po
oryginalny produkt większej lub mniejszej, bardziej lub mniej popularnej marki.

Monika Kowalewska
Project Director Superbrands Polska
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INFORMACJE O REALIZACJI

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI na własnym panelu badawczym
ARC Rynek i Opinia (epanel.pl) na przełomie kwietnia i maja 2016 roku.
W badaniu wzięło udział 1012 respondentów, których struktura odpowiada
strukturze Polaków w wieku 18 -65 pod względem:
płci,
wieku,
wielkości miejscowości zamieszkania.

W ramach badania wydzielono trzy główne grupy respondentów:
Osoby, które kupują podróbki świadomie,
Osoby, które kupują podróbki zawsze nieświadomie – w momencie 			
zakupu nigdy nie były świadome, że kupiły podróbkę, jednak zorientowały się po pewnym czasie,
Osoby, które nie kupują podróbek lub nie są pewne czy to robią.
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O RESPONDENTACH I ICH STOSUNKU
DO PODRÓBEK

Rozumienie pojęcia „podróbka”
• Co Pan/i rozumie przez pojęcie produkt podrobiony/podróbka? (pytanie otwarte)
› Wszyscy respondenci.

Częściej mężczyźni
(48%) niż kobiety
(35%)

Plagiat, oszustwo

41%

Kopia

29%

Gorsza jakość

26%

Tańszy zamiennik

8%

Nie wiem

4%

Inne

1%

Kupowanie podróbek
• Czy kupił(a) Pan/Pani kiedyś podróbkę?

• Podział na poszczególne grupy.

› Wszyscy respondenci.

› Wszyscy respondenci.

Tak, wiedząc, że to podróbka

Świadomie choć
raz

42%

42%

Częściej mężczyźni
(34%) niż kobiety
(23%)

Tak, ale myślałe(a)m, że to
produkt oryginalny
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28%

Nie, nie kupiłe(a)m

18%

Nie wiem

17%

Wyłącznie
nieświadomie

Nie wiem / Nie
kupiłem

23%

35%

65%
Tyle osób kupuje
podróbki niezależnie
od wskazanej
odpowiedzi

Umiejętność odróżnienia różnic pomiędzy produktem oryginalnym
a podróbką
• Czy potrafi Pan/Pani odróżnić produkt
oryginalny od podróbki?

• Na podstawie jakich kryteriów rozpoznaje Pan/i,
że produkt nie jest oryginalny?

› Wszyscy respondenci.

› Wszyscy respondenci.

Niska jakość wykonania

75%
Częściej kobiety
(77%) niż mężczyźni
(70%)

Niska cena

45%

73%

Brak widocznych logotypów
lub logotypy wyglądają na
przetworzone

48%

69%

Sprzedawane poza
renomowanym sklepem
firmowym
Inne, (jakie?)

7%

Tak

Nie

53%

2%

Nie wiem

• Czy potrafi Pan/Pani odróżnić produkt
oryginalny od podróbki?

• Na podstawie jakich kryteriów rozpoznaje Pan/i,
że produkt nie jest oryginalny?

› Wszyscy respondenci.

› Wszyscy respondenci.
Total

Świadomie

Nieświadomie
75%

Tak

45%

Nie

7%

Nie wiem

48%

Total

52%

5%

43%

Świadomie

44%

Niska jakość
wykonania

10%

Niska cena

46%

Brak widocznych
logotypów lub
logotypy wyglądają
na przetworzone

Nieświadomie

Sprzedawane poza
renomowanym
sklepem firmowym

Inne

74%
83%
73%
73%
73%
69%
71%
63%
53%
49%
55%
2%
3%
2%
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Poszukiwanie informacji o odróżnianiu produktu oryginalnego od podróbki

• Czy poszukuje Pan/i informacji o tym jak
odróżnić produkt oryginalny od podróbki?

• Gdzie poszukuje Pan/i informacji o tym jak
odróżnić produkt oryginalny od podróbki?

› Wszyscy respondenci.

› Respondenci, którzy poszukują informacji o
odróżnianiu oryginału od podróbki.

Częściej osoby
mieszkające w średnich
i bardzo dużych miastach

Na oficjalnych stronach producentów

74%

Na forach i portalach społecznościowych

66%

Dowiaduję się od rodziny/znajomych
51%

49%

40%

Na blogach

25%

W prasie

22%
18%

W telewizji
W radio
Częściej osoby
mieszkające na wsi
(60%)

Inne (jakie?)

Tak
Nie

Na innych niż serwisy społecznościowe i blogi…

10%
3%
1%

• Czy poszukuje Pan/i informacji o tym jak odróżnić produkt oryginalny od podróbki?
› Wszyscy respondenci.

Tak

Nie
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49%

46%

51%

54%

Total

Świadomie

69%

31%

Nieświadomie

Częściej osoby
młodsze niż starsze

• Gdzie poszukuje Pan/i informacji o tym jak odróżnić produkt oryginalny od podróbki?
› Respondenci, którzy poszukują informacji o odróżnianiu oryginału od podróbki.
74%
72%

Na oficjalnych stronach
producentów
66%
65%
66%

Na forach i portalach
społecznościowych
Dowiaduję się od
rodziny/znajomych

40%
41%
44%
25%
25%
22%

Na blogach

22%
19%
24%

W prasie

18%
19%
17%

W telewizji
10%
11%
11%

W radio
Inne
Na innych niż serwisy
społecznościowe i blogi
stronach internetowych

79%

3%
3%
3%
1%
3%
1%

Total
Świadomie
Nieświadomie

OSOBY KUPUJĄCE PODRÓBKI ŚWIADOMIE

Profil demograficzny:
Prawie co drugi respondent (42%) kupił kiedykolwiek podróbkę, będąc tego świadomym. Są to
osoby młode (w wieku 15-24 lata), zarówno kobiety jak i mężczyźni. Kupowanie podróbek zdarza
się najczęściej mieszkańcom małych miast (do 20 tys.) oraz miast średniej wielkości (100-200 tys.).
Mieszkańcy największych miast (powyżej 500 tysięcy mieszkańców) najrzadziej kupują podróbki. Co
ciekawe wykształcenie czy dochód nie wpływa na fakt kupowania podróbek.

Zwyczaje kupowania podróbek:
Co piąta osoba kupuje podróbki dość często – kilka razy w roku. Dwie na pięć osób kupiło podróbkę
zaledwie raz w życiu i nie powtórzyło zakupu.
Najczęściej kupowanymi podróbkami była odzież oraz obuwie. Przy czym duża rolę odgrywa tu płeć
kupującego: kobiety kupują częściej kosmetyki i obuwie, a mężczyźni – elektronarzędzia, części
samochodowe oraz płyty DVD/CD.
Miejscami, gdzie Polacy kupują podróbki są najczęściej bazary oraz sklepy internetowe (przy czym
w Internecie częściej kupili podróbki mężczyźni niż kobiety).
Najistotniejsze powody, dla których Polacy kupują podróbki są związane z ich ceną. Są to „nie
stać mnie na produkty oryginalne” oraz „podróbki są tańsze, a nie widzę różnicy miedzy nimi a
produktami oryginalnymi”. Dzięki kupowaniu podróbek badani mogą cieszyć się z posiadania
produktów niemal identycznych z markowymi, mogą mieć namiastkę luksusu oszczędzając przy
tym pieniądze. Zwykle nie ukrywają tego, że kupują podróbki, traktują to jako „dobry deal”: wyżej
oceniają jakość, wygląd czy też prestiż, który ze sobą niosą podróbki niż osoby nieświadomie
kupujące podróbki lub w ogóle ich nie kupujące.
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„Wizerunek podróbek”
Osoby świadomie kupujące podróbki zdają sobie sprawę z ich gorszej jakości, jednak traktują
je jak „tańszy zamiennik”(określenie używane przez respondentów zaczerpnięte z rynku
farmaceutycznego, zwykle używane w kontekście leków o takim samym składzie, ale niższej cenie).
Kupujący podróbki świadomie potrafią je odróżnić od produktu oryginalnego. Dostrzegają różnice w
jakości (podróbka jest niższej jakości), cenie (niższa cena), w sposobie prezentacji logotypu (logotypy
wyglądają na przetworzone) czy też w dystrybucji tych produktów (podróbki sprzedawane są poza
sklepami firmowymi).
Osoby kupujące podróbki są świadome, że ich sprzedaż jest nieetyczna, jednak są bardziej pobłażliwe
dla takiej działalności niż osoby kupujące podróbki nieświadomie. Dodatkowo w mniejszym stopniu
można je przekonać do kupowania produktów oryginalnych.

Zwyczaje osób kupujących podróbki świadomie
• Jak często kupuje Pan/i podróbki?

• Gdzie zdarzyło się Panu/Pani kupić podróbkę?
(wielokrotny wybór)

› Respondenci, którzy kupili kiedyś podróbkę
wiedząc, że to podróbka.
Zdarzyło mi się raz

37%

Średnio raz na 12 miesięcy

Na bazarze

43%

Raz na 6 miesięcy
Raz w miesiącu

› Respondenci, którzy kupili kiedyś podróbkę
wiedząc, że to podróbka.
57%

W Internecie

42%
23%

W hipermarkecie

17%
4%

Inne miejsce

4%

W renomowanym sklepie
firmowym

2%

Częściej mężczyźni
(48%) niż kobiety (36%)

Kategorie produktowe kupowanych podróbek
• Jeżeli zdarza się Panu/Pani czasem kupować podróbki, to czy kupuje Pan/Pani: (wielokrotny wybór)
› Respondenci, którzy kupili kiedyś podróbkę wiedząc, że to podróbka.

56%

Podrobioną odzież i dodatki

32%

Podrobione obuwie

23%

Podrobione kosmetyki
Podrobione części samochodowe

12%

Podrobione elektronarzędzia

12%

Podrobione płyty CD/DVD

12%

Podrobione produkty chemii gospodarczej

12%

Podrobione artykuły spożywcze

11%

Podrobione zabawki

10%

Podrobione używki (alkohol, papierosy)

5%

Nie kupuję podróbek

5%

Inne podrobione produkty (jakie?)
Podrobione lekarstwa
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3%
1%

Częściej kobiety (30%) niż
mężczyźni (17%)
Częściej mężczyźni (17%) niż
kobiety (7%)
Częściej mieszkańcy bardzo
dużych miast (22%) niż wsi (8%)

Powody kupowania podróbek
• Dlaczego Pan/Pani kupuje podróbki? (wielokrotny wybór)
› Respondenci, którzy kupili kiedyś podróbkę wiedząc, że to podróbka.
Bo nie stać mnie na produkty oryginalne

47%

Bo są tańsze, a nie widzę różnicy

41%

Podróbki są łatwiej dostępne od produktów oryginalnych

14%

Chciałem sprawdzić produkt przed zakupem oryginału

14%

Chcę pokazać się z markowymi rzeczami, a nie chciał(a)bym wydać
na nie dużo pieniędzy

9%

Inne, jakie?

6%

Nie wiem

5%

Chcę skorzystać z produktu zanim trafi on do oficjalnej sprzedaży

Odmowa

3%
2%

OSOBY KUPUJĄCE PODRÓBKI NIEŚWIADOMIE

Osoby kupujące podróbki wyłącznie nieświadomie
Profil demograficzny:
Nieświadome kupowanie podróbek zdarza się częściej mężczyznom, niż kobietom. W tej grupie
konsumentów rzadziej odnajdziemy osoby w wieku 15-24 lata oraz pochodzące z terenów wiejskich.
Osoby te, przynajmniej na poziomie deklaratywnym mają mniejszą świadomość, że rzecz, którą
kupują jest podróbką (orientują się o tym dopiero po pewnym czasie).

Zwyczaje kupowania podróbek:
Połowa badanych (52%), którzy kupili podróbki wyłącznie nieświadomie przyznaje się, że był to
przypadek jednostkowy. Około 1/3 z nich szacuje, że produkty podrobione zdarza im się kupić co
najmniej raz w roku. Co ciekawe, osoby te być może ze względu na negatywne doświadczenia
z podróbkami, częściej niż reszta populacji poszukują informacji o tym jak odróżnić produkt
oryginalny od podróbki. Nie wyróżniają się natomiast jeśli chodzi o miejsca, w których poszukują
takich informacji – najczęściej jest to internet (strony internetowe producentów oraz fora i portale
społecznościowe).
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Za najczęściej podrabiane produkty osoby, którym zdarzyło się kupić podróbkę wyłącznie
nieświadomie uznają odzież i obuwie, przy czym, w porównaniu do osób kupujących podróbki
świadomie, większa grupa wskazuje na obuwie, jako na produkt podrabiany często.
Około połowa badanych deklaruje, że nieświadomy zakup podróbki zdarzył im się podczas zakupów
przez internet. W porównaniu do konsumentów kupujących podróbki świadomie, znacznie mniejsza
grupa osób zadeklarowała, że podróbki zdarzyło im się kupić podczas zakupów na bazarze.
W momencie kiedy badani zorientowali się, że doszło do zakupu podróbki, konsumenci najczęściej
użytkowali ten produkt normalnie, nie zwracając uwagi na to, że jest to produkt podrobiony. Jedynie
16% z nich zgłosiło ten fakt sprzedawcy z żądaniem zwrotu pieniędzy (wymiany produktu na
oryginalny domagało się 7% badanych), natomiast 13% w ogóle zaprzestało użytkowania produktu.

Wnioski – osoby kupujące podróbki wyłącznie nieświadomie
„Wizerunek podróbek”:
Konsumenci nieświadomi zakupu podróbki postrzegają podróbki jako produkty gorszej jakości,
będące oszustwem/plagiatem. Rzadziej decydują się na określenie ich jako kopię oryginału.
Ich zdaniem podróbkę charakteryzuje bardzo niska jakość wykonania oraz nieestetyczny wygląd.
Zwracają natomiast mniejszą uwagę na logotypy i ich ewentualne przetworzenia, co może być jedną
z przyczyn, powodujących, że w momencie zakupu nie są w stanie oni rozpoznać, że produkt, który
kupują jest podróbką.
Najprawdopodobniej ze względu na swoje doświadczenia związane z nieświadomym zakupem
grupa ta częściej niż pozostałe deklaruje, że podróbki są łatwiej dostępne od oryginałów. Poczucie
bycia ofiarą oszustwa w sposób zrozumiały powoduje, że zakup podróbek nie jest postrzegany w
kategorii oszczędności, a sama podróbka nie jest odbierana jako produkt prestiżowy, estetyczny
i dobrej jakości. Jednocześnie, pomimo powiązania podróbki z tymi cechami badani nie potrafią
wykorzystać tego podczas zakupu i padają ofiarą oszustwa.
Z zakupem podróbek wiąże się nie tylko prywatna strata konsumenta. Około 70% badanych
przyznaje, iż za „przemysłem podróbkowym” może kryć się działalność przestępcza.. Ponad to
sprzedaż podróbek, zdaniem respondentów, niekorzystnie wpływa na sytuację gospodarczą w kraju.
Szkodzi interesom producentów towarów oryginalnych i przyczynia się do utraty miejsc pracy, a
także powoduje spadek jakości produktów na rynku. Co więcej, w opinii respondentów, kupowanie
podróbek szkodzi samemu postrzeganiu produktów oryginalnych. Z czasem oryginały mogą nam
się wydawać mniej atrakcyjne, przy tak dużej dostępności podróbek.

Osoby kupujące podróbki wyłącznie nieświadomie
• Zadeklarował Pan/i, że kupił/a Pan/i podróbkę
nieświadomie. Jak Pan/i myśli, jak często zdarza
się to Panu/i zdarza?

Zdarzyło mi się raz

Raz w miesiącu

Na bazarze

34%
13%
1%

Częściej kobiety (58%) niż
mężczyźni (41%)

37%

W hipermarkecie

13%

Nie pamiętam

6%

W innym miejscu (jakim?)

3%

W renomowanym sklepie
firmowym
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50%

W Internecie

52%

Średnio raz na 12 miesięcy
Raz na 6 miesięcy

• Zadeklarował Pan/i, że kupił/a Pan/i podróbkę
nieświadomie. Prosimy przypomnieć sobie tę
sytuację. Gdzie nieświadomie kupił/a Pan/i
podróbkę?

1%

• Jak zareagował/a Pan/i po zorientowaniu się,
że Pan/i zakupił/a podróbkę?
Użytkowałem/am produkt normalnie, nie
zwracając uwagi na to, że jest to podróbka

46%

Nie zgłosiłem/am się do punktu sprzedaży,
ale użytkowałem/am ten produkt z mniejszą
częstotliwością

20%

Zgłosiłem/am reklamację w punkcie sprzedaży
żądając zwrotu pieniędzy

16%

Nie zgłosiłem/am się do punktu
sprzedaży, ale przestałem/am użytkować
ten produkt całkowicie

13%

Zgłosiłem/am reklamację w punkcie
sprzedaży żądając wymiany produktu
na oryginalny

Zgłosiłem/am sytuację organom ścigania

7%

3%

STOSUNEK DO PODRÓBEK

TOP2BOX

BOTTOM2BOX

Częściej młodsi (54%) niż
starsi (38%)

Zakup podróbek pozwala mi
zaoszczędzić pieniądze

45%

Nie ukrywam tego, że kupuję
podróbki przed rodziną/znajomymi

Świadomi Nieświadomi

27%

32%

ŚREDNIA

28%

29%

Total

3,8

2,9

3,2

40%

3,4

2,4

2,8

Częściej osoby mieszkające
w bardzo dużych miastach (41%) niż na wsi (27%)

Wstydzę się tego, że kupuję
podróbki

31%

33%

36%

2,6

3,2

2,9

Podróbki są łatwiej dostępne
niż produkty oryginalne
(łatwiej je znaleźć)

30%

37%

33%

3,0

3,1

2,9

3,1

2,5

2,7

2,7

2,4

2,5

2,4

2,1

2,2

Częściej kobiety (31%)
niż mężczyźni (24%)

Dzięki zakupowi podróbek
mogę cieszyć się posiadaniem
produktów niemal identycznych z
markowymi
Dzięki zakupowi podróbek
mogę odczuć namiastkę luksusu

Zakup podróbek jest
wyrazem przedsiębiorczości

27%

31%

42%

Częściej kobiety (25%)
niż mężczyźni (18%)

21%

14%

30%

29%

48%

57%
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TOP2BOX
Kupowanie podróbek może przyczyniać
się do finansowania działań
przestępczych

BOTTOM2BOX

ŚREDNIA

Częściej osoby kupujące podróbki
nieświadomie (68%) niż osoby
kupujące świadomie (44%)

55%

20%

25%

Total

3,2

3,9

3,6

3,3

4,0

3,6

3,0

3,5

3,3

18%

3,2

3,7

3,5

20%

3,1

3,6

3,4

Częściej osoby młodsze
(24%) niż starsze (7%)

Podrobione produkty może
powodować
zagrożenie dla zdrowia

56%

Zakup podróbek może powodować
utratę miejsc pracy w kraju

30%

42%

Zakup podróbek powoduje spadek
jakości produktów na rynku
Kupowanie podróbek może
przyczynić się do tego, ze gorzej
postrzegamy produkty oryginalne
(przez pryzmat podróbek)

Świadomi Nieświadomi

34%

50%

15%

24%

33%

Częściej osoby kupujące podróbki nieświadomie
(57%) niż osoby kupujące świadomie (39%)

48%

31%

ŚREDNIA
Świadomi Nieświadomi

JAKOŚĆ
bardzo
niska
niska

Produkt markowy

1%
2%

bardzo
wysoka

bardzo
nieestetyczny
nieestetyczny

39%
32%

24%

Produkt markowy

1%
3%

8%

50%
42%

Produkt markowy

20%
1%
2%

47%

24%

17%

przeciętny

Podróbka

bardzo
estetyczny

Produkt markowy

6%
2%

10%

44%

12%

2%

36%

2,3

4,1

4,2

4,2

2,1

2,0

2,1

4,3

4,3

4,3

2,8

2,4

2,5

3,1

3,6

4,1

3,2

2,9

3,0

4,1

4,3

4,2

Częściej kobiety (26%)
niż mężczyźni (18%)

16%

54%
51%

22%
37%
Częściej kobiety (43%)
niż mężczyźni (30%)
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2,1

Częściej kobiety (56%)
niż mężczyźni (38%)

42%

WYGLĄD

estetyczny

1%
3%

23%

ZAPEWNIANY PRESTIŻ
Podróbka

2,5

Częściej kobiety (36%)
niż mężczyźni (28%)

CENA
Podróbka

5%

56%

10%

przeciętna
wysoka

34%

22%

Podróbka

Total

3%

WIEDZA O „RYNKU” PODRÓBEK

• Gdzie Pana/Pani zdaniem można kupić
podróbkę? (wielokrotny wybór)

• Jakie typy produktów według Pana/i podrabia
się najczęściej? Proszę zaznaczyć maksymalnie
3 odpowiedzi.

› Wszyscy respondenci.

› Wszyscy respondenci.
83%

Na bazarze

70%

odzież i dodatki
perfumy

W hipermarkecie

27%

4%

21%

płyty CD/DVD

18%

części samochodowe
zabawki

W renomowanym sklepie firmowym

3%

Nie wiem

3%

51%

elektronika

używki (alkohol, papierosy)
W innym miejscu (jakim?)

67%

obuwie

77%

W Internecie

Częściej kobiety (74%)
niż mężczyźni (59%)

Częściej mężczyźni (19%)
niż kobiety (10%)

14%
12%
8%

elektronarzędzia

6%

słodycze

4%

lekarstwa / suplemanty diety

4%

• Gdzie Pana/Pani zdaniem można kupić podróbkę? (wielokrotny wybór)
› Wszyscy respondenci.
Na bazarze
74%
77%
77%
77%

W Internecie

27%

W hipermarkecie

27%

W renomowanym
sklepie firmowym

3%
3%
3%

W innym miejscu

4%
5%
4%

Nie wiem

83%
84%

3%
2%
1%

32%

Total
Świadomie
Nieświadomie

15

• Jakie typy produktów według Pana/i podrabia się najczęściej? Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi.
› Wszyscy respondenci.
odzież i dodatki

64%

70%
68%

67%
64%
62%

perfumy

obuwie

44%

51%
53%

21%
23%
22%

elektronika

18%
19%
18%

płyty CD/DVD

14%
13%
16%

używki (alkohol,
papierosy)

12%
12%

części samochodowe

17%

8%
10%
9%

zabawki

Total
Świadomie

6%
8%
4%

elektronarzędzia

słodycze

4%
5%
3%

lekarstwa/ suplementy
diety

4%
3%
4%

Nieświadomie

PODRÓBKI A ETYKA

• Pana/Pani zdaniem sprzedaż podróbek jest :
› Wszyscy respondenci.

• Czy według Pana/i polskie prawo przewiduje
kary za zakup podrobionych produktów?
Częściej
mężczyźni (29%)
niż kobiety (23%)

› Wszyscy respondenci.
Częściej
mężczyźni (52%)
niż kobiety (43%)

Nieetyczna i powinna
być karana (karany byłby
sprzedający)

48%
26%

Nieetyczna, ale nie powinna
być karana

39%

29%

Trudno powiedzieć

21%

Tak
Nie

Częściej osoby kupujące
podróbki świadomie (40%) niż
nieświadomie (21%)

Nie wiem

35%
Etyczna

16

2%

• Pana/Pani zdaniem sprzedaż podróbek jest :
› Wszyscy respondenci.
Total

Świadomie

Nieetyczna i powinna
być karana (karany byłby
sprzedający)

48%

27%

29%

Nieetyczna, ale nie powinna
być karana

Etyczna

Nieświadomie

69%

40%

21%
2%
4%
1%
21%

Trudno powiedzieć
8%

29%

• Czy według Pana/i polskie prawo przewiduje
  kary za zakup podrobionych produktów?
› Wszyscy respondenci.
Tak

26%

25%

Nie

35%

38%

35%

32%
39%

Nie wiem

Total

37%

33%

Świadomie

Nieświadomie

PODRÓBKI A PRODUKTY ORYGINALNE

• Gdyby kupował Pan/Pani podróbki, to co skłoniłoby Pana/Panią do
kupna produktów oryginalnych? (wielokrotny wybór)
› Wszyscy respondenci.

76%

Cena produktów niższa niż obecnie

39%

Wiedza, że jakość podróbek jest znacznie gorsza
od jakości produktów oryginalnych
Wiedza, że kupowane podróbki mogą być szkodliwe dla
zdrowia Pana/Pani bądź osób bliskich

38%

20%

Wiedza, że pieniądze wydane na podróbki posłużą
finansowaniu grup przestępczych
Wiedza, że sprzedaż podróbek szkodzi interesom
producentów towarów oryginalnych i zatrudnionych tam osób
(np. mniejsze zatrudnienie, niższe pensje etc.)
Inne (jakie)

18%

1%

Częściej osoby
starsze (26%) niż
młodsze (13%)
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• Gdyby kupował Pan/Pani podróbki, to co skłoniłoby Pana/Panią do kupna produktów
oryginalnych? (wielokrotny wybór)
› Wszyscy respondenci.

Total

Świadomie

Nieświadomie
76%
80%
74%

Cena produktów oryginalnych niższa niż
obecnie

39%

Wiedza, że jakość podróbek jest znacznie
gorsza od jakości produktów oryginalnych

32%

38%

Wiedza, że kupowane podróbki mogą być
szkodliwe dla zdrowia Pana/Pani bądź
osób bliskich

32%

47%

20%
17%
21%

Wiedza, że pieniądze wydane na podróbki
posłużą finansowaniu grup przestępczych
Wiedza, że sprzedaż podróbek szkodzi
interesom producentów towarów
oryginalnych i zatrudnionych tam osób (np.
mniejsze zatrudnienie, niższe pensje etc.)

Inne

45%

12%

18%
23%

1%
2%
0%

• Jakie działania według Pana/i powinno się podjąć by zmniejszyć skale występowania podróbek?
Proszę uszeregować elementy według ważności.
Częściej osoby świadome kupujące
podróbki (53%) niż osoby kupujące
je nieświadomie (35%)

Uważam, że tego typu
działania nie mają sensu

42%

Zwiększanie świadomości na temat
podróbek wśród konsumentów

Zaostrzanie kar za sprzedaż
podróbek

Nie powinno się podejmować
żadnych działań

Pierwsze wskazanie
respondentów

18

25%

19%

11%

Struktura próby
Płeć

Wiek
56-65 lat:
9%

15-24 lat:
17%

Kobiety:
50%
45-55 lat:
22%

25-34 lat:
26%

Mężczyźni:
50%

35-44 lat:
26%

Wielkość miejscowości
42%

Wieś

< 20,000 mieszkańców

Wykształcenie

11%

< 20,001 - 100,000 mieszkańców

19%

Niepełne podstawowe i brak
wykształcenia

Podstawowe

Zasadnicze zawodowe

< 100,001 - 200,000 mieszkańców

8%

Średnie zawodowe

< 200,001 - 500,000 mieszkańców

8%

Średnie ogólnokształcące

> 500,000 mieszkańców

12%

Policealne

Wyższe (licencjat i magisterskie)

0%

2%

7%

22%

14%

8%

47%
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Raport IMM na temat podróbek w mediach
społecznościowych

Podsumowanie:
Od stycznia do maja 2016 roku w mediach społecznościowych i na portalach internetowych pojawiło
się prawie 26 tys. wzmianek na temat podróbek.
Publikacje te miały szansę zostać wyświetlone nawet 77 mln razy.
TOP5 źródeł publikacji to Facebook, Twitter oraz fora portali: Vinted.pl, Fragrantica.pl i Perfuforum.pl.
Łącznie wszystkie zmonitorowane publikacje spowodowały ponad 107 tys. interakcji w social media.
Konteksty użycia słowa podróbka we wszystkich zmonitorowanych publikacjach:
- rozważanie zakupu podróbki i porównania z produktami oryginalnymi
- dyskredytacja produktu podrobionego
- deklaracja zakupu i informacje o efektach używania podróbek (w tym - pozytywne i negatywne)
- używanie słowa „podróbka” jako pejoratywnie zabarwionego określenia względem osoby,
najczęściej jako podkreślenie nieumiejętnego naśladownictwa stylu ubioru lub zachowania

Liczba publikacji i ich zasięg
Zgodnie z danymi IMM temat podróbek jest szeroko komentowany w sieci – od początku
roku w mediach społecznościowych i na portalach internetowych pojawiło się prawie 26 tys.
wzmianek, które mogły zostać wyświetlone aż 77 mln razy.
Według badania przeprowadzonego przez ARC – Rynek i Opinia „Podrobione jest kradzione. Czy
Polacy są oryginalni?” aż 42% respondentów kupuje podróbki produktów za pośrednictwem
internetu i to właśnie tutaj aż połowa badanych szuka odpowiedzi na pytania o różnice pomiędzy
oryginałem a podróbką. W module analitycznym IMM przeanalizowaliśmy zarówno skalę
i natężenie social mediowych dyskusji na ten temat oraz sprawdziliśmy w jakim kontekście
pojawia się słowo „podróbka”. Zdania internautów są podzielone, niektórzy zdecydowanie
bojkotują zakup falsyfikatów, inni nie widzą w tym nic złego i otwarcie rozważają potrzebę ich
kupna, jednak do finalizacji zakupu podróbki niewielu przyznaje się na piśmie.
Natężenie publikacji w czasie nie jest równomierne, jednak w okresie od początku stycznia do
końca maja 2016 roku jednego dnia pojawiało się co najmniej 400 informacji o podróbkach,
a maksymalnie nawet 2 tys. publikacji dziennie.
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Podróbki - publikacje w czasie
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Metodologia: IMM, raport z modułu analitycznego z social media i portali internetowych za okres:
01.01-31.05.2016
Najbardziej aktywne źródła publikacji
Miejscami, w których słowo „podróbka” pojawia się najczęściej są przede wszystkim fora
internetowe, gdzie IMM odnotował aż 50% wszystkich zmonitorowanych wzmianek od początku
2016 roku. Porównując jednak skalę dyskusji na poszczególnych domenach – możemy wyłonić
TOP5 źródeł publikacji, z których pierwsze miejsce zajmuje Facebook (48% wzmianek w udziale
pierwszej piątki). Drugie miejsce zajęły niemal ex aequo: Twitter (15%) oraz forum popularnego
kanału przeznaczonego do wymiany i zakupu ubrań z drugiej ręki – Vinted.pl (18%). Czwarte
i piąte miejsce przypadły natomiast forom specjalizującym się w tematyce perfumeryjnej:
fragrantica.pl i perfuforum.pl. Dane te potwierdzają wyraźnie wnioski z raportu ARC największym zainteresowaniem w dyskusjach w sieci na temat podróbek cieszą się ubrania
i kosmetyki. W innych kanałach społecznościowych możemy również znaleźć szerokie spectrum
innych „podrabianych” produktów takich jak: obuwie, telefony, gry, a nawet stacje dokujące
i wiele innych.

Podróbki - TOP5 źródeł publikacji

9%
10%
facebook.com
forum.vinted.com
15%

48%

twitter.com
forum.fragrantica.pl
perfuforum.pl

18%

Metodologia: IMM, raport z modułu analitycznego z social media i portali internetowych za okres:
01.01-31.05.2016
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Interakcje w social media
Nie każdy post, wpis, czy tweet generuje równe zainteresowanie internautów, natomiast
w przypadku omawianego tematu rekordowa wzmianka uzyskała aż 3 tys. komentarzy
oraz 2 tys. udostępnień i 2 tys. polubień. Wpis dotyczył narzędzi do naprawy motocyklu i co
najważniejsze podkreślał oryginalność prezentowanego produktu dyskredytując tym samym
„chińskie podróbki”. Numerem dwa pod względem liczby interakcji (łącznie ok. 4 tys.) została
publikacja wideo na Youtubie w kanale użytkownika AppleNaYouTube pt: „Podróbka iPhone’a
– Jak odróżnić podróbkę?”. Autor wideo prezentuje widzom różnice pomiędzy modelem
oryginalnym i falsyfikatami podkreślając przewagę produktu firmy Apple. W odpowiedzi
uzyskuje zarówno pochwały dotyczące rzetelnego podsumowania, prośby o podpowiedź: „Czy
nowy iPhone 5S z allegro za 900 zł to oryginał, czy podróbka?” jak i bezpośrednie zapytania
o pomoc w zakupie fałszywek: „gdzie kupię taka podróbkę?”, „podaj link do kupienia podróbki”.
Deklaracje sprzeciwu wobec nielegalnych działań nie pojawiły się pod tą publikacją, za to
znaleźliśmy je na Facebooku: „Osobiście za takie zaśmiecanie internetu podróbkami będę
bojkotował”, czy na Vinted.pl: „Handel podróbkami jest nielegalny, ale polacy lubują się
w fejkach. Ostatnio miałam czelność skrytykować podróbę na swoim fanpage, to cebulary
z aliexpress rzuciły się na mnie jak wariatki. Nie ogarniają co to znaczy kradzież. MUSZO MIEĆ
MARKOWE I TANIOOO” - ta opinia jest odpowiedzią na post innej użytkowniczki forum: „Znalazłam
fajną kurtkę na aliexpress za 25USD, na prawde mi się spodobała, po czym okazało się, że
to chamska podróba Stelli McCartney. Pierwszy raz w życiu zastanawiam się nad kupieniem
podróby z premedytacją”. Na Facebooku powstają również strony zachęcające do zakupu
produktów oryginalnych, jak np. Podróbkowo Wielkie, które zgodnie ze swoją nazwą, z podróbek
czyni obiekt żartów.
Łącznie wszystkie zmonitorowane publikacje spowodowały ponad 107 tys. interakcji
w social media, w których największy udział miały polubienia (52%) i udostępnienia (37%).

Podróbki - interakcje w social media

37%
polubienia

52%

komentarze
udostępnienia

11%

Metodologia: IMM, raport z modułu analitycznego z social media za okres: 01.01-31.05.2016
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Decyzje zakupowe internautów
Fora, blogi, Facebook czy Twitter aż kipią od dywagacji użytkowników: jeśli kupię podróbkę
poszukiwanego produktu – zyskam, czy stracę? Przewaga podróbki nad oryginałem jest
przede wszystkim ilościowa – to niższa cena zachęca internautów do rozważenia nielegalnego
zakupu. Na jej niekorzyść jednak działa z kolei jakość i właśnie wokół tego czynnika toczy się
przeważająca część dyskusji internetowych: „Ja używam stacji od Z1C i pasuje. Szczerze
mówiąc miałem już sporo nieoryginalnych ładowarek (jedna się usmażyła w gniazdku...)
i wolałem sobie zapłacić te 90 zł, ale mieć święty spokój. Nigdy więcej podróbek” – przestrzega
użytkownik forum portalu Android.pl, a kolejny zachęca: „Kupiłem podróbkę, korzystam z niej,
nie zauważyłem póki co żadnych negatywnych efektów. To urządzenie to jest prosta elektryka,
nieskomplikowane urządzenie. Nie wydaje mi się, aby chińskie stacje dokujące na wyjściu
miały niestabilne napięcie”.
Według danych ARC, 32% respondentów nie wstydzi się tego, że kupuje podróbki i nie ukrywa
tego przed bliskimi. Dane z modułu analitycznego IMM natomiast wskazują, że Polacy rzadko
deklarują zakup podróbki w sieci. Łącznie wszystkich bezpośrednich deklaracji zakupienia
lub chęci zakupienia produktu sfałszowanego w ogólnym udziale publikacji na temat
podróbek było zaledwie 3%. Znaczną część wszystkich publikacji na temat falsyfikatów
natomiast stanowią rozważania (czy taki produkt warto kupić), które mogą prowadzić do
decyzji zakupowych o wyborze podróbek zamiast produktów oryginalnych.

Skala dyskusji na temat podróbek vs chęć ich zakupu

3%

Podróbki kupię
Podróbki

97%

Metodologia: IMM, raport z modułu analitycznego z social media i portali internetowych za okres:
01.01-31.05.2016
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Metodologia: Monitoring social media oraz portali internetowych w IMM w okresie 01.01.2016 31.05.2016. Monitorowano publikacje, w których pojawiały się słowa „podróbka”, „podróba” oraz
słowa pokrewne, a także frazy „kupię podróbkę”, „znajdę podróbkę” i pokrewne. Analizę wykonano
w Module Analitycznym IMM.
Autor badania – Monika Tomsia, PR Manager IMM
IMM to innowacyjna organizacja o wiodącej pozycji rynkowej w branży analityki informacji
medialnych. Od 2000 roku dostarcza kompleksowe usługi badania danych pozyskiwanych ze
wszystkich typów mediów, które w postaci specjalistycznych raportów i przekrojowych analiz
branżowych, opracowuje zespół ekspertów IMM. Dostępny on-line moduł analityczny umożliwia
bieżące śledzenie efektów działań komunikacyjnych na tle konkurencji, pomiar efektywność
dotychczas podjętych działań promocyjnych i planowanie strategii komunikacji. Pomaga też
chronić reputację firmy lub marki w sytuacjach kryzysowych.
Aktualnie stałym monitoringiem objętych jest ponad milion domen polskich zasobów internetu
wraz z social media (z aktualizacją wyników w czasie rzeczywistym), ponad 1000 tytułów
prasowych oraz prawie 150 stacji RTV z szerokim wyborem mediów regionalnych i lokalnych.
IMM należy do elitarnej międzynarodowej organizacji FIBEP (Federation Internationale des
Bureaux d’Extraits de Presse) zrzeszającej firmy monitorujące media z całego świata.
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dr Krzysztof Najder
Stratosfera by Deloitte

Obniżenie ceny produktów markowych w to w deklaracjach respondentów najlepszy sposób,
by zaprzestali kupowania „podróbek”. To jest dość oczywisty wynik, jednakże dla mnie jest to
interesujący punkt startowy do rozwinięcia następującej myśli:
duża część produktów markowych wytwarzana jest w tych samych dalekowschodnich
fabrykach, przy użyciu identycznej technologii

i przez tych samych ludzi co tzw.

„podróbki”;
to nie podróbki (czyli produkty uzurpujące markę), ale prawie identyczne lub identyczne
z markowymi produkty pochodzące wprost od producenta są prawdziwym zagrożeniem
dla właścicieli marek
są one łatwo dostępne np. przez alibaba.com, na którym konsumenci widzą wielką
różnicę cenową, której często towarzyszy nieproporcjonalnie mniejsza lub żadna różnica
w wartości funkcjonalnej;
w tej sytuacji właściciele marek powinni dużo bardziej niż dawniej przykładać się do
wyjaśnienia, dlaczego ich marże są tak wysokie – np. jakiego rodzaju dodatkowe korzyści,
przede wszystkim moralne (np. kupując produkt markowy wspieramy biednych, lub
ograniczamy zanieczyszczenie środowiska) odniesiemy z nabycia produktu markowego.
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dr hab. Marzanna Witek-Hajduk, prof. SGH
Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
W ostatnich latach coraz ważniejszą kwestią dla gestorów silnych marek jest przeciwdziałanie
naśladownictwu ich produktów i marek. Imitowanie marek może polegać na podrabianiu
produktów i znaków towarowych, wykorzystywaniu powszechnie znanych nazw silnych
marek lub też na naśladowaniu wyglądu produktów znanych marek (tzw. produkty podobne -

lookalike).
W badaniu w szczególności zwraca uwagę znaczna skala świadomego (42% respondentów) lub
nieświadomego, bo z przekonaniem, że produkt jest oryginalny (28%) nabywania ,,podróbek”
przez badanych konsumentów, pomimo, że aż 41% badanych (częściej mężczyźni- - 48%,
niż kobiety- 35%) utożsamia podróbki z plagiatem lub oszustwem. Pojawiają się jednak
pytania, jak badani konsumenci rozumieją termin ,,podróbki” i czy nie wiążą tego pojęcia też
np. z produktami ,,lookalike” oraz jaka jest ich świadomość prawnych aspektów oferowania
i kupowania podróbek. Tak duża skala deklaracji kupowania ,,podróbek” zadziwia tym bardziej,
że aż 45% respondentów (częściej osoby młodsze-65% niż starsze-30%) twierdzi, że potrafią
odróżnić produkt oryginalny od ,,podróbki”, a podstawowymi kryteriami rozpoznawania
,,podróbek” są niska jakość (75% respondentów), niska cena (73%) czy brak ,,wyraźnych’
logotypów (69%). To świadczy też o tym, że respondenci kojarzą ,,podróbki” z niską jakością,
ale też z niższą od oryginalnych wyrobów ceną, co w przypadku konsumentów świadomie
je kupujących jest zapewne kluczowym czynnikiem decydującym o ich zakupie. Podkreślić
też należy zidentyfikowane w badaniu szerokie spectrum kategorii produktów, których dotyczy
zjawisko nabywania ,,podróbek”, choć wśród nich prym wiodą głównie te, których użytkowanie
jest społecznie widoczne, a więc istotną rolę w ich zakupie odgrywa marka – np. torebki czy
buty.
Przy tak znacznym odsetku deklaracji nabywania ,,podróbek” zastanawia też to, jak duża
część badanych konsumentów deklaruje poszukiwanie informacji o tym jak odróżnić produkt
oryginalny od podróbki (49%). Według respondentów głównymi źródłami informacji są strony
www producentów (aż 74% respondentów poszukujących informacji) czy fora lub portale
(66%), a przecież wciąż jeszcze niewielu gestorów marek umieszcza na swoich stronach www
,,instrukcje” dotyczące rozróżnienia produktów oryginalnych od naśladowczych.
Przedstawiony raport stanowi istotny przyczynek i wstęp do dyskusji nad zjawiskiem tzw.
,,podróbek”, a zwłaszcza nad stosunkiem konsumentów do takich produktów i programami
poprawy świadomości polskich konsumentów w tym zakresie. Raport jest przyczynkiem,
bo nie tylko udziela odpowiedzi na wiele pytań, ale przyczynia się do postawienia kolejnych
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Marta Stefanowicz
Kancelaria KONDRAT i Partnerzy
Podróbki szkodzą znakom towarowym
W Polsce towary podrabiane są ogólnie dostępne na rynku, jak wskazują wyniki raportu
Instytutu Badawczego ARC Rynek i Opinia z czerwca 2016 r., a prawie połowa respondentów
chociaż raz kupiła podróbkę. Zjawisko to niesie za sobą negatywne konsekwencje nie tylko
wobec konsumentów, którzy często pod wpływem błędu nabywają towar niższej jakości,
ale jest przede wszystkim dotkliwe w stosunku do przedsiębiorców, których wysiłki zostają
bezprawnie wykorzystywane.
Mimo przeświadczenia respondentów, iż sprzedaż podróbek jest nieetyczna i powinna
być karana (48% badanych), w ocenie ankietowanych tylko sprzedający powinien ponosić
odpowiedzialność za wprowadzanie do obrotu towarów podrobionych. Jak wynika z raportu,
konsumenci nie zdają sobie sprawy, iż dokonując zakupu towarów podrobionych, mogą
ponieść finansową stratę. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 608/2013 z 12 czerwca 2013 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej
przez organy celne, celnicy mają prawo niszczenia bez wyroku sądu tzw. małych paczek
przesyłanych na terytorium UE z krajów trzecich lub z UE do krajów trzecich - jeżeli zaistnieje
podejrzenie, że są w nich towary podrobione lub pirackie. Z uwagi na fakt, iż zgodnie z danymi
przedstawionymi w analizowanym raporcie, zakup podróbek odbywa się w dużej mierze drogą
wysyłkową za pomocą portali internetowych, nieuważni konsumenci oraz amatorzy podróbek
narażeni są na stratę kosztów poniesionych na zakup nieoryginalnego towaru.
Pomimo powyższych procedur celnych, w dalszym ciągu znaczne ilości sfałszowanych
produktów trafiają na rynek i oferowane są konsumentom. We współczesnej gospodarce,
w której przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw coraz częściej uzależniona jest od
jego składników niematerialnych, w tym wypracowanego wizerunku marki, skutki zalewu
podróbkami odczuwane są najdotkliwiej przez

producentów oryginalnych towarów. Jak

bowiem zauważają sami respondenci, kupowanie podróbek może przyczynić się do tego, że
gorzej postrzegamy produkty oryginalne. Przy powszechnej dostępności podróbek, z czasem
oryginały mogą wydawać się mniej atrakcyjne w oczach konsumentów, co może prowadzić
do tzw. rozmycia znaku towarowego - zjawiska szczególnie dotkliwego w przypadku marek
luksusowych. Jednocześnie, zmiana realiów rynkowych związana ze wzrostem nabywania
towarów za pomocą Internetu, utrudnia konsumentom rozpoznanie, czy kupowany produkt
faktycznie jest podróbką. W związku z tym, to przedsiębiorcy powinni prowadzić aktywne
działania na rzecz ochrony marki przed degradacją w oczach konsumentów.
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Podstawową formą ochrony marki jest rejestracja znaku towarowego, co umożliwia
uprawnionemu zapobieganie naruszeniom ze strony osób trzecich, jak również pozwala
na czerpanie korzyści materialnych z wykorzystania tych znaków. Rejestracja znaków
towarowych może podlegać różnym procedurom regionalnym, w zależności od potrzeb
przedsiębiorcy. Oprócz rejestracji krajowej w Urzędzie Patentowym RP, zasadna może okazać
się rejestracja znaku towarowego na poziomie regionalnym, w Urzędzie Unii Europejskiej ds.
Własności Intelektualnej (EUIPO), a także w systemie międzynarodowym we wszystkich krajach
członkowskich Związku Madryckiego.
Polskie prawo, na gruncie art. 305 ustawy prawo własności przemysłowej, w przypadku
sprzedaży towarów opatrzonych podrobionym znakiem towarowym jak i samego bezprawnego
oznaczania towarami chronionymi znakami towarowymi, przewiduje karę grzywny, ograniczenia
wolności a nawet pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełnienia
przestępstwa stałe źródło dochodu, albo dopuszcza się tego przestępstwa w stosunku do
towaru o znacznej wartości, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.
Przedsiębiorca nie może jednak w swoich działaniach poprzestać na rejestracji znaku
towarowego. Również po zarejestrowaniu znaku, właściciel prawa ochronnego na dane
oznaczenie powinien nie tylko stale kontrolować czy podmioty trzecie używają takiego
samego oznaczenia w obrocie, ale także monitorować czy konkurenci nie podejmują działań
mających na celu rejestrację oznaczeń podobnych. Z uwagi bowiem na niedawną zmianę
krajowego systemu rejestracji znaków towarowych, mającą na celu harmonizację polskiego
prawa ze wspólnotowymi procedurami, Urząd Patentowy RP dokonując oceny zgłoszenia znaku
towarowego nie bierze pod uwagę kolizji z wcześniej zarejestrowanym znakiem towarowym.
W związku z tym, całkowicie legalnie mogą zostać zarejestrowane oznaczenia podobne
a nawet identyczne z wcześniejszym znakiem towarowym.
Aby nie dopuścić do rejestracji oznaczeń identycznych lub podobnych do znaków
wcześniejszych konieczne jest wniesienie sprzeciwu w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia
w Biuletynie Urzędu Patentowego o zgłoszeniu znaku towarowego. Urząd Patentowy RP,
o istnieniu identycznych lub podobnych znaków towarowych mogących stanowić podstawę
sprzeciwu, będzie informował wyłącznie podmioty zgłaszające nowy znak. Konsekwencją
przyjętej procedury, jest konieczność prowadzenia przez przedsiębiorców samodzielnego
monitorowania nowych zgłoszeń wpływających do Urzędu i podejmowania bezzwłocznych
działań w celu ochrony zarejestrowanych na ich rzecz znaków towarowych.
W obecnej sytuacji zalewu rynku tanimi podróbkami, ochronę przed negatywnymi skutkami
oddziaływania towarów podrobionych na wizerunek marki, może przynieść regularny
i uważny monitoring chronionych znaków towarowych. Jedynie szybka reakcja w przypadku
próby naruszenia, może uchronić uprawnionych przed tzw. „rozmyciem” marki w oczach
konsumentów, szczególnie dotkliwym w przypadku marek cieszących się reputacją i uznaniem
na rynku.
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