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KOMUNIKAT PRASOWY 
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Badanie podkreśla korzyści gospodarcze wynikające z posiadania 

praw własności intelektualnej – zwłaszcza dla małych 

przedsiębiorstw 
 

• Wspólne sprawozdanie EUIPO i EPO pokazuje, że przedsiębiorstwa 

europejskie będące właścicielami praw własności intelektualnej mają średnio 

o 20% wyższe przychody na pracownika niż firmy, które nie posiadają takich 

praw. 

 

• Przedsiębiorstwa będące właścicielami praw własności intelektualnej również 

wypłacają swoim pracownikom wysokie wynagrodzenie (o 19% wyższe niż 

przedsiębiorstwa, które nie posiadają praw własności intelektualnej). 

 

• Prawie sześć na dziesięć dużych przedsiębiorstw w Europie posiada prawa 

własności intelektualnej, jednak tylko 9% MŚP w regionie posiada patent, 

zarejestrowany wzór lub znak towarowy. 

 

• W Polsce 10,1% MŚP posiada jedno z trzech praw własności intelektualnej. 

 

Alicante/Monachium, 8 lutego 2021 r. – Z nowego badania opublikowanego dziś przez 

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) i Europejski Urząd Patentowy 

(EPO) wynika, że przedsiębiorstwa będące właścicielami co najmniej jednego patentu, 

zarejestrowanego wzoru lub znaku towarowego generują średnio o 20% wyższe przychody 

na pracownika niż przedsiębiorstwa, które nie są właścicielami żadnego z tych praw 

własności intelektualnej. Ponadto stwierdzono, że przedsiębiorstwa będące właścicielami 

praw własności intelektualnej wypłacają średnio o 19% wyższe wynagrodzenia niż inne 

przedsiębiorstwa. 

 

Badanie to, zatytułowane „Prawa własności intelektualnej a wyniki przedsiębiorstw w UE”, 

potwierdza silny, pozytywny związek między posiadaniem przez przedsiębiorstwo różnych 

rodzajów praw własności intelektualnej a jego wynikami gospodarczymi. Jeżeli chodzi 

o indywidualne prawa własności intelektualnej, własność patentów, przy o 36% wyższych 

przychodach na pracownika i o 53% wyższych płacach, wykazuje najsilniejszy związek 

z wynikami przedsiębiorstwa w porównaniu z przedsiębiorstwami, które nie są właścicielami 



    
 

 

żadnych praw własności intelektualnej, wyprzedzając własność zarejestrowanych wzorów 

(o 32% wyższe przychody i o 30% wyższe płace) oraz znaków towarowych (o 21% wyższe 

przychody i o 17% wyższe płace). 

 

Christian Archambeau, dyrektor wykonawczy EUIPO, powiedział: 

 

„Badanie to, będące wynikiem współpracy między EUIPO a EPO, jest kolejnym dowodem 

łączącym prawa własności intelektualnej z wynikami gospodarczymi. Dotyczy to zwłaszcza 

MŚP, które stanowią podstawę europejskiej gospodarki. W krytycznym kontekście dla 

większości europejskich przedsiębiorstw wyniki te podkreślają znaczenie ułatwienia małym 

przedsiębiorstwom ochrony ich innowacji i kreatywności za pomocą praw własności 

intelektualnej, co jest jednym z głównych celów naszego strategicznego planu na 2025 r.” 

 

 

 

António Campinos, dyrektor Europejskiego Urzędu Patentowego, powiedział: 

 

„Im silniejszy portfel praw własności intelektualnej, tym lepsze wyniki przedsiębiorstwa. 

Przedsiębiorstwa będące właścicielami praw własności intelektualnej nie tylko generują 

więcej przychodów, ale i ich pracownicy zarabiają więcej. Są to ważne sygnały dla naszej 

gospodarki i naszego społeczeństwa. Badanie pokazuje ponadto, że MŚP w Europie mają 

znaczny niewykorzystany potencjał, ponieważ widoczne jest, że mogą one w największym 

stopniu skorzystać na własności intelektualnej. Ponadto przedsiębiorstwa intensywnie 

korzystające z praw własności intelektualnej pomogły nam wyjść z kryzysu finansowego 

z 2008 r., dlatego też jestem głęboko przekonany, że innowacje przyczynią się do 

przezwyciężenia skutków COVID-19 w Europie”. 

 

Nowe badanie dostarcza dalszych informacji na temat znaczenia praw własności 

intelektualnej dla gospodarki europejskiej. Wspólne badanie EUIPO i EPO dotyczące 

sektorów intensywnie korzystających z praw własności intelektualnej, opublikowane 

w 2019 r., wykazało, że te sektory generują znaczny i rosnący odsetek działalności 

gospodarczej i zatrudnienia w Europie. W poprzednim badaniu przeprowadzonym przez 

EPO i EUIPO, opublikowanym również w 2019 r., stwierdzono, że MŚP posiadające patenty, 

zarejestrowane wzory lub znaki towarowe częściej niż inne przedsiębiorstwa osiągają 

znaczny wzrost obrotów w kolejnych latach. W ujęciu łącznym badania te przedstawiają 

silne indykacje na pozytywny związek między prawami własności intelektualnej a wynikami 

gospodarczymi zarówno na poziomie makroekonomicznym, jak i na poziomie 

poszczególnych przedsiębiorstw. 

 

W badaniu wyizolowano także skutki posiadania praw własności intelektualnej po 

wyłączeniu innych czynników, n.p. wielkość przedsiębiorstwa lub państwa czy sektory 

prowadzenia działalności. Wyniki potwierdzają pozytywny związek między posiadaniem 

praw własności intelektualnej a wynikami gospodarczymi, z przychodem na pracownika 

wyższym o 55% w przypadku podmiotów będących właścicielami praw własności 

intelektualnej niż w przypadku podmiotów niebędących właścicielami takich praw. Ponadto 



    
 

 

analiza pokazuje, że zależność ta jest jeszcze wyraźniejsza w przypadku MŚP – te, które są 

właścicielami praw własności intelektualnej, uzyskują o 68% wyższe przychody na 

pracownika niż te, które w ogóle nie mają praw własności intelektualnej. W przypadku 

dużych przedsiębiorstw premia z przychodów wynosi 18%. Biorąc pod uwagę, że w badaniu 

stwierdzono również, że mniej niż 9% MŚP w Europie posiada jakiekolwiek z trzech 

rodzajów praw własności intelektualnej, w porównaniu z niemal sześcioma na 10 dużych 

przedsiębiorstw, zwraca się uwagę na znaczny potencjał mniejszych przedsiębiorstw 

w zakresie dalszego wykorzystywania praw własności intelektualnej. 

 

Ponadto MŚP, które łączą różne prawa własności intelektualnej, uzyskują jeszcze wyższe 

przychody na pracownika. Małe przedsiębiorstwa, które są właścicielami zarówno patentów, 

jak i znaków towarowych, generują o 75% więcej dochodów, natomiast te, które mają 

zarejestrowane wzory i znaki towarowe, otrzymują szacunkową premię z przychodów 

w wysokości 84%. MŚP posiadające kombinację patentów, znaków towarowych 

i zarejestrowanych wzorów generują prawie dwukrotnie (o 98%) wyższe przychody na 

pracownika w porównaniu z przedsiębiorstwami, które nie mają żadnego z tych trzech praw 

własności intelektualnej. 

 

W sprawozdaniu wykazano również, że przedsiębiorstwa będące właścicielami praw 

własności intelektualnej są bardziej reprezentowane w sektorach informacji i komunikacji 

(18% przedsiębiorstw w tym sektorze jest właścicielami praw własności intelektualnej), 

produkcji (14%) i innej działalności usługowej (14%), a także działalności naukowej 

i technicznej (13%). 

 

 

DODATKOWE INFORMACJE 

 

Przeczytaj pełne sprawozdanie EPO i EUIPO na temat praw własności intelektualnej 

i wyników przedsiębiorstw w UE. 

 

 

UWAGA DLA REDAKTORÓW 

 

Sprawozdanie jest częścią serii badań gospodarczych ukazujących wkład praw własności 

intelektualnej w gospodarkę UE zarówno na poziomie sektorów, jak i poszczególnych 

przedsiębiorstw. 

 

Sprawozdanie opiera się na analizie statystycznej ponad 127 000 przedsiębiorstw ze 

wszystkich 27 państw członkowskich UE i Zjednoczonego Królestwa, obejmującej lata 

2007–2019. Jest to działanie następcze w związku z podobnym sprawozdaniem 

opublikowanym przez EUIPO w 2015 r., w którym wykorzystano dane tylko w odniesieniu do 

12 państw członkowskich. Metodyka została również udoskonalona przez zespół 

ekonomistów z EUIPO i EPO. Obejmuje ona patenty, zarejestrowane wzory i znaki 

towarowe oraz wszelkie kombinacje tych trzech praw. Obejmuje ona również prawa 

własności intelektualnej zarówno na szczeblu europejskim, jak i krajowym. 



    
 

 

 

Wyniki badania są spójne z wcześniejszymi badaniami na temat wkładu sektorów 

intensywnie korzystających z praw własności intelektualnej w gospodarkę UE (EPO/EUIPO, 

wrzesień 2019 r.) oraz na temat związku między działalnością przedsiębiorstwa w zakresie 

praw własności intelektualnej a prawdopodobieństwem osiągnięcia wysokiego wzrostu 

w kolejnych latach (EPO/EUIPO, 2019). 

 

 

O EUIPO 

 

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) jest zdecentralizowaną 

agencją UE z siedzibą w Alicante w Hiszpanii. Zarządza rejestracją znaku towarowego Unii 

Europejskiej (ZTUE) i zarejestrowanego wzoru wspólnotowego (ZWW); oba zapewniają 

ochronę własności intelektualnej we wszystkich państwach członkowskich UE. EUIPO 

prowadzi również współpracę z krajowymi i regionalnymi urzędami ds. własności 

intelektualnej UE. 

 

Europejskie obserwatorium do spraw naruszeń praw własności intelektualnej powstało 

w 2009 r. w celu wspierania ochrony i egzekwowania praw własności intelektualnej oraz 

w celu zwalczania rosnącego zagrożenia naruszeniem praw własności intelektualnej 

w Europie. W dniu 5 czerwca 2012 r. na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) nr 386/2012 zostało przeniesione do EUIPO. 

 

 

O EPO 

 

Europejski Urząd Patentowy (EPO) jest jedną z największych instytucji służby publicznej 

w Europie zatrudniającą blisko 7000 pracowników. EPO został utworzony w celu 

wzmocnienia współpracy w zakresie patentów w Europie. Jego siedziba mieści się 

w Monachium, a oddziały znajdują się także w Berlinie, Brukseli, Hadze i Wiedniu. Dzięki 

scentralizowanej procedurze przyznawania patentu EPO wynalazcy są w stanie uzyskać 

wysokiej jakości ochronę patentową aż w 44 krajach, obejmującą rynek ok. 700 mln osób. 

EPO jest również głównym światowym organem odpowiadającym za udzielanie informacji 

na temat patentów oraz ich wyszukiwania. 

 

Kontakty z mediami 

 

Europejski Urząd Patentowy 

Luis Berenguer Giménez 

Główny dyrektor ds. komunikacji / rzecznik 

Nr tel.: +49 89 2399 1820 

 

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej 

Julio Laporta Insa 

Kierownik, Wydział ds. Komunikacji 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/home
http://www.epo.org/


    
 

 

Nr tel.: +34 965 139882 


