
PODSUMOWANIE ZMIAN W PRAWIE WŁASNOŚCI 
INTELEKTUALNEJ W ZWIĄZKU 
Z PANDEMIĄ COVID-19

Zmiany do Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych obejmują swoim zakresem również prawo własności
przemysłowej, prawo autorskie oraz prawa pokrewne. Poniżej przedstawiamy Państwu
zestawienie tych zmian. Wstrzymanie poboru opłat umożliwi ograniczenie kosztów prowadzenia
przedsiębiorstwa, a przedłużenie terminu na sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego oraz
wszystkich terminów w EUIPO i EPO pozwoli skupić się na innych polach prowadzenia
działalności gospodarczej.

|WSTRZYMANIE POBORU OPŁATABONAMENTOWYCH I ZWIĄZANYCH Z PRAWEM AUTORSKIM

Przedsiębiorca, który w swoim lokalu usługowym (sklepie, lokalu świadczącym usługi gastronomiczne,
hotelarskie, fryzjerskie, itp.) korzysta z utworów prawa autorskiego i praw pokrewnych albo używa
odbiorników radiofonicznych lub telewizyjnych - nie ma obowiązku regulowania opłat
abonamentowych oraz opłat odprowadzanych na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami
autorskimi lub prawami pokrewnymi, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo
stanu epidemii, z uwagi na wstrzymanie pobierania tych opłat od dnia 8 marca 2020 r.

Których opłat dotyczy uprawnienie?

1. Opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych.
2. Opłat dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi:

ZAIKS, KOPIPOL, REPROPOL, SAiW Copyright Polska, SAWP, SFP, STL, STOART, ZASP, ZPAF, ZPAP, ZPAV.

Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca, żeby skorzystać z takiego uprawnienia?

1. W miejscu świadczenia usług przez przedsiębiorcę, klienci muszą mieć możliwość zapoznania się
z utworami (lub przedmiotami praw pokrewnych).

2. Przedsiębiorca musi być płatnikiem tych opłat i dokonywać opłat za okresy rozliczeniowe
przypadające przed dniem 8 marca 2020 r.

3. Opłaty nie mogą zależeć wprost od faktycznego przychodu lub dochodu przedsiębiorcy, a więc
wykluczone będą takie podmioty jak np. kluby rozrywkowe.

|ZMIANA TERMINÓW W PRAWIE WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

Zmianie ulegają terminy na:
1. wniesienie sprzeciwów wobec zgłoszenia znaków towarowych,
2. złożenie tłumaczenia patentu europejskiego na język polski,
3. złożenie tłumaczenia na język polski ograniczonego lub zmienionego patentu europejskiego.

Terminy na wniesienie sprzeciwu, które już się rozpoczęły w okresie pomiędzy 8 marca a 30 czerwca
nie rozpoczynają się, a rozpoczęte przerywają się i na nowo rozpoczną się z dniem 1 lipca 2020 r.,
co oznacza, że od tej daty będą przysługiwały przedsiębiorcom 3 miesiące na złożenie sprzeciwu
wobec zgłoszenia znaku towarowego.

Terminy te nie podlegają przywróceniu, ani przedłużeniu. Zmiany dopuszczają złożenie sprzeciwu oraz
tłumaczeń w pierwotnym terminie.
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|PRZEDŁUŻENIE TERMINÓW W EUIPO I EPO

EUIPO oraz EPO wydały oficjalne decyzje o przedłużeniu terminów w obu tych instytucjach.

1. W EUIPO wszystkie terminy przypadające pomiędzy 9 marca a 31 kwietnia zostają wydłużone
do dnia 1 maja 2020 r.

2. Terminy w EPO, które wypadają po opublikowaniu komunikatu lub w dzień jego publikacji
(tj. 15 marca 2020r) zostają wydłużone do dnia 17 kwietnia 2020 r. z możliwością ich dalszego

przedłużania.

Odniesienie do "wszystkich terminów" w EUIPO należy odczytywać dosłownie i obejmuje ono
wszystkie terminy proceduralne, niezależnie od tego, czy zostały one ustalone przez Urząd, czy też
wynikają z ustaw. Jakie więc w szczególności terminy zostaną przedłużone? Terminy na:

a) wniesienie opłaty za złożenie wniosku,

b) prawo pierwszeństwa,

c) priorytet z wystawy,

d) wniesienie sprzeciwu,

e) wniesienie opłaty za wniesienie sprzeciwu,

f) wniosek o odnowienie,

g) złożenie odwołania i uzasadnienia,

h) uiszczenie opłaty odwoławczej.

UWAGA! Terminy przed innymi organami niż EUIPO, pomimo bezpośredniego związku ze sprawami
dotyczącymi znaków towarowych i wzorów przemysłowych, nie podlegają przedłużeniu na podstawie
decyzji EUIPO.

Na bieżąco monitorujemy sytuację i jak najszybciej będzie to możliwe, przekażemy
Państwu najważniejsze informacje za pomocą newslettera. Zachęcamy też do śledzenia
naszych mediów społecznościowych, gdzie w najbliższym czasie udostępnimy terminarz
dotyczący rozwiązań wprowadzonych przez rząd.

http://www.affre.pl/
mailto:joanna.affre@affre.pl
mailto:marek.rumak@affre.pl
https://www.linkedin.com/company/5392065/
https://www.facebook.com/affreiwspolnicy/

