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Drodzy Czytelnicy,

w lutym Parlament Europejski przyjął przepisy mające 
znieść tzw. geoblokowanie, czyli ograniczanie dostępu 
do treści bądź towarów ze względu na kraj pochodze-
nia odbiorcy. Oznacza to, że jeszcze w grudniu tego 
roku wszyscy obywatele państw członkowskich UE zy-
skają równy dostęp do większości usług świadczonych 
przez unijnych przedsiębiorców w Internecie. Zakaz 
blokowania będzie obowiązywał m.in. przy zakupie 
towarów (np. elektroniki), usług online świadczonych 
na miejscu (np. bilet na wydarzenie sportowe) czy przy 
nabywaniu usług świadczonych drogą elektroniczną 
(np. chmura obliczeniowa). Więcej na ten temat moż-
na dowiedzieć się dzięki lekturze artykułu pt. Znosze-
nie barier na unijnym rynku e-commerce.

W bieżącym numerze poruszamy także zagadnie-
nia związane z zamówieniami publicznymi w Niem-
czech. Rynek naszego zachodniego sąsiada niewąt-
pliwie stwarza polskim przedsiębiorcom mnóstwo 
szans na rozwój, niemniej aby je należycie wykorzy-
stać, powinno się najpierw poznać mechanizmy funk-
cjonowania tego rynku. Przedsiębiorcom zaintereso-
wanym tym zagadnieniem polecamy zapoznanie się 
z tekstem pt. Polski przedsiębiorca na rynku zamówień 
publicznych w Niemczech.

Zapraszamy także do zapoznania się z najnowszy-
mi ofertami współpracy zagranicznej pochodzącymi 
z bazy POD (Partnership Opportunities Database), 
prowadzonej przez Komisję Europejską i udostępnia-
nej ośrodkom Enterprise Europe Network.
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Znoszenie barier na unijnym rynku e-commerce
Rozporządzenie w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego
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Coraz częściej konsumenci z poszcze-
gólnych państw członkowskich Unii 
Europejskiej szukają interesujących ich 
towarów lub usług nie tylko w skle-
pach internetowych znajdujących się 
w państwie, w którym mieszkają, lecz 
także w e-sklepach prowadzonych 
przez przedsiębiorców z innych państw 
członkowskich. Nie zawsze jednak sfina-
lizowanie takiej transakcji jest łatwym 
zadaniem. Zdarzają się bowiem przy-
padki, gdy przykładowo polski konsu-
ment znajduje interesujący go towar 
w hiszpańskim sklepie internetowym, 
lecz okazuje się, że ten sklep nie prowa-
dzi sprzedaży do Polski. Występują rów-
nież sytuacje, gdy ten sam towar ma róż-
ną cenę w zależności od tego, z którego 
państwa członkowskiego Unii Europej-
skiej następuje wejście na strony dane-
go e-sklepu, a jedynym uzasadnieniem 
dla tej sytuacji jest miejsce pobytu kon-
sumenta. Nie należy także do rzadko-
ści sytuacja, w której konsument chcąc 
wejść na stronę internetową przedsię-
biorcy prowadzoną w innym kraju niż 
kraj jego zamieszkania, jest automatycz-
nie przekierowywany na wersję strony 
językowej prowadzoną dla kraju miejsca 
pobytu konsumenta. Występują rów-
nież utrudnienia związane z warunkami 

realizacji płatności, które okazują się być 
różne dla klientów z różnych państw 
członkowskich Unii Europejskiej.

Wszystkie opisane powyżej sytuacje 
są elementami tzw. geoblokowania, czy-
li zjawiska polegającego na ogranicza-
niu dostępu lub różnicowaniu warun-
ków tego dostępu do towarów i usług 
w zależności od tego, z jakiego państwa 
pochodzi klient, a zwłaszcza konsu-
ment. Działania te nie sprzyjają rozwojo-
wi jednolitego rynku cyfrowego w Unii 
Europejskiej. Utrudniają one bowiem 
swobodny przepływ towarów i usług 
pomiędzy państwami członkowskimi.

Biorąc to pod uwagę, Komisja Euro-
pejska podjęła inicjatywę legislacyj-
ną zmierzającą do przyjęcia rozporzą-
dzenia, które ograniczy takie działania. 
Doprowadziło to do uchwalenia Roz-
porządzenia Parlamentu Europejskie-
go i Rady (UE) 2018/302 z dnia 28 lute-
go 2018 r. w sprawie nieuzasadnionego 
blokowania geograficznego oraz innych 
form dyskryminacji klientów ze względu 
na przynależność państwową, miejsce 
zamieszkania lub miejsce prowadze-
nia działalności na rynku wewnętrznym 
oraz w sprawie zmiany rozporządzeń 

(WE) nr 2006/2004 oraz (UE) 2017/2394 
i dyrektywy 2009/22/WE1. Rozporządze-
nie będzie stosowane od dnia 3 grudnia 
2018 r.

Dostęp do interfejsów 
internetowych

Jak wspomniano, jednym z przejawów 
geoblokowania jest ograniczanie przez 
przedsiębiorców dostępu do swojej 
strony internetowej lub aplikacji mobil-
nej oraz wprowadzanie mechanizmów 
przekierowań. Poprzez przekierowania 
konsument, który chce odwiedzić stro-
nę internetową przedsiębiorcy dedyko-
waną na inny kraj niż kraj miejsca jego 
pobytu, jest przekierowywany w spo-
sób automatyczny na stronę opracowa-
ną dla państwa członkowskiego, w któ-
rym przebywa. W efekcie uniemożliwia 
to konsumentowi zapoznanie się z tre-
ściami zamieszczonymi na stronie inter-
netowej przedsiębiorcy przeznaczonej 
dla odbiorców w innym kraju.

Rozporządzenie zawiera regulacje, któ-
re mają zapobiegać takiemu działa-
niu, jeżeli u jego podstaw leżą względy 
związane z przynależnością państwo-
wą klienta, jego miejscem zamieszka-
nia lub miejscem prowadzenia działal-
ności.

Rozporządzenie posługuje się poję-
ciem interfejsu internetowego, który 
jest ujmowany bardzo szeroko. Należy 
przez to rozumieć każdą postać opro-
gramowania, m.in. stronę internetową, 
jej część, aplikacje, w tym mobilne, któ-
re są obsługiwane przez handlowców 
w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządze-
nia2 lub na ich rzecz i służą do zapew-
nienia klientom dostępu do towarów 
lub usług handlowca w celu zawarcia 
dotyczących ich transakcji. Pojęcie in-
terfejsu internetowego obejmie zatem 
w szczególności: 

handel elektroniczny
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• tradycyjne sklepy internetowe, 
• platformy internetowe, 
• portale społecznościowe oraz 
• aplikacje mobilne.

1) Blokowanie lub ograniczanie dostę-
pu do interfejsów internetowych

Rozporządzenie w art. 3 ust. 1 zakazuje 
przedsiębiorcom blokowania lub ogra-
niczania dostępu do swoich interfejsów 
internetowych ze względów związanych 
z przynależnością państwową klienta, 
jego miejscem zamieszkania lub miej-
scem prowadzenia działalności gospo-
darczej. Nie można zatem stosować żad-
nych środków technicznych lub innych 
sposobów, które prowadziłyby do po-
wyższych skutków.

Blokowanie dostępu oznacza dopro-
wadzenie do sytuacji, w której brak 
jest w ogóle możliwości zapoznania się 
z treściami znajdującymi się w dowol-
nym interfejsie internetowym należą-
cym do danego przedsiębiorcy. Ogra-
niczenie dostępu obejmuje natomiast 
przypadki, gdy dostęp do interfejsu in-
ternetowego jest w jakikolwiek sposób 
utrudniany lub nie jest prezentowana 
jego pełna treść.

Powyższe działania będą dopuszczalne 
jedynie wówczas, gdy wymaga tego pra-
wo określonego państwa członkowskie-
go lub prawo unijne.

2) Przekierowywanie do innej wersji in-
terfejsu internetowego

Na podstawie art. 3 ust. 2 rozporzą-
dzenia prawodawca unijny wprowa-
dza zakaz przekierowywania klientów 
przez przedsiębiorców do innych wer-
sji ich interfejsów internetowych niż 
ta, do której pierwotnie klient starał 
się uzyskać dostęp. Zakaz ten obejmu-
je przypadki, gdy powodem przekie-
rowania jest przynależność państwo-
wa, miejsce zamieszkania lub miejsce 
prowadzenia działalności gospodar-
czej klienta. Inną wersją interfejsu in-
ternetowego jest taka, która różni się 
od wersji, z którą chciał zapoznać się 
klient, układem, używanym językiem 
lub innymi cechami dostosowującymi 
interfejs do specyfiki klientów. Tymi 
innymi cechami mogą być przykłado-
wo określone promocje lub konfigura-
cje towaru dopasowane do oczekiwań 
klientów z określonego kraju. Nie moż-
na zatem ograniczać możliwości zapo-
znania się z takimi promocjami osobom 

z innego kraju jedynie z racji ich miej-
sca zamieszkania.

Wyjątkiem od powyższej zasady jest sy-
tuacja, gdy klient udzieli wyraźnej zgody 
na przekierowanie. Nie może być ona za-
tem domniemywana z innego zachowa-
nia klienta, lecz powinna być wyraźnym 
oświadczeniem, które jest przez niego 
składane. Przy czym, jeżeli wykorzysty-
wany jest mechanizm tzw. checkboxa, 
to nie może być on domyślnie zaznaczo-
ny. Jednak nawet wtedy, kiedy zgoda zo-
stanie wyrażona i nastąpi przekierowa-
nie, to wersja interfejsu internetowego, 
do której klient chciał uzyskać pierwot-
nie dostęp, musi pozostać dla niego ła-
two dostępna. Oznacza to, że na stronie, 
do której nastąpiło, za zgodą klienta, 
przekierowanie, powinien znajdować 
się przykładowo przycisk umożliwiający 
przejście do innej wersji interfejsu inter-
netowego.
Wyjątkiem od omówionego zakazu jest 
sytuacja, gdy przepisy prawa unijnego 
lub prawa państwa członkowskiego po-
wodują, że dla ich zachowania koniecz-
ne jest stosowanie przekierowania.

Zasady dostępu 
do towarów i usług

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia przed-
siębiorcy nie będą mogli różnicować 
ogólnych warunków dostępu do towa-
rów lub usług ze względów związanych 
z przynależnością państwową klienta, 
jego miejscem zamieszkania lub miej-
scem prowadzenia działalności. Poprzez 
ogólne warunki dostępu do towarów 
i usług należy rozumieć wszelkie zasa-
dy i informacje odnoszące się do dostę-
pu klientów do określonych towarów 
lub usług. Obejmują one m.in. cenę. 
Wskazany zakaz znajdzie zastosowanie 
w trzech przypadkach.

Pierwszym jest sytuacja, kiedy klient 
planuje kupić towary od przedsiębiorcy 
i mają być one dostarczone do miejsca 
w państwie członkowskim, w którym 
przedsiębiorca zgodnie ze swoim regu-
laminem dostarcza towar, albo klient 
ma odebrać towar w miejscu ustalonym 
z przedsiębiorcą w państwie członkow-
skim, w którym przedsiębiorca dostarcza 
towary. Jeżeli zatem klient z Polski bę-
dzie chciał kupić towar w portugalskim 

sklepie internetowym, który dostar-
cza towary na teren Portugalii i Hiszpa-
nii, to przedsiębiorca nie będzie mógł 
odmówić sprzedaży towaru klientowi 
z Polski, jeżeli ten wskaże jako miejsce 
dostawy określony adres w Portugalii 
lub Hiszpanii.

Drugi rodzaj przypadków objętych 
omawianą regulacją ma miejsce wów-
czas, gdy klient chce skorzystać z usług 
świadczonych przez przedsiębior-
cę drogą elektroniczną. Chodzi zatem 
o usługi świadczone przez Internet, 
np. możliwość założenia konta w porta-
lu społecznościowym, założenie konta 
e-mail czy usługi chmurowe. Z zakresu 
zastosowania tej zasady wyłączone są te 
usługi, w których istotą jest zapewnianie 
dostępu do utworów chronionych pra-
wem autorskim, w tym ich sprzedaż.

Ostatnią sytuacją spośród wskazanych 
w art. 4 rozporządzenia jest korzysta-
nie przez klienta z usług, innych niż 
e-usługi, świadczonych przez przed-
siębiorcę w danej fizycznej lokalizacji 
na terytorium państwa członkowskie-
go, w którym przedsiębiorca prowadzi 
swoją działalność gospodarczą.

W rozporządzeniu zawarto ważne dla 
przedsiębiorców rozwiązanie, które 
ma rozwiać wątpliwości mogące po-
jawić się w kontekście rozporządze-
nia Rzym I3. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b 
tego rozporządzenia umowy zawiera-
ne przez przedsiębiorców z konsumen-
tami podlegają prawu państwa, w któ-
rym konsument ma miejsce zwykłego 
pobytu, jeżeli przedsiębiorca w jakikol-
wiek sposób kieruje swoją działalność 
do takiego państwa. Zestawienie tego 
przepisu z rozwiązaniami wprowadzo-
nymi w rozporządzeniu mogłoby pro-
wadzić do wątpliwości, czy już samo 
stosowanie się do zakazu blokowania 
geograficznego i umożliwianie zakupu 
towarów konsumentom z określone-
go kraju stanowi nakierowanie w rozu-
mieniu art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia 
Rzym I. Dzięki wprowadzonemu w roz-
porządzeniu przepisowi tak się nie sta-
nie. Przedsiębiorcy stosujący się jedynie 
do rozporządzenia i niekierujący swojej 
działalności w inny sposób do państw 
członkowskich Unii Europejskiej nie 
będą zmuszeni do zawierania umów 
według przepisów prawa innego pań-
stwa unijnego niż to, w którym prowa-
dzą działalność gospodarczą.

handel elektroniczny
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Omówione zakazy nie znajdują zastoso-
wania wówczas, gdy z przepisu prawa 
unijnego lub państwa członkowskiego 
wynika zakaz sprzedaży określonego 
towaru lub usługi na określonym tery-
torium.

Zakaz dyskryminacji 
ze względów związanych 
z płatnością

Blokowanie geograficzne przyjmuje 
również postać utrudnień związanych 
z realizacją płatności przez klientów 
z innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej. Zdarzają się sytuacje, gdy 
za dokonanie płatności z innego pań-
stwa jest pobierana dodatkowa opłata 

przez przedsiębiorcę lub modyfikowane 
są inne warunki związane z płatnością. 
Prowadzi to w efekcie do ograniczenia 
liczby użytkowników, którzy decydują 
się na korzystanie z możliwości trans-
granicznych zakupów online.

W reakcji na sytuacje, które utrudnia-
ją rozwój jednolitego rynku cyfrowego 
w Unii Europejskiej, art. 5 rozporządzenia 
przewiduje rozwiązania mające na celu 
wyeliminowanie opisanych praktyk. 
Zgodnie z nim przedsiębiorca nie może 
ze względów związanych z przynależ-
nością państwową klienta, jego miej-
scem zamieszkania, miejscem prowa-
dzenia działalności, lokalizacją rachunku 
płatniczego, miejscem prowadzenia 

działalności dostawcy usług płatniczych 
lub miejscem wydania instrumentu 
płatniczego stosować zróżnicowanych 
warunków w odniesieniu do transakcji 
płatniczej, jeżeli są spełnione następu-
jące warunki:
1) transakcja płatnicza jest dokonywa-

na elektronicznie za pomocą pole-
cenia przelewu, polecenia zapłaty 
lub instrumentu płatniczego oparte-
go na karcie w obrębie tej samej mar-
ki płatniczej i kategorii,

2) spełnione są wymogi uwierzytelnia-
nia przewidziane w odpowiednich 
przepisach,

3) transakcja jest dokonywana w wa-
lucie akceptowanej przez przedsię-
biorcę.

Warto jednak podkreślić, że powyższe 
nie oznacza obowiązku przedsiębiorcy 

wdrożenia w ramach swojej działalno-
ści wszystkich wymienionych powy-
żej środków płatności. Opisany powy-
żej zakaz ogranicza się tylko do tych 
środków, które są akceptowane przez 
danego przedsiębiorcę. Zachowuje 
on zatem możliwość podjęcia decy-
zji o tym, w jaki sposób będzie moż-
na zapłacić za oferowane przez niego 
towary lub usługi. Jeżeli jednak taką 
decyzję już podejmie, to nie może róż-
nicować warunków skorzystania z da-
nego środka płatności od m.in. miejsca 
zamieszkania klienta. Przy spełnieniu 
wymienionych przesłanek warunki ko-
rzystania z danego sposobu płatno-
ści muszą być takie same dla każdego 
klienta, niezależnie od miejsca jego 

zamieszkania czy lokalizacji jego ra-
chunku bankowego.
Trzeba również zwrócić uwagę, 
że prawodawca unijny nie wymaga 
od przedsiębiorcy przyjmowania płat-
ności w innej walucie niż ta przez nie-
go akceptowana. Nie może on nato-
miast różnicować warunków zapłaty 
w tej walucie klientom z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej. Prze-
walutowanie i ewentualne koszty z tym 
związane będą obciążały klienta.

Prawodawca unijny, uwzględniając 
również interesy przedsiębiorców, 
jednoznacznie wskazał, że mogą oni 
z obiektywnych przyczyn wstrzymy-
wać dostawę towarów lub świadcze-
nie usług do momentu, gdy otrzymają 
potwierdzenie właściwego zainicjowa-
nia transakcji płatniczej. Dzięki temu 
przedsiębiorca będzie miał pewność, 
że otrzyma od klienta pieniądze. Sta-
nowi o tym art. 5 ust. 2 rozporządzenia. 
Bez tego przepisu takie ograniczenia 
względem klientów zagranicznych na-
ruszałyby określoną w art. 4 ust. 1 roz-
porządzenia zasadę równego dostępu 
do towarów i usług. Uzależnienie wy-
słania towaru lub rozpoczęcia świad-
czenia usługi na rzecz klienta z innego 
państwa członkowskiego Unii Euro-
pejskiej od uprzedniego otrzymania 
potwierdzenia prawidłowości za-
inicjowania transakcji stanowiło-
by różnicowanie warunków dostępu 
do towarów i usług. Trzeba pamiętać, 
że wprowadzenie takiego rozwiąza-
nia musi być uzasadnione obiektyw-
nymi przyczynami. Takimi mogą być  
m.in. ryzyka i koszty związane z ewen-
tualną koniecznością dochodzenia za-
płaty należności w innym państwie 
członkowskim Unii Europejskiej.

Porozumienia dotyczące 
sprzedaży pasywnej

W prawie ochrony konkurencji wyróżnia 
się dwa rodzaje ograniczeń dotyczących 
możliwości prowadzenia przez określo-
nego przedsiębiorcę sprzedaży do klien-
tów z określonego terytorium. Oba ro-
dzaje mają swoje źródło w umowie, 
która jest zawierana między przedsię-
biorcami. Ograniczenia tzw. sprzedaży 
aktywnej dotyczą podejmowania przez 
przedsiębiorcę działań zmierzających 

handel elektroniczny
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do pozyskania klienta z określonego 
terytorium. Natomiast ograniczenia 
sprzedaży pasywnej odnoszą się do sy-
tuacji, w których to klient z określonego 
terytorium dociera do przedsiębiorcy 
mimo braku podejmowania przez nie-
go aktywnych działań nakierowanych 
na pozyskanie klienta. Istota ograni-
czeń sprzedaży pasywnej sprowadza 
się zatem do braku zawierania umów 
z klientami, którzy sami dotarli do dane-
go przedsiębiorcy i składają zamówienie 
lub zapytanie ofertowe.

Obie postaci ograniczeń podlegają 
ocenie przez pryzmat prawa ochrony 
konkurencji, gdyż mogą prowadzić 
do jej ograniczania. Są zatem do nich 
stosowane zasady określone w szcze-
gólności w art. 101 Traktatu o funkcjo-
nowaniu Unii Europejskiej oraz roz-
porządzeniu Komisji (UE) nr 330/2010 
z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie 
stosowania art. 101 ust. 1 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
do kategorii porozumień wertykal-
nych i praktyk uzgodnionych. 

Porozumienia ograniczające sprzedaż 
pasywną mogłyby wpływać na skutecz-
ność funkcjonowania zasad opisanych 
w rozporządzeniu. Uniemożliwiałyby 

bowiem realizację zasady dostępności 
towarów i usług. Przedsiębiorca związa-
ny takim porozumieniem musiałby je na-
ruszyć, by sprzedać towar lub świadczyć 
usługę na rzecz klienta z terytorium pań-
stwa członkowskiego Unii Europejskiej, 
na którego terytorium rozciągałoby się 
ograniczenie przewidziane w porozu-
mieniu.

W związku z powyższym, zgodnie 
z przepisem art. 6 ust. 2 rozporządze-
nia, postanowienia porozumień ograni-
czających sprzedaż pasywną, które na-
kładają na przedsiębiorców obowiązki 
niezgodne z rozporządzeniem, są nie-
ważne z mocy prawa. W konsekwencji 
przedsiębiorcy nie mogą ich respekto-
wać, a ich kontrahent nie będzie miał 
prawnego mechanizmu, który pozwoli 
na wyegzekwowanie na drodze sądo-
wej takich postanowień.

Podsumowanie

Rozwiązania wprowadzone w rozpo-
rządzeniu mają na celu wyeliminowa-
nie kolejnej bariery zakłócającej płynne 
funkcjonowanie jednolitego rynku cyfro-
wego w Unii Europejskiej. Przewidziane 

w nim rozwiązania prawne zapewnią 
klientom możliwość transgranicznego 
nabywania towarów i usług bez ogra-
niczeń, które powodowało blokowanie 
geograficzne. Jednocześnie prawodaw-
ca unijny uwzględnił interesy przedsię-
biorców, w szczególności w zakresie pra-
wa właściwego dla umów zawieranych 
z konsumentami. Dzięki temu stosowa-
nie rozporządzenia nie powinno rodzić 
ryzyk prawnych dla przedsiębiorców 
prowadzących swą działalność w ra-
mach e-commerce.

Witold Chomiczewski
radca prawny, 

wspólnik Lubasz i Wspólnicy – 
Kancelaria Radców Prawnych sp.k. 

pełnomocnik Izby Gospodarki 
Elektronicznej ds. legislacji

1 Dalej: „rozporządzenie”.
2 W dalszej części artykułu, dla uproszenia, używane jest 

pojęcie „przedsiębiorcy”.
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 

nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa 
właściwego dla zobowiązań umownych.

turystyka

Michał Kowalski

Usługi turystyczne, cz. II

Zmiany przepisów określających zasady świadczenia usług turystycznych 
od 1 lipca 2018 r.

Legalne funkcjonowanie na rynku usług 
turystycznych wymaga spełnienia sze-
regu warunków określonych w ustawie. 
Podjęcie działalności w zakresie organi-
zowania imprez turystycznych oraz uła-
twiania nabywania powiązanych usług 
turystycznych wymaga co do zasady 
uzyskania wpisu do rejestru organi-
zatorów turystyki i przedsiębiorców 
ułatwiających nabywanie powiąza-
nych usług turystycznych. Uzyskanie 
takiego wpisu musi być jednak poprze-
dzone spełnieniem określonych ustawą 
warunków. 

Zasady funkcjonowania 
organizatorów turystyki 
i przedsiębiorców 
ułatwiających nabywanie 
powiązanych usług 
turystycznych

Organizator turystyki (przedsię-
biorca turystyczny, który tworzy 
i sprzedaje lub oferuje do sprzeda-
ży imprezy turystyczne, bezpośrednio 

lub za pośrednictwem innego przed-
siębiorcy turystycznego lub razem 
z innym przedsiębiorcą turystycznym, 
lub też przedsiębiorca turystyczny, któ-
ry przekazuje dane podróżnego innemu 
przedsiębiorcy turystycznemu za po-
średnictwem powiązanych procesów 
rezerwacji online) oraz przedsiębiorca 
ułatwiający nabywanie powiązanych 
usług turystycznych są obowiązani 
spełnić następujące warunki:
1) zapewnić podróżnym zabezpieczenie 

finansowe na wypadek swojej niewy-
płacalności poprzez:
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a) zawarcie gwarancji bankowej 
lub gwarancji ubezpieczeniowej 
lub

b) zawarcie umowy ubezpieczenia 
na rzecz podróżnych lub

c) zawarcie umowy o turystyczny 
rachunek powierniczy zgodnie 
ze wzorem tej umowy i przyjmo-
wanie wpłat podróżnych wyłącz-
nie na ten rachunek, 

d) dokonywanie terminowych 
wpłat składek w należnej wy-
sokości na Turystyczny Fundusz 
Gwarancyjny (dalej: „TFG”);

2) składać marszałkowi województwa 
dokumenty potwierdzające ustano-
wienie zabezpieczenia finansowego;

3) prowadzić wykaz umów o udział 
w imprezie turystycznej oraz umów 
zawartych przez podróżnego 
z przedsiębiorcą ułatwiającym naby-
wanie powiązanych usług turystycz-
nych zawierających elementy wy-
mienione w art. 9 ustawy;

4) składać do Ubezpieczeniowego Fun-
duszu Gwarancyjnego (dalej: „UFG”) 
deklaracje określone w ustawie; 

5) realizować wobec podróżnych obo-
wiązki informacyjne określone 
w ustawie.

Wyżej wymienione gwarancje, umowy 
ubezpieczenia oraz umowy o turystyczny 
rachunek powierniczy muszą być zawarte 
zgodnie z wzorami1 określonymi w prze-
pisach wykonawczych do ustawy, które 
wskazują także minimalne sumy gwaran-
cji2 oraz minimalne sumy ubezpieczenia3.

Powyższe warunki, z wyjątkiem reali-
zowania obowiązków informacyjnych, 
musi odpowiednio spełniać także or-
ganizator turystyki lub przedsiębiorca 

ułatwiający nabywanie powiązanych 
usług turystycznych nieposiadający sie-
dziby na terytorium Unii Europejskiej, 
który sprzedaje lub oferuje do sprzeda-
ży na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej imprezy turystyczne lub powiąza-
ne usługi turystyczne albo w jakikolwiek 
inny sposób kieruje taką działalność 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Powyższe warunki nie mają zastosowa-
nia do przedsiębiorców turystycznych 
posiadających siedzibę na terytorium:
1) innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej oraz
2) państw, które na podstawie umowy 

z Unią Europejską i jej państwami 
członkowskimi wdrożyły postanowie-
nia dyrektywy 2015/2302 do krajowe-
go porządku prawnego (dalej: „pań-
stwa, które na podstawie umowy z UE 
wdrożyły dyrektywę 2015/2302”).

 
W przypadku przedsiębiorców tu-
rystycznych posiadających siedzibę 
na terytorium innego państwa człon-
kowskiego Unii Europejskiej dyrektywa 
2015/2302 nakazuje państwom człon-
kowskim uznawać wzajemnie posiada-
ne przez organizatora zabezpieczenia 
finansowe na wypadek niewypłacalno-
ści zgodne z przepisami krajowymi im-
plementującymi ww. dyrektywę do po-
rządku prawnego państwa, w którym 
ten organizator ma siedzibę, za speł-
niające wymogi przepisów krajowych 
państwa członkowskiego, w którym or-
ganizator prowadzi działalność wyma-
gającą posiadania takich zabezpieczeń. 
Minister właściwy do spraw turystyki 
prowadzi centralny punkt kontaktowy, 
za pomocą którego m.in. zwraca się 
o wyjaśnienie do państwa, w którym 

dany przedsiębiorca turystyczny posia-
da siedzibę, jeżeli istnieją wątpliwości 
co do zabezpieczenia na wypadek nie-
wypłacalności danego przedsiębiorcy 
turystycznego.

Rejestr organizatorów 
turystyki i przedsiębiorców 
ułatwiających nabywanie 
powiązanych usług 
turystycznych

Działalność w zakresie organizowania 
imprez turystycznych oraz ułatwiania 
nabywania powiązanych usług tury-
stycznych nie jest regulowaną działal-
nością gospodarczą, jednak stosuje się 
do niej odpowiednio przepisy o takiej 
działalności oraz o kontroli działalno-
ści gospodarczej przedsiębiorcy okreś- 
lone w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2168).

Obowiązek uzyskania wpisu 
do rejestru

Działalność w zakresie organizowa-
nia imprez turystycznych oraz ułatwia-
nia nabywania powiązanych usług tu-
rystycznych wymaga uzyskania wpisu 
do rejestru organizatorów turystyki 
i przedsiębiorców ułatwiających naby-
wanie powiązanych usług turystycz-
nych, zwanego dalej rejestrem.

Warto podkreślić, że konieczność uzy-
skania wpisu do rejestru dotyczy nie 
tylko przedsiębiorców w rozumieniu 
art. 431 Kodeksu cywilnego, ale także 
(biorąc pod uwagę definicję przedsię-
biorcy turystycznego) podmiotów, któ-
re nie są przedsiębiorcami, ale prowadzą 
działalność odpłatną właściwą dla orga-
nizatora turystyki lub przedsiębiorcy 
ułatwiającego nabywanie powiązanych 
usług turystycznych4.

Wpis do rejestru jest wymagany tak-
że w przypadku organizatora turysty-
ki lub przedsiębiorcy ułatwiającego 
nabywanie powiązanych usług tury-
stycznych nieposiadającego siedziby 
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na terytorium Unii Europejskiej, któ-
ry sprzedaje lub oferuje do sprzedaży 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
imprezy turystyczne lub powiązane 
usługi turystyczne albo w jakikolwiek 
inny sposób kieruje taką działalność 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Obowiązek uzyskania wpisu do rejestru 
nie dotyczy przedsiębiorców turystycz-
nych posiadających siedzibę na teryto-
rium innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej albo państw, które na pod-
stawie umowy z UE wdrożyły dyrektywę 
2015/2302.

Organ prowadzący rejestr

Rejestr prowadzi marszałek wo-
jewództwa właściwy ze względu 
na siedzibę przedsiębiorcy turystycz-
nego lub oddziału przedsiębiorcy za-
granicznego albo adres zamieszkania 
przedsiębiorcy turystycznego będące-
go osobą fizyczną. Przedsiębiorca tu-
rystyczny nieposiadający siedziby ani 
oddziału na terytorium Polski może do-
konać wyboru marszałka województwa.

Wniosek o wpis do rejestru

Wpisu do rejestru dokonuje się na wnio-
sek przedsiębiorcy turystycznego za-
wierający m.in. określenie rodzaju dzia-
łalności i zakresu terytorialnego tej 
działalności. Załącznikiem do wniosku 
musi być oświadczenie przedsiębior-
cy, w którym przedsiębiorca potwier-
dza kompletność i prawdziwość danych 
zawartych we wniosku oraz znajomość 
i spełnianie warunków wykonywania dzia-
łalności w zakresie organizowania imprez 
turystycznych lub ułatwiania nabywania 
powiązanych usług turystycznych.

Do wniosku dołącza się także dowód 
zapewnienia podróżnym zabezpiecze-
nia finansowego na wypadek niewypła-
calności przedsiębiorcy w postaci ory-
ginału lub poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez adwokata, radcę 
prawnego lub notariusza kopii gwaran-
cji bankowej, gwarancji ubezpiecze-
niowej, umowy ubezpieczenia na rzecz 
podróżnych albo umowy o turystyczny 
rachunek powierniczy.

W związku z tym, że zabezpieczenie 
finansowe w postaci umowy o tury-
styczny rachunek powierniczy można 
zastosować tylko wtedy, gdy przedsię-
biorca turystyczny przyjmuje wpłaty 
podróżnych wyłącznie na ten rachunek 
i świadczy imprezy turystyczne lub uła-
twia nabywanie powiązanych usług tu-
rystycznych świadczonych wyłącznie 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
do ww. wniosku w takim przypadku na-
leży dołączyć dodatkowe oświadczenie 
o treści wskazanej w ustawie, w którym 
przedsiębiorca potwierdza spełnienie 
tego warunku.

Opłaty skarbowe

Wpis do rejestru podlega opłacie skar-
bowej w wysokości 355 zł (w przypadku 
organizacji pożytku publicznego zasto-
sowano obniżoną opłatę w wysokości 
30 zł). Zmiana wpisu do rejestru podle-
ga opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Zaświadczenie o wpisie

Przedsiębiorca wpisany do rejestru, skła-
dając wniosek, może uzyskać zaświad-
czenie o wpisie. Jest ono wydawane 
w postaci papierowej lub elektronicznej.

Jawność rejestru

Rejestr jest jawny z wyjątkiem adre-
su zamieszkania, jeżeli jest on inny niż 
adres, pod którym jest wykonywana 
działalność gospodarcza, adresu e-mail 
i numeru telefonu. Każdy może żądać 
udzielenia informacji objętych wpisem 
do rejestru przez złożenie zapytania 
w odniesieniu do konkretnych przed-
siębiorców turystycznych.

Obowiązek zawiadomienia 
marszałka o zmianach 
w CEIDG lub w KRS

Przedsiębiorca wpisany do rejestru jest 
obowiązany zawiadomić organ prowa-
dzący rejestr o zmianie wpisu w CEIDG 
lub KRS polegającej na ujawnieniu in-
formacji o zawieszeniu, przedłużeniu za-
wieszenia lub wznowieniu wykonywa-
nia działalności, w terminie 7 dni od dnia 
ujawnienia tej informacji. 

Centralna Ewidencja 
Organizatorów Turystyki 
i Przedsiębiorców 
Ułatwiających Nabywanie 
Powiązanych Usług 
Turystycznych

Centralna Ewidencja Organizatorów 
Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiają-
cych Nabywanie Powiązanych Usług 
Turystycznych, zwaną dalej Ewidencją, 
będzie utworzona i prowadzona w sys-
temie teleinformatycznym przez UFG, 
w ramach TFG. Dane do Ewidencji bę-
dzie wprowadzał marszałek wojewódz-
twa m.in. na podstawie wpisów do re-
jestru.

Ewidencja będzie zawierała także kata-
logi dotyczące przedsiębiorców tury-
stycznych wykreślonych z rejestru i obję-
tych zakazem wykonywania działalności 
objętej wpisem do rejestru, wobec któ-
rych stwierdzono wykonywanie działal-
ności bez wpisu do rejestru, i objętych 
zakazem wykonywania działalności, 
wobec których wszczęto postępowa-
nie o wykreślenie z rejestru oraz którzy 
złożyli oświadczenie o niewypłacalności 
lub w przypadku których marszałek zło-
żył tzw. zastępcze oświadczenie o nie-
wypłacalności.

Ewidencja będzie jawna oraz zostanie 
udostępniona na stronie internetowej 
ministerstwa obsługującego ministra 
właściwego do spraw turystyki.

Ewidencja będzie umożliwiać m.in. 
sporządzanie wydruków informa-
cji o przedsiębiorcach turystycznych, 

Wpisu do rejestru  
dokonuje się na wniosek 
przedsiębiorcy turystycznego 
zawierający m.in. określenie 
rodzaju działalności 
i zakresu terytorialnego  
tej działalności
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które będą miały moc zrównaną z wy-
mienionymi zaświadczeniami.

Uprawnienia kontrolne 
i decyzje marszałka w razie 
stwierdzenia uchybień

Ustawa upoważnia ministra właściwe-
go do spraw turystyki oraz marszałka 
województwa do kontroli działalności 
przedsiębiorców turystycznych, w tym 
agentów turystycznych i innych osób 
zawierających z podróżnymi umowy 
o udział w imprezie turystycznej w imie-
niu organizatorów turystyki w zakresie 
wskazanym w ustawie, m.in. odnośnie 
do przestrzegania warunków wykony-
wania działalności określonych ustawą.

Wyżej wymienione organy mogą także 
kontrolować działalność w zakresie or-
ganizowania imprez turystycznych oraz 
ułatwiania nabywania powiązanych 
usług turystycznych przez podmioty 
niezgłoszone do rejestru w zakresie nie-
zbędnym do ustalenia, czy prowadzona 
działalność wymaga posiadania wpisu 
do rejestru.

W przypadku stwierdzenia uchybień 
w sposobie wykonywania działalności 
marszałek województwa wydaje sto-
sowne decyzje administracyjne, w tym 
decyzję o wykreśleniu przedsiębiorcy 
turystycznego z rejestru i o zakazie wy-
konywania działalności objętej wpisem 
przez okres 3 lat, gdy przedsiębiorca 

np. złożył niezgodne ze stanem faktycz-
nym oświadczenie o spełnieniu warun-
ków wykonywania działalności w zakre-
sie organizowania imprez turystycznych 
lub ułatwiania nabywania powiązanych 
usług turystycznych załączone do wnio-
sku o wpis do rejestru lub uchylał się, 
mimo wezwania, od obowiązku termino-
wego składania deklaracji lub opłacania 
należnych składek na TFG.

W przypadku wykrycia wykonywa-
nia działalności organizatora turystyki 
lub przedsiębiorcy ułatwiającego naby-
wanie powiązanych usług turystycznych 
bez wymaganego wpisu do rejestru 
marszałek województwa wydaje decy-
zję o stwierdzeniu wykonywania takiej 
działalności i o zakazie jej wykonywania 
przez okres 3 lat.

Niewypłacalność 
organizatorów turystyki 
i przedsiębiorców 
ułatwiających nabywanie 
powiązanych usług

W przypadku niewypłacalności orga-
nizatora turystyki lub przedsiębiorcy 
ułatwiającego nabywanie usług tury-
stycznych są oni zobowiązani przekazać 
właściwemu marszałkowi wojewódz-
twa oświadczenie o niewypłacalno-
ści o treści wskazanej w ustawie, wykaz 
umów, które nie zostały lub nie zostaną 
zrealizowane, oraz numery telefonów 

kontaktowych podróżnych, których do-
tyczą wspomniane umowy. Jeżeli nie 
można uzyskać od przedsiębiorcy tu-
rystycznego ww. oświadczenia, ustawa 
w pewnych okolicznościach nakazuje 
marszałkowi województwa wystąpić 
do podmiotu udzielającego zabezpie-
czenia finansowego o wypłatę środków 
bezpośrednio podróżnym bez uzyska-
nia tego oświadczenia.

Zaliczka na pokrycie 
kosztów kontynuacji 
imprezy lub powrotu 
do kraju

Jeżeli przedsiębiorca turystyczny wbrew 
obowiązkowi nie zapewnia podróżnym 
powrotu do kraju, ustawa nakazuje mar-
szałkowi województwa lub upoważnio-
nej przez niego jednostce prowadzenie 
działań związanych z organizacją powro-
tu podróżnych do kraju, które obejmują 
możliwość wydania dyspozycji wypłaty 
zaliczki z zabezpieczenia finansowego 
w postaci gwarancji lub umowy ubez-
pieczeniowej na pokrycie kosztów kon-
tynuacji imprezy turystycznej lub kosz-
tów powrotu podróżnych do kraju.

Zgłoszenia podróżnych 
kierowane do podmiotów 
udzielających zabezpieczeń 
finansowych

Podróżny, który nie otrzymał z winy 
przedsiębiorcy turystycznego zwrotu 
wpłat za niezrealizowaną imprezę tu-
rystyczną lub niezrealizowane usługi 
turystyczne, części tych wpłat odpo-
wiadającej części niezrealizowanej im-
prezy lub usługi albo kosztów powrotu 
do kraju w przypadku samodzielnej or-
ganizacji tego powrotu, może dokonać 
zgłoszenia tego roszczenia do banku 
lub ubezpieczyciela udzielającego za-
bezpieczenia finansowego w postaci 
gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej 
lub ubezpieczenia na rzecz podróżnych. 
Treść zgłoszenia i wymagane załączniki 
określa ustawa w art. 17.

Podmiot udzielający opisanych zabez-
pieczeń finansowych, po dokonaniu 

turystyka
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weryfikacji zgłoszenia, przekazuje po-
dróżnemu informację o kwocie należnej 
mu albo informację o nieuwzględnieniu 
zgłoszenia w całości lub w części. Pod-
miot ma na to 30 dni od dnia otrzymania 
zgłoszenia; w wyjątkowych przypadkach 
jest to 90 dni. Jeżeli zgłoszenie jest zasad-
ne, podmiot w ciągu 30 dni od doręcze-
nia informacji dokonuje wypłaty wyliczo-
nej kwoty bezpośrednio podróżnemu. 

Wypłaty 
z Turystycznego Funduszu 
Ubezpieczeniowego

Wskazane wyżej zabezpieczenia finan-
sowe stanowią tzw. I filar systemu za-
bezpieczeń. Jeżeli jednak okaże się, 
że środki zgromadzone w I filarze są nie-
wystarczające, zachodzi potrzeba sko-
rzystania z II filaru systemu zabezpie-
czeń, czyli środków TFG.

W przypadku gdy zabezpieczenia fi-
nansowe w postaci gwarancji ban-
kowej/ubezpieczeniowej lub umowy 
ubezpieczenia okażą się niewystarczają-
ce na pokrycie kosztów kontynuacji im-
prezy turystycznej lub kosztów powrotu 
podróżnych do kraju, podmiot udziela-
jący tych zabezpieczeń niezwłocznie 
informuje o tym właściwego marszałka 
województwa oraz UFG. Marszałek wo-
jewództwa występuje do UFG o wypłatę 
środków z TFG, który niezwłocznie wy-
płaca marszałkowi te środki.

Podobnie w przypadku dokonywania 
przez banki lub ubezpieczycieli wypłat 
podróżnym na podstawie zgłoszeń, gdy 
zabezpieczenia finansowe okażą się 
niewystarczające, wskazane podmioty 
są obowiązane przekazać stosowną in-
formację UFG (w tym przypadku razem 
ze zgłoszeniami podróżnych) oraz mar-
szałkowi województwa. Ubezpieczenio-
wy Fundusz Gwarancyjny niezwłocznie 
wypłaca podróżnym należne kwoty.

Zasady funkcjonowania 
agentów turystycznych

Agent turystyczny, czyli przedsię-
biorca turystyczny inny niż organi-
zator turystyki, który na podstawie 

umowy agencyjnej sprzedaje lub ofe-
ruje do sprzedaży imprezy turystycz-
ne utworzone przez organizatora tu-
rystyki5, a także organizator turystyki 
lub przedsiębiorca ułatwiający nabywa-
nie powiązanych usług turystycznych, 
który w ramach wykonywanej działal-
ności jednocześnie działa jako agent tu-
rystyczny, są obowiązani:
1) wykonywać działalność tylko na rzecz 

organizatorów turystyki wpisanych 
do rejestru organizatorów turystyki 
i przedsiębiorców ułatwiających na-
bywanie powiązanych usług tury-
stycznych lub posiadających siedzi-
bę na terytorium jednego z państw 
członkowskich Unii Europejskiej 
lub państw, które na podstawie 
umowy z UE wdrożyły dyrektywę 
2015/2302;

2) w umowie zawieranej z podróżnym 
wskazywać jednoznacznie właściwe-
go organizatora turystyki, którego re-
prezentują;

3) działać na podstawie ważnej umowy 
agencyjnej;

4) realizować wobec podróżnych obo-
wiązki informacyjne określone w za-
łącznikach do ustawy (standardowe 
formularze informacyjne).

Prowadzenie działalności jako agent 
turystyczny nie wymaga wpisu do re-
jestru organizatorów turystyki i przed-
siębiorców ułatwiających nabywanie 
powiązanych usług turystycznych.

Turystyczny Fundusz 
Gwarancyjny

Turystyczny Fundusz Gwarancyj-
ny stanowi wyodrębniony rachunek 
w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwa-
rancyjnym, który zapewnia jego obsługę 
i stanowi element systemu zabezpieczeń 
finansowych na wypadek niewypłacal-
ności przedsiębiorców turystycznych. 
Uzasadnienie projektu ustawy określa 
TFG jako II filar tego systemu (I filarem 
są zabezpieczenia finansowe ustana-
wiane przez przedsiębiorców turystycz-
nych: turystyczny rachunek powierniczy, 
gwarancja bankowa, gwarancja ubez-
pieczeniowa, umowa ubezpieczenia 
na rzecz podróżnych), gdyż środki z TFG 
są uruchamiane w wypadku, gdy środ-
ki pochodzące z zabezpieczeń finanso-
wych okażą się niewystarczające.

Finansowanie TFG

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny uzy-
skuje środki głównie z wpłat przedsię-
biorców turystycznych tytułem skła-
dek na TFG. Składka na Fundusz jest 
naliczana w wysokości nie wyższej niż 
30 zł od każdego podróżnego z tytułu 
zawartej umowy o udział w imprezie 
turystycznej lub z tytułu każdej usłu-
gi wykonywanej przez przedsiębior-
cę ułatwiającego nabywanie powiąza-
nych usług turystycznych i opłaconej 
przez podróżnego. Rozporządzenie Mi-
nistra Sportu i Turystyki z dnia 27 grud-
nia 2017 r. w sprawie określenia wyso-
kości składki na Turystyczny Fundusz 
Gwarancyjny (Dz.U. z 2017 r. poz. 2465) 
określa wysokość składek na TFG 
w zależności od m.in. charakteru wy-
konywanej działalności, rodzaju usłu-
gi, miejsca realizacji imprezy turystycz-
nej lub powiązanej usługi turystycznej, 
sposobu transportu i rodzaju zapew-
nianego środka transportu. Składka 
jest należna z dniem zawarcia umowy 
lub z dniem dokonania płatności przez 
podróżnego na rzecz organizatora tu-
rystyki lub przedsiębiorcy ułatwiające-
go nabywanie powiązanych usług tu-
rystycznych, jeżeli jest on wcześniejszy 
niż dzień zawarcia umowy.

Przedsiębiorcy turystyczni są obowiąza-
ni do obliczania kwot należnych z tytu-
łu składki na TFG za okresy miesięczne 
i przekazywania ich do TFG bez wezwa-
nia w terminie do 21 dnia miesiąca nastę-
pującego pod danym miesiącu. W tym 
samym terminie są zobowiązani do zło-
żenia do UFG deklaracji.

Uchylanie się przez przedsiębiorcę tu-
rystycznego od obowiązku termino-
wego składania deklaracji lub opłaca-
nia należnych składek na TFG (mimo 
wezwania) stanowi podstawę do wy-
dania przez marszałka województwa 
na wniosek UFG decyzji o wykreśleniu 
przedsiębiorcy turystycznego z reje-
stru i o zakazie wykonywania działal-
ności objętej wpisem do rejestru przez 
okres 3 lat.

Składka przekazana na Fundusz 
co do zasady nie podlega zwrotowi, 
nawet w przypadku odwołania impre-
zy turystycznej lub powiązanej usługi 
turystycznej lub zmiany ich warunków 
(składka podlega wtedy zarachowaniu 
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na poczet następnych należnych 
do przekazania składek).

Zwrot składki jest możliwy jedynie w ra-
zie wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru 
w związku z zaprzestaniem przez niego 
wykonywania działalności objętej wpi-
sem, dokonania nadpłaty składki albo 
w przypadku dokonania wpłaty skład-
ki przez podmiot niezobowiązany do jej 
wpłacania.

Dochodzenie zwrotu kwot 
wypłaconych z TFG

W przypadku, w którym z TFG wypła-
cono środki marszałkowi wojewódz-
twa lub podróżnym z uwagi na niewy-
starczające zabezpieczenia finansowe, 
UFG jest uprawniony do dochodzenia 
od przedsiębiorcy turystycznego zwrotu 

wypłaconych kwot, jeżeli przedsiębiorca 
kontynuuje wykonywanie działalności 
organizatora turystyki lub przedsiębior-
cy ułatwiającego nabywanie powiąza-
nych usług turystycznych.

Michał Kowalski
radca prawny

www.mkowalski.pl

Środki ochrony indywidualnej (dalej tak-
że: SOI) są niezbędnym elementem wy-
posażania każdego pracownika, którego 
wykonywana praca wiąże się z zagroże-
niem życia lub zdrowia. Mają na celu 
ochronę przed wszelkimi zagrożeniami, 
które mogą mieć wpływ na bezpieczeń-
stwo pracownika. W związku z ryzykiem, 

jakie niesie za sobą nieprzestrzeganie 
przepisów BHP, zarówno każdy praco-
dawca, jak i pracownik powinien dokład-
nie zapoznać się z przepisami dotyczą-
cymi środków ochrony indywidualnej. 

Czym są środki ochrony 
indywidualnej?

Środkami ochrony indywidualnej 
są wszelkie urządzenia lub wyposażenie 
przeznaczone do noszenia bądź trzy-
mania przez pracownika w celu ochro-
ny przed jednym lub większą liczbą za-
grożeń, które mogą mieć wpływ na jego 
zdrowie lub bezpieczeństwo pracy.
Środki ochrony indywidualnej pod 
względem konstrukcji oraz ich ogólne-
go przeznaczenia dzielą się na dziewięć 
grup, tj.:
1) odzież ochronna, m.in. ochraniacze 

brzucha, klatki piersiowej, barku;
2) środki ochrony kończyn dolnych, 

m.in. ochraniacze stóp, obuwie 
ochronne, ochraniacze kolan;

3) środki ochrony kończyn górnych, 
m.in. ochraniacze łokci, dłoni;

4) środki ochrony głowy, m.in. hełmy;
5) środki ochrony twarzy i oczu,  

m.in. okulary ochronne;
6) środki ochrony słuchu, m.in. nauszni-

ki, wkładki przeciwhałasowe;
7) środki ochrony układu oddechowe-

go, m.in. maski przeciwpyłowe;
8) środki izolujące cały organizm,  

m.in. kombinezony gazoszczelne;
9) środki chroniące przed upadkiem 

z wysokości, m.in. kask, szelki, liny.

Do środków ochrony indywidualnej za-
licza się również:
1) zespoły składające się z kilku urzą-

dzeń lub rodzajów wyposażenia, któ-
re zostały ze sobą połączone w celu 
ochrony człowieka przed jednym 
lub wieloma jednocześnie występu-
jącymi zagrożeniami; 

2) urządzenia lub wyposażenie ochron-
ne, połączone z nieochronnym środ-
kiem wyposażenia indywidualnego 
noszonym lub też trzymanym przez 
osobę w celu wykonania określonych 
czynności; 

1  Zob. rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów umowy o turystyczny rachunek powierniczy, formularzy gwarancji bankowej, gwarancji 
ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2497).

2  Zob. rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku 
z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2507). 

3  Zob. rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy ubezpieczenia na rzecz podróżnych związanej z działalnością 
wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2508).

4  Powyższą kwestię omówiono szerzej w pierwszej części artykułu, która ukazała się w Biuletynie Euro Info nr 180. 
5  Dyrektywa 2015/2302 posługuje się na określenie tego rodzaju przedsiębiorcy turystycznego pojęciem „sprzedawca detaliczny”.
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3) wymienne składniki środków ochro-
ny indywidualnej, które są istotne 
dla ich właściwego funkcjonowania, 
używane wyłącznie do takich środ-
ków.

Do środków ochrony indywidualnej nie 
zalicza się natomiast:
• mundurów, które nie są specjalnie 

przeznaczone do zapewnienia bez-
pieczeństwa i ochrony zdrowia pra-
cownika;

• środków ochrony indywidualnej uży-
wanych przez wojsko, policję i inne 
służby utrzymania porządku publicz-
nego;

• wyposażenia stosowanego przez 
służby ratownicze;

• środków ochrony indywidualnej sto-
sowanych na podstawie przepisów 
Prawa o ruchu drogowym;

• wyposażenia sportowego;
• środków służących do samoobrony 

lub do odstraszania;
• przenośnych urządzeń do wykrywa-

nia oraz sygnalizowania zagrożeń 
i naruszania porządku publicznego.

Stosowanie środków 
ochrony indywidualnej

Środki ochrony indywidualnej powinny 
być stosowane zawsze wtedy, gdy nie 
można uniknąć zagrożeń lub wystarcza-
jąco ich ograniczyć za pomocą środków 
ochrony zbiorowej albo odpowiedniej 
organizacji pracy.

Należy pamiętać, że pracodawca nie 
może dopuścić pracownika do pracy bez 
zapewnienia mu niezbędnego na da-
nym stanowisku wyposażenia w środki 
ochrony indywidualnej, które to stano-
wią własność pracodawcy i powinny być 
dostarczane pracownikowi nieodpłat-
nie. Pracownik jest zobowiązany używać 
przekazany sprzęt zgodnie z jego prze-
znaczeniem. Z kolei obowiązkiem pra-
codawcy jest kontrola bezpieczeństwa 
pracy swoich podwładnych. 

Poszczególne rodzaje środków ochrony 
indywidualnej niezbędne w danym za-
kładzie pracy dla określonych stanowisk 
ustala pracodawca. Jednakże powinien 
to robić po konsultacjach ze specjali-
stami, a także z pracownikami lub ich 
przedstawicielami. Prawidłowy dobór 

takich środków powinien być poprze-
dzony przeprowadzeniem analizy do-
tyczącej rodzajów wykonywanej pracy 
w zakładzie i stwarzanych przez nie za-
grożeń dla pracowników. 

Akty normujące przepisy 
w sprawie środków ochrony 
indywidualnej 

Dobierając środki ochrony indywidual-
nej i dokonując ich zakupu, należy pa-
miętać, że od 21 kwietnia 2018 r. kwestię 
środków ochrony indywidualnej normu-
je Rozporządzenie Parlamentu Europej-
skiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 mar-
ca 2016 r. w sprawie środków ochrony 
indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy 
Rady 89/686/EWG1, tym samym uchyla-
jąc obowiązującą od 1989 r. dyrektywę 
Rady w sprawie zbliżenia ustawodaw-
stw Państw Członkowskich odnoszą-
cych się do wyposażenia ochrony oso-
bistej 89/686/EWG2.

Rozporządzenie 2016/425 ustanawia wy-
magania w zakresie projektowania i pro-
dukcji środków ochrony indywidualnej, 
które mają być udostępniane na rynku 
w celu zapewnienia ochrony zdrowia 
i bezpieczeństwa użytkowników, a także 
ustanowienia zasad dotyczących swo-
bodnego przepływu środków ochrony 
indywidualnej w Unii.

Celem rozporządzenia UE jest dostoso-
wanie obecnych wymagań co do środ-
ków ochrony indywidualnej do nowych 
przepisów unijnych, a także zapewnie-
nie lepszej ochrony użytkowników wy-
posażenia ochronnego. Obecnie wcho-
dzący w życie akt prawny ma za zadanie 
stworzyć jednolitą podstawę do nadzo-
rowania produktów w UE. 

Unia Europejska zdecydowała się 
na zmianę obowiązujących przepisów 
z uwagi na archaiczność dotychczaso-
wych uregulowań, a także mnogość 
zmian, jakie wypracował stale rozwija-
jący się rynek pracy w Europie. Co wię-
cej, dyrektywa 89/686/EWG zawierała 
w sobie wiele niedociągnięć i wewnętrz-
nych sprzeczności, jak również nie-
zgodności w odniesieniu do zakresu 
produktów i procedur oceny ich zgod-
ności. Impulsem dla UE był także fakt,  
że dyrektywa była już wielokrotnie 

zmieniana, a mimo to nadal wymagała 
znaczących modyfikacji.

Po dwóch latach prac nad projektem 
Komisji Europejskiej Parlamentowi Eu-
ropejskiemu i Radzie ostatecznie udało 
się wypracować wspólną, spójną wersję 
tekstu. Dzięki dostosowaniu do nowych 
realiów rynku pracy oraz uwzględnieniu 
doświadczeń zebranych podczas stoso-
wania poprzedniej dyrektywy powstał 
nowoczesny zespół przepisów dotyczą-
cych środków ochrony indywidualnej, 
który powinien zadowolić zarówno pra-
codawców, jak i pracowników.

Nowe rozporządzenie obowiązuje bezpo-
średnio we wszystkich państwach człon-
kowskich Unii Europejskiej, bez koniecz-
ności włączania go do prawa krajowego. 
Stało się tak w związku z wprowadzeniem 
przez UE przepisów stanowiących, iż 
po przyjęciu przez państwa członkowskie 
obowiązującej dotychczas dyrektywy 
każde następne rozporządzenie będą-
ce nowelizacją owego rozporządzenia 
będzie obowiązywało od razu na tere-
nie całej Unii jako prawo narodowe. 

Terminy obowiązywania 
rozporządzenia UE 
2016/425

Rozporządzenie 2016/425 weszło w życie 
21 kwietnia 2016 r. Jako termin jego zastoso-
wania ustalono 21 kwietnia 2018 r. Jednakże 
rozporządzenie przewiduje też inne okresy 
wdrożenia jego poszczególnych postano-
wień. Do najważniejszych odstępstw zali-
czymy terminy obowiązywania:
• od 21 października 2016 r. mają zasto-

sowanie przepisy dotyczące notyfika-
cji jednostek oceniających zgodność 
środków ochrony indywidualnej oraz 
procedura komitetowa;

• od 21 marca 2018 r. są stosowane prze-
pisy dotyczące sankcji;

• do 21 kwietnia 2019 r. do obrotu 
mogą być wprowadzane wyroby 
objęte zakresem stosowania dyrek-
tywy 89/686/EWG, które są zgodne 
z tą dyrektywą;

• do dnia 21 kwietnia 2023 r. zachowu-
ją ważność certyfikaty badania typu 
UE i decyzje o zatwierdzeniu wyda-
ne na podstawie dyrektywy 89/686/
EWG, chyba że ich ważność wygasa 
przed tą datą.
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 Bieżący rok jest dla producentów, im-
porterów oraz dystrybutorów środ-
ków ochrony indywidualnej okre-
sem, w którym muszą dostosować 
swoje wyroby do wymagań zawar-
tych w nowym rozporządzeniu. Zgod-
nie z harmonogramem rozporzą-
dzenia 2016/425 wszystkie wyroby 
wprowadzone do obrotu po 21 kwietnia 
2019 r. muszą pozostawać w zgodności  
z nowymi przepisami. Oznacza to, 
że producenci SOI muszą uzyskać cer-
tyfikaty badania typu UE do 21 kwiet-
nia 2019 r.

Najważniejsze 
zmiany wprowadzone 
rozporządzeniem 2016/425

1. Definicje
Rozporządzenie z dnia 9 marca 2016 r. 
wprowadza zmiany w definicjach wielu 
terminów używanych przez uprzednią 
dyrektywę. Wśród nowych możemy wy-
różnić definicję: 
• dystrybutora – jest nim każda osoba 

fizyczna lub prawna w łańcuchu do-
staw, inna niż producent lub impor-
ter, która udostępnia środki ochrony 
indywidualnej na rynku;

• importera – jest nim każda osoba 
fizyczna lub prawna, mająca miejsce 
zamieszkania lub siedzibę w Unii, 
wprowadzająca do obrotu na rynku 
unijnym środki ochrony indywidual-
nej z państwa trzeciego; 

• oceny zgodności – oznacza ona pro-
ces wykazujący, czy zostały spełnione 
zasadnicze wymagania dotyczące 
zdrowia i bezpieczeństwa dotyczą-
ce środków ochrony indywidualnej 
określone w rozporządzeniu;

• oznakowania CE – oznacza ono 
oznakowanie, poprzez które pro-
ducent wskazuje, że środki ochrony 
indywidualnej spełniają mające za-
stosowanie wymagania określone 
w unijnym prawodawstwie harmo-
nizacyjnym przewidującym jego 
umieszczenie;

• producenta – jest nim każda osoba 
fizyczna lub prawna, która wytwa-
rza środki ochrony indywidualnej 
lub która zleca ich projektowanie 
lub wytworzenie oraz wprowadza 
je do obrotu pod własną nazwą 
lub znakiem towarowym;

• środków ochrony indywidualnej 
– za takie środki uważa się wszystkie 
wyroby zaprojektowane i wyprodu-
kowane do noszenia lub trzymania 
przez osobę w celu ochrony przed 
jednym lub większą liczbą zagrożeń 
dla zdrowia lub bezpieczeństwa tej 
osoby; SOI są także wymienialne 
elementy składowe środków ma-
jące zasadnicze znaczenie dla ich 
funkcji ochronnej, jak również sys-
temy przyłączy do środków, które 
nie są noszone ani trzymane przez 
osobę, są zaprojektowane do łą-
czenia tych środków z urządzeniem 
zewnętrznym lub ze stabilnym punk-
tem kotwiczącym, nie są przeznaczo-
ne do trwałego przymocowania i nie 
wymagają przeprowadzenia prac 
montażowych przed użyciem;

• udostępnienia środków ochrony 
indywidualnej na rynku – należy 
przez to rozumieć każde dostarcze-
nie środków ochrony indywidualnej 
w celu dystrybucji lub użytkowania 
na rynku unijnym w ramach działal-
ności komercyjnej, odpłatnie lub nie-
odpłatnie;

• unijnego prawodawstwa harmo-
nizacyjnego – oznacza to każdy akt 
prawny Unii harmonizujący warunki 
obrotu produktami;

• wprowadzania środków ochro-
ny indywidualnej do obrotu 

– co oznacza pierwsze udostępnie-
nie środków ochrony indywidualnej 
na rynku unijnym.

2. Procedury oceny zgodności
Zmianom uległy również procedury 
oceny zgodności wyrobów w zależno-
ści od kategorii zagrożeń: 
• dla I kategorii zagrożeń przeprowa-

dza się wewnętrzną kontrolę produk-
cji zgodną z modułem A, określonym 
w załączniku IV rozporządzenia; 

• dla II kategorii zagrożeń przepro-
wadza się badanie typu UE zgodnie 
z modułem B, określonym w załączni-
ku V rozporządzenia, później zaś na-
stępuje badanie zgodności z typem 
na podstawie wewnętrznej kontroli 
produkcji – moduł C, określony w za-
łączniku VI rozporządzenia;

• dla III kategorii zagrożeń: prze-
prowadza się badanie typu UE 
zgodnie z modułem B, określonym 
w załączniku V rozporządzenia oraz 
jeden z dwóch określonych modu-
łów; pierwszym z nich jest badanie 
zgodności z typem na podstawie 
wewnętrznej kontroli produkcji oraz 
nadzorowane kontrole produktów 
w losowych odstępach czasu, zgod-
nie z modułem C2, określonym w za-
łączniku VII rozporządzenia. Drugim 
natomiast jest badanie zgodności 
z typem na podstawie zapewnienia 

bezpieczeństwo w pracy
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jakości procesu produkcji, zgodnie 
z modułem D, określonym w załącz-
niku VIII rozporządzenia.

3.  Kategorie środków ochrony 
indywidualnej

Kolejną zmianą jest modyfikacja kate-
gorii środków ochrony indywidualnej.  
W rozporządzeniu do obrotu prawnego 
wprowadzono wyroby zakwalifikowane 
do III kategorii. Są to takie środki ochro-
ny indywidualnej jak:
• środki stosowane do ochrony przed 

przecięciem ręczną pilarką łańcucho-
wą, m.in. odzież, obuwie i rękawice;

• kamizelki ratunkowe;
• kamizelki kuloodporne, kamizelki 

chroniące przed uderzeniem nożem, 
igłą lub kolcem;

• środki ochrony indywidualnej stoso-
wane podczas cięcia wysokociśnie-
niowego;

• środki ochrony słuchu. 

4.  Ważność certyfikatu badania typu 
UE

W celu zapewnienia, aby wszystkie środ-
ki ochrony indywidualnej były podda-
wane badaniom zgodnie z najnowszą 
wiedzą, rozporządzenie wprowadziło 
maksymalny okres ważności certyfika-
tu badania typu UE, który wynosi 5 lat. 
Po upływie ważności certyfikatu wyma-
gane będzie złożenie przez producen-
ta pisemnego wniosku o przedłużenie 
certyfikatu. Wniosek taki będzie trzeba 
złożyć nie wcześniej niż 12 miesięcy i nie 
później niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu ważności certyfikatu badania 
typu UE. Co więcej, certyfikaty bezter-
minowe, tj. wydane ponad 7 lat temu, 
również będą musiały zostać ponownie 
zweryfikowane.
 
5.  Dokumentacja techniczna 

potrzebna do zarejestrowania 
produktu 

Nowe wymagania zostały postawione 
przed producentami również w kwestii do-
kumentacji technicznej, którą będą zobo-
wiązani dostarczyć, aby uzyskać stosowny 
certyfikat. Zgodnie z nowymi normami 
producenci będą zobowiązani dostarczyć 
dokumentację techniczną również dla 
środków ochrony indywidualnej zakwalifi-
kowanych do kategorii I. W dokumentacji 
tej muszą zostać wyszczególnione wszyst-
kie środki zastosowane przez producenta 
w celu zapewnienia zgodności środków 
ochrony indywidualnej z wymaganiami 
dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa. 

Chodzi tu m.in. o sprawozdania z badań 
przeprowadzonych w celu weryfikacji 
zgodności środków ochrony indywidual-
nej. 

6.  Zasady znakowania środków 
ochrony indywidualnej

Rozporządzenie wprowadza także nowe 
zasady znakowania środków ochrony 
indywidualnej. Producenci SOI zosta-
li zobowiązani do oznaczania każdego 
egzemplarza wyrobu nazwą typu, nu-
merem partii lub serii albo inną infor-
macją umożliwiającą ich identyfikację. 
Co więcej, producenci powinni umiesz-
czać na wyrobie, jego opakowaniu 
lub w dokumencie mu towarzyszącym 
swoją nazwę, zarejestrowaną nazwę 
handlową lub znak towarowy oraz jeden 
adres pocztowy, pod którym można się 
z nimi skontaktować. Importerzy środ-
ków ochrony indywidualnej także zosta-
li zobowiązani do umieszczania na wy-
robie, ewentualnie na jego opakowaniu 
lub w dokumencie towarzyszącym, swo-
jej nazwy handlowej lub zarejestrowa-
nego znaku towarowego oraz adresu 
pocztowego. W informacji od produ-
centa powinno zostać umieszczone od-
wołanie do przedmiotowego rozporzą-
dzenia.

Dodatkowo na producentów został na-
łożony obowiązek dołączania instrukcji 
oraz danych wyrobu. Z kolei importer 
przed udostępnieniem wyrobu na ryn-
ku ma obowiązek sprawdzenia, czy da-
nemu towarowi towarzyszą wymagane 
dokumenty i instrukcje.

Zasady i warunki umieszczania ozna-
kowania zgodnie z nowymi przepisa-
mi:
• oznakowanie umieszcza się 

na środkach ochrony indywidualnej 
w sposób widoczny, czytelny i trwały; 
w przypadku gdy nie jest to możliwe 
lub nie jest to uzasadnione z uwagi 
na charakter produktu, umieszcza się 
je na opakowaniu oraz w dokumen-
tach towarzyszących ŚOI;

• oznakowanie umieszcza się przed 
wprowadzeniem do obrotu środków 
ochrony indywidualnej;

• w przypadku środków ochrony 
indywidualnej kategorii III za ozna-
kowaniem umieszcza się numer 
identyfikacyjny jednostki notyfiko-
wanej uczestniczącej w procedurze 
określonej w załączniku VII lub VIII 
rozporządzenia 2016/425;

• numer identyfikacyjny jednostki 
notyfikowanej jest umieszczany 
przez samą jednostkę lub, zgodnie 
z jej instrukcjami, przez producenta 
lub jego upoważnionego przedsta-
wiciela;

• oznakowaniu i, w stosownych przy-
padkach, numerowi identyfikacyjne-
mu jednostki notyfikowanej może 
towarzyszyć piktogram lub inne 
oznakowanie wskazujące na zagroże-
nie, przed którym środki ochrony in-
dywidualnej mają zapewnić ochronę.

7. Deklaracja zgodności UE
Ostatnią znaczącą nowością jest wpro-
wadzenie zapisu dotyczącego deklaracji 
zgodności UE. Należy ją dołączać do każ-
dego egzemplarza wyrobu. Dopuszczal-
ne jest podanie w instrukcji użytkowa-
nia adresu internetowego, pod którym 
można uzyskać dostęp do tego do-
kumentu. Dopuszcza się również, aby 
deklaracja zgodności mogła stanowić 
element instrukcji użytkowania. Produ-
cenci, upoważnieni przedstawiciele oraz 
importerzy powinni przechowywać de-
klarację zgodności UE do dyspozycji kra-
jowych organów nadzoru rynku przez 
okres 10 lat po wprowadzeniu środka 
do obrotu.

Analizując powyżej opisane zmiany 
wprowadzone przez rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/425 z dnia 9 marca 2016 r., należy 
uznać, że powinny mieć one pozytyw-
ny wpływ na rynek środków ochrony in-
dywidualnej. Co więcej, rozporządzenie 
dzięki poruszeniu wielu nowych kwestii 
i ich uszczegółowieniu powinno zostać 
entuzjastycznie przyjęte zarówno przez 
pracodawców, jak i pracowników. 

Przyznać należy, że omawiane rozpo-
rządzenie pomoże w poprawie bezpie-
czeństwa wyrobów ŚOI, a także wpłynie 
na zmniejszenie w obrocie liczby wyro-
bów niezgodnych z wymaganiami UE.

Radosław Pilarski
prawnik, twórca portalu 

https://www.znajdzparagraf.pl/

1 Dz.U. UE L 2016. 81. 51.
2 Dz.U. L 399 z 30.12.1989 r.

bezpieczeństwo pracy



Michał Nosowski

Reklama behawioralna w kontekście przepisów o ochronie 
danych osobowych

Analiza informacji o zachowaniach potencjalnych klientów

Nie jest żadną tajemnicą stwierdze-
nie, że reklama internetowa jest tym 
bardziej skuteczna, im bardziej została 
dopasowana do odbiorcy. Oznacza to, 
że konkretnemu internaucie należy wy-
świetlać treści, które mogą go zaintere-
sować albo zaspokoić jego bieżące po-
trzeby, ponieważ w takich przypadkach 
znacznie wzrastają szanse na sprzedaż 
określonych usług lub produktów. Jak 
jednak ustalić, co ciekawi użytkownika? 
Wystarczy zebrać możliwie największą 
ilość danych na jego temat. I to właśnie 
z powodu ich masowego gromadzenia 
przez wyspecjalizowane w tym zakresie 
przedsiębiorstwa ważne stało się uregu-
lowanie związanych z tym zasad w roz-
porządzeniu Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz-
nych w związku z przetwarzaniem da-
nych osobowych i w sprawie swobod-
nego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) – 
dalej: rozporządzenie.

Reklama behawioralna – 
definicja

Punktem wyjścia przy badaniu przepi-
sów o ochronie danych w kontekście 
reklamy behawioralnej jest próba zdefi-
niowania tego pojęcia. W skrócie moż-
na wskazać, że jej podstawą są potrzeby 
i zainteresowania użytkowników Inter-
netu. Najistotniejsze jest indywidual-
ne podejście do każdego z odbiorców 
i zbadanie, jakich treści poszukuje on 
w Internecie, co kupuje, na jakich stro-
nach spędza najwięcej czasu. Zbieranie 
takich danych pozwala na dostosowa-
nie reklamy do interesującej internautę 
tematyki. W związku z powyższym re-
klama behawioralna definiowana jest 
jako forma reklamy bazująca na bada-
niu zachowań użytkowników Internetu 

i polegająca na oferowaniu im reklam 
powiązanych z ich zainteresowaniami1. 
Jako przykład należy wskazać sytuację, 
w której internauta jest zainteresowa-
ny zakupem nowego samochodu i z tej 
przyczyny dużo czasu poświęca na oglą-
danie filmów o wybranym modelu czy 
też czytaniu opinii na jego temat. Na-
wet jeśli później nagle zmieni przeglą-
daną tematykę na zupełnie inną i opu-
ści strony producentów samochodów, 
może spodziewać się wyświetlania re-
klam o tematyce motoryzacyjnej.

Sam proces dostarczania dedykowa-
nych reklam nie jest szczególnie skom-
plikowany. W pierwszej kolejności 
właściciele stron internetowych pozo-
stawiają na nich określoną przestrzeń 
niezbędną do wyświetlenia reklamy. 
Następnie tzw. operator sieci reklamo-
wej (lub kilku operatorów), korzystając 
z technik targetowania (selekcji osób 
zainteresowanych daną kampanią), wy-
biera (wybierają) grupę docelową użyt-
kowników, aby zapewnić maksymalnie 
efektywną dystrybucję reklam. W efek-
cie wytypowanemu w ten sposób od-
biorcy zostanie wyświetlona reklama 
dopasowana do jego potrzeb i zaintere-
sowań, ustalonych w wyniku śledzenia 
jego aktywności w Internecie2.

Reklama behawioralna może przynieść 
dużo korzyści gospodarczych wszystkim 
zainteresowanym stronom: zarówno 
promującemu, zainteresowanemu jak 
największą sprzedażą swoich towarów 
i usług, jak i odbiorcy – dzięki ofercie, 
która z dużym prawdopodobieństwem 
będzie dostosowana do jego potrzeb. 
Im więcej informacji o użytkowniku 
zostało zgromadzonych, tym bardziej 
dostosowana do jego potrzeb będzie 
reklama, a co za tym idzie, większa bę-
dzie skuteczność kampanii. Z drugiej 
jednak strony ta forma reklamy, z uwa-
gi na konieczność badania zachowań 
internautów, może powodować wy-
sokie zagrożenie naruszenia ich praw, 

w szczególności prawa do prywatności 
i ochrony danych osobowych.

Profilowanie na gruncie 
rozporządzenia

Ze zbieraniem informacji na temat 
użytkownika nierozerwalnie wiąże się 
profilowanie, bardzo często wykorzy-
stywane w marketingu. Jego kluczo-
wym celem jest dopasowanie właściwej 
reklamy do określonej osoby. W związ-
ku z tym niezbędne jest przeanalizo-
wanie danych o użytkownikach w taki 
sposób, aby możliwe stało się przewi-
dywanie ich zachowań. Z profilowa-
niem można spotkać się przykładowo 
w czasie korzystania z programów lo-
jalnościowych. Od chwili przystąpie-
nia przez klienta do takiego programu 
zbierane są jego dane osobowe, takie 
jak np. płeć czy wiek. Następnie doko-
nywane przez niego wybory sprzeda-
żowe pozwalają na tworzenie nowych 
strategii marketingowych, dostarcza-
nie zindywidualizowanej reklamy czy 
też tworzenie ofert dostosowanych 
do upodobań określonych kategorii 
odbiorców. Na podobnej zasadzie dzia-
łają m.in. pliki cookies3.

Zasadne jest podkreślenie, że w rozu-
mieniu przepisów o ochronie danych 
osobowych (w tym rozporządzenia) po-
jęcie „dane osobowe” obejmuje dosyć 
szeroki katalog informacji o człowieku. 
Może zaliczać się do nich np. adres IP czy 
indywidualny numer telefonu komór-
kowego. Te informacje bowiem, w połą-
czeniu z danymi zebranymi na potrzeby 
profilowania, takimi jak zainteresowa-
nia, wiek, płeć czy lokalizacja, mogą po-
zwolić na ustalenie, jakiej osoby dotyczą 
zebrane dane. W takiej sytuacji będzie-
my mieli do czynienia z danymi osobo-
wymi, co prowadzi do konieczności sto-
sowania przepisów rozporządzenia.
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W art. 4 pkt 4 rozporządzenia pojęcie 
profilowania zostało zdefiniowane jako 
„dowolna forma zautomatyzowane-
go przetwarzania danych osobowych, 
które polega na wykorzystywaniu da-
nych osobowych do oceny niektórych 
czynników osobowych osoby fizycznej, 
w szczególności do analizy lub prognozy 
aspektów dotyczących efektów pracy tej 
osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicz-
nej, zdrowia, osobistych preferencji, za-
interesowań, wiarygodności, zachowa-
nia, lokalizacji lub przemieszczania się”. 
W związku z tym termin „profilowanie” 
na gruncie rozporządzenia należy rozu-
mieć jako rodzaj przetwarzania danych 
osobowych, które odbywa się automa-
tycznie i służy ocenie czynników osobo-
wych osoby fizycznej, w szczególności 
do analizy (profile jawne, tj. profile two-
rzone na podstawie danych osobowych 
przekazywanych w ramach świadczonej 
usługi przez osobę, której dane doty-
czą) lub prognozy (profile predykcyjne, 
tj. profile tworzone na podstawie ob-
serwacji indywidualnego i zbiorowego 
zachowania użytkowników, w szczegól-
ności poprzez śledzenie odwiedzanych 
stron czy reklam)4. Trzeba też pamię-
tać, że czynniki osobowe wymienione 
w powołanym przepisie mają jedynie 
charakter przykładowy. Należy wreszcie 
podkreślić, że w przypadku profilowa-
nia istotne znaczenie ma występowa-
nie oceny danych osobowych. Nie musi 
ona występować w każdym przypadku 
zautomatyzowanego przetwarzania da-
nych. Dlatego też nie każda czynność 
zautomatyzowanego przetwarzania 

danych będzie oznaczać profilowanie. 
Jako przykład można podać przypadek 
automatycznego rejestrowania czasu 
pracy, co stanowi czynność automatycz-
nego przetwarzania danych, która profi-
lowaniem stanie się tylko w przypadku, 
jeśli administrator danych osobowych 
(np. pracodawca) dokona oceny tych 
danych, np. w procesie przyznawania 
nagród pracowniczych5.

Prawo do niepodlegania 
decyzji opartej 
na profilowaniu

Jedną z najistotniejszych regulacji doty-
czących profilowania zawartych w roz-
porządzeniu jest przepis art. 22. Zgodnie 
z jego ust. 1 osoba, której dane dotyczą, 
ma prawo do tego, by nie podlegać de-
cyzji, która opiera się wyłącznie na zau-
tomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 
profilowaniu, i wywołuje wobec tej 
osoby skutki prawne lub w podobny 
sposób istotnie na nią wpływa. Należy 
podkreślić, że w przepisie tym jest mowa 
wyłącznie o decyzji będącej skutkiem 
zautomatyzowanego profilowania, czyli 
takiej, której nie podjął człowiek. 

Konieczne jest podkreślenie, że nie każ-
dy przypadek profilowania będzie wiązał 
się z automatycznym podejmowaniem 
decyzji czy też istotnym wpływaniem 
na osobę, której dane dotyczą. Kwestią 
dyskusyjną jest uznanie, czy wyświetlanie 

reklamy behawioralnej stanowi wspo-
mniane wyżej istotne wpływanie na oso-
bę, której dane dotyczą. Grupa Robo-
cza art. 29 (europejski organ doradczy 
w zakresie ochrony danych osobowych) 
w wytycznych z dnia 3 października 2017 r. 
dotyczących automatycznego podejmo-
wania decyzji wskazała, że istotny wpływ 
na daną osobę nie wystąpi wtedy, kiedy 
kryteria wzięte pod uwagę w trakcie pro-
filowania będą ogólne, np. dotyczące je-
dynie płci i lokalizacji (np. kobiety w War-
szawie). Natomiast możliwe jest uznanie, 
że wyświetlanie reklam behawioralnych 
w Internecie może stanowić istotny 
wpływ na osobę w przypadku, w którym 
bierze się pod uwagę większą ilość da-
nych6, jak chociażby lokalizację określoną 
na podstawie GPS, dotychczasową histo-
rię wyszukiwania w ramach przeglądarki 
internetowej czy istotną tematykę, która 
dotyczy osoby, np. reklamy stron zwią-
zanych z hazardem online lub kredytów 
bankowych. Pojawiają się jednak głosy 
wskazujące na to, że samo wyświetlanie 
reklam behawioralnych nie jest istotnym 
wpływem na osobę, której dane dotyczą, 
a ewentualny wpływ aktualizuje się do-
piero w momencie zawierania umowy 
z tą osobą, która decyduje się na zakup 
reklamowanego produktu lub usługi.

W przypadku uznania, że reklama be-
hawioralna prowadziłaby do istotnego 
wpływu na osobę, do przetwarzania da-
nych osobowych w tym zakresie koniecz-
ne byłoby uzyskanie zgody osoby, której 
dane dotyczą, z uwagi na treść przepisu 
art. 22 ust. 2 rozporządzenia. Zgoda taka 
musiałaby obejmować również kwestię 
przetwarzania ewentualnych danych 
szczególnej kategorii, takich jak dane 
biometryczne, wyznanie, orientacja sek-
sualna czy stan zdrowia. Ponadto admi-
nistrator byłby zmuszony do spełnienia 
dodatkowych wymagań odnoszących 
się do przetwarzania danych osobowych. 
Zgodnie bowiem z art. 22 ust. 3 rozporzą-
dzenia w przypadkach, o których mowa 
w punktach 1 i 3 powyżej, administrator 
wdraża właściwe środki ochrony praw, 
wolności i prawnie uzasadnionych intere-
sów osoby, której dane dotyczą, a co naj-
mniej prawa do uzyskania interwencji 
ludzkiej ze strony administratora, do wy-
rażenia własnego stanowiska i do zakwe-
stionowania tej decyzji7. Należy wskazać, 
że ewentualna ocena przez człowieka, 
czy reklama behawioralna została wy-
świetlona zasadnie, może okazać się nie-
możliwa. Trudno mówić tutaj również 
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o kwestionowaniu decyzji, która została 
podjęta na jej podstawie – ewentualny 
proces zakupowy związany z wyświetla-
niem takiej reklamy leży bowiem po stro-
nie osoby, której dane dotyczą.

Gdyby uznać, że wyświetlanie rekla-
my behawioralnej nie jest związane 
z istotnym wpływem na osobę, któ-
rej dane dotyczą, możliwe jest również 
oparcie przetwarzania danych osobo-
wych w tym zakresie na przepisie art. 6 
ust. 1 lit) f rozporządzenia, który stano-
wi, że przetwarzanie danych osobowych 
jest niezbędne do celów wynikających 
z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez administratora 
lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem 
sytuacji, w których nadrzędny charak-
ter wobec tych interesów mają interesy 
lub podstawowe prawa i wolności oso-
by, której dane dotyczą, wymagające 
ochrony danych osobowych, w szcze-
gólności gdy osoba, której dane dotyczą, 
jest dzieckiem. W takiej sytuacji admini-
strator danych (tj. podmiot, który chce 
korzystać z reklam behawioralnych) jest 
zobowiązany do rozważenia, czy jego 
działania nie naruszą praw i wolności 
osób, których dane dotyczą, oraz tego, 
czy jego interesy są istotniejsze od inte-
resów tych osób. Należy wskazać, że za-
danie to może być utrudnione z uwagi 
na fakt szerokiego grona potencjalnych 
odbiorców, którzy podlegają profilowa-
niu w tym zakresie, co w praktyce unie-
możliwia powołanie się na uzasadniony 
interes administratora danych w tym za-
kresie. Tym samym wydaje się, że więk-
szość operacji polegających na profi-
lowaniu osób, których dane dotyczą, 
w celu wyświetlania im dedykowanych 
reklam powinna zostać oparta na wyraź-
nej zgodzie tych osób. Zgoda taka po-
winna być odebrana najpóźniej w mo-
mencie podania danych osobowych 
przez użytkownika. Przykładowo, jeże-
li dany użytkownik wchodzi na stronę 
internetową, która zapisuje informacje 
o oglądanych przez niego produktach, 
a następnie wyświetla mu reklamy do-
tyczące podobnych produktów, zgoda 

powinna zostać odebrana w momencie 
wejścia takiego użytkownika na stronę 
internetową.

Obowiązek informacyjny

W przypadku zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji, w tym w razie 
profilowania, na administratorze da-
nych osobowych spoczywa dodatkowy 
obowiązek informacyjny przewidziany 
w art. 13 ust. 2 lit. f rozporządzenia. W ta-
kich sytuacjach administrator powinien 
podać osobie, której dane dotyczą, in-
formacje o zautomatyzowanym podej-
mowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, 
o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz 
– przynajmniej w tych przypadkach – 
istotne informacje o zasadach ich po-
dejmowania, a także o znaczeniu i prze-
widywanych konsekwencjach takiego 
przetwarzania dla osoby, której dane 
dotyczą. Obowiązek informacyjny zo-
stał nałożony na administratora danych 
osobowych również na mocy art. 14 
ust. 2 lit. g rozporządzenia, tj. w sytuacji, 
gdy dane osobowe zostały pozyskane 
w inny sposób niż od osoby, której do-
tyczą.

Ponadto, na podstawie przepisu art. 15 
ust. 1 lit. h rozporządzenia, osoba, której 
dane dotyczą, jest uprawniona do uzy-
skania od administratora potwierdze-
nia, czy są przetwarzane dane osobo-
we jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, 
jest uprawniona do uzyskania dostę-
pu do nich oraz informacji o zautoma-
tyzowanym podejmowaniu decyzji, 
w tym o profilowaniu, o którym mowa 
w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej 
w tych przypadkach – istotnych infor-
macji o zasadach ich podejmowania, 
a także o znaczeniu i przewidywanych 
konsekwencjach takiego przetwarzania 
dla osoby, której dane dotyczą.

Z uwagi na złożoność algorytmów prze-
twarzających dane osobowe do celów 
profilowania, automatycznego tworzenia 
modeli statystycznych oraz rozwijającej 
się sztucznej inteligencji należy zaznaczyć, 
że wskazanie na istotne zasady automa-
tycznego podejmowania decyzji, oparte-
go na profilowaniu, może być znacznie 
utrudnione dla potencjalnego administra-
tora danych. Dlatego konieczne jest możli-
wie szczegółowe uwzględnianie, jakie ka-
tegorie danych zostaną wzięte pod uwagę 

w tym procesie, już na etapie planowania 
działań marketingowych.

Ocena skutków dla ochrony 
danych

Należy również wskazać, że w niektó-
rych przypadkach profilowania rozpo-
rządzenie nakłada obowiązek dokona-
nia oceny skutków dla ochrony danych. 
Zgodnie z Wytycznymi Grupy Roboczej 
art. 29 ocena skutków dla ochrony da-
nych jest procesem, który pozwala opi-
sać przetwarzanie w celu oceny jego 
konieczności i proporcjonalności, jak 
również mającym wspomóc zarządza-
nie ryzykiem naruszenia praw i wolności 
osób fizycznych wynikającym z przetwa-
rzania danych osobowych poprzez oce-
nę ryzyka i określenie środków pozwala-
jącym zaradzić tym czynnikom ryzyka8. 
W myśl art. 35 ust. 1 rozporządzenia, jeże-
li dany rodzaj przetwarzania – w szcze-
gólności z użyciem nowych technologii 
– ze względu na swój charakter, zakres, 
kontekst i cele z dużym prawdopodo-
bieństwem może powodować wysokie 
ryzyko naruszenia praw lub wolności 
osób fizycznych, administrator przed 
rozpoczęciem przetwarzania ma obo-
wiązek dokonać oceny skutków pla-
nowanych operacji przetwarzania dla 
ochrony danych osobowych. Dla po-
dobnych operacji przetwarzania danych 
wiążących się z podobnym wysokim ry-
zykiem można przeprowadzić pojedyn-
czą ocenę. Ponadto w ust. 3 komento-
wanego przepisu wskazano, że ocena 
skutków dla ochrony danych jest obli-
gatoryjna m.in. w przypadku systema-
tycznej, kompleksowej oceny czynników 
osobowych odnoszących się do osób 
fizycznych, która opiera się na zauto-
matyzowanym przetwarzaniu, w tym 
profilowaniu, i jest podstawą decyzji wy-
wołujących skutki prawne wobec osoby 
fizycznej lub w podobny sposób zna-
cząco wpływających na osobę fizyczną. 
Należy jednak podkreślić, że regulacja 
ta dotyczy tylko takiego zautomatyzo-
wanego przetwarzania, które jednocześ- 
nie polega na regularnej i całościowej 
ocenie czynników osobowych, jak i sta-
nowi podstawy wydawania decyzji wy-
wierających określony wpływ na osobę 
fizyczną. W przypadku braku spełnienia 
chociażby jednej z tych przesłanek ko-
nieczność dokonania oceny skutków dla 
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ochrony danych należy oceniać na pod-
stawie ust. 1 powołanego przepisu.

Rozporządzenie a reklama 
behawioralna

Biorąc pod uwagę powyższe rozważa-
nia, należy stwierdzić, że przepisy zawar-
te w rozporządzeniu nie wprowadzają 
zakazu reklamy behawioralnej, lecz ra-
czej mają na celu zapewnienie większe-
go bezpieczeństwa osób fizycznych, któ-
rych dane są przetwarzane, zwłaszcza 
w celach marketingowych. Po wejściu 
w życie nowych regulacji administrato-
rzy będą musieli spełnić nowe obowiąz-
ki, aby zapewnić zgodność z prawem 
prowadzonych przez siebie czynności, 

jak również wdrożyć nowe procedury 
zapewniające osobom fizycznym możli-
wość wykonywania swych praw. W efek-
cie świadomość użytkowników doty-
cząca tego, że są śledzeni na potrzeby 
wyświetlania im dedykowanych ofert 
i jakie mają w tym zakresie uprawnienia, 
powinna stale rosnąć. 

Michał Nosowski
radca prawny, specjalista z obszaru 

prawa nowych technologii oraz 
ochrony danych osobowych 
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Grupę Roboczą ds. ochrony danych powołaną na mocy 
art. 29.
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W dniu 18 kwietnia 2016 r. weszła w ży-
cie obszerna nowelizacja niemieckiego 
prawa zamówień publicznych1. Jej celem 
było wdrożenie postanowień dyrektyw 
europejskich z 26 lutego 2014 r., a mia-
nowicie ogólnej dyrektywy 2014/24/UE2 
oraz dyrektywy sektorowej 2014/25/UE 
w sprawie udzielania zamówień przez 
podmioty działające w sektorach go-
spodarki wodnej, energetyki, transpor-
tu i usług pocztowych3. Nowe dyrek-
tywy dały przedsiębiorcom z różnych 
krajów UE zbliżone ramy do poruszania 
się na europejskim rynku zamówień pu-
blicznych. Zmierzają one do znacznego 
ułatwienia MŚP udziału we wspólnym 
rynku zamówień publicznych, zwłasz-
cza poprzez odbiurokratyzowanie pro-
cedur i elektronizację czynności postę-
powania. 

Dotyczy to również – a może przede 
wszystkim – rynku niemieckiego, 
który wśród zagranicznych wyko-
nawców uchodzi za jeden z bardziej 

hermetycznych. O jego atrakcyjności 
nie trzeba nikogo przekonywać. Mimo 
braku dokładnych statystyk szacuje się, 
że zamówienia publiczne w Niemczech 
stanowią ok. 12% PKB, czyli ok. 350 mld 
euro. Dodatkowo wskazuje się na brak 
niemieckich fachowców i wykonaw-
ców, którzy mogliby wykorzystać prze-
znaczone na sektor publiczny środki. 
Powinno dać to do zrozumienia polskim 
przedsiębiorcom, że teraz jest najlepszy 
moment na podjęcie decyzji o wejściu 
na rynek niemiecki i sprzedaży towarów 
i usług w formule zamówień publicz-
nych.

Ramy prawne

Podstawy prawa zamówień publicznych 
w Niemczech są dosyć skomplikowane. 
Inaczej niż w Polsce, nie ma tam jedne-
go aktu prawnego, który w sposób kom-
pleksowy regulowałby problematykę 

zamówień publicznych. Wyszczegól-
nia się osobne regulacje dla zamówień 
klasycznych, sektorowych, w dziedzinie 
obronności i bezpieczeństwa oraz kon-
cesji. Ponadto obowiązują różne regu-
ły w zależności od tego, czy zamówie-
nie dotyczy robót budowalnych, czy 
też dostaw lub usług, oraz od tego, czy 
jego wartość przekracza progi unijne. 
Wreszcie w przypadku zamówień po-
niżej europejskich wartości progowych 
stosowanie odpowiednich przepisów 
uzależnione jest od tego, czy zamawia-
jącym jest rząd federalny i podległe mu 
instytucje, czy kraje związkowe i gminy. 

Do zamówień unijnych mają zastoso-
wanie przepisy czwartej części usta-
wy z 1959 r. o przeciwdziałaniu ogra-
niczeniom konkurencji (Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen – GWB)4. 
Ta część składa się dwóch działów, z któ-
rych pierwszy dotyczy postępowania 
o udzielenie zamówienia, a drugi środ-
ków odwoławczych. Rozdział 1 działu 

Grzegorz Wicik, Agnieszka Prusinowska-Rendon

Polski przedsiębiorca na rynku zamówień publicznych 
w Niemczech

Najważniejsze informacje

zamówienia publiczne
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pierwszego obejmuje zakres regula-
cji, zasady i definicje. Rozdział 2 okreś- 
la podstawowe reguły zamówień „kla-
sycznych” (tryby udzielania zamówień, 
podstawy wykluczenia, warunki udziału 
w postępowaniu, kryteria wyboru ofer-
ty, zmiana i wypowiedzenie umowy), 
które są następnie rozwinięte w rozpo-
rządzeniu z 12 kwietnia 2016 r. w sprawie 
udzielania zamówień publicznych (Ver-
gabeverordnung – VgV)5. Następujący 
po nim rozdział 3 wskazuje zasadnicze 
reguły udzielania zamówień sektoro-
wych, w dziedzinie obronności i bezpie-
czeństwa oraz koncesji. Przepisy tego 
rozdziału są uszczegółowione odpo-
wiednio w rozporządzeniu z 12 kwietnia 
2016 r. w sprawie udzielania zamówień 
sektorowych (Sektorenverordnung – Sek-
tVO)6, rozporządzeniu z 12 lipca 2012 r. 
w sprawie udzielania zamówień w dzie-
dzinie obronności i bezpieczeństwa 
(Vergabeverordnung Verteidigung und Si-
cherheit – VSVgV)7 oraz rozporządzeniu 
z 12 kwietnia 2016 r. w sprawie udziela-
nia koncesji (Konzessionsvergabeverord-
nung – KonzVgV)8. Dział drugi GWB za-
wiera przepisy dotyczące postępowania 
odwoławczego przed izbami zamówień 
publicznych i sądami apelacyjnymi. 

Vergabeverordnung (VgV) w sposób wy-
czerpujący reguluje udzielanie zamó-
wień na dostawy i usługi, w tym usługi 

świadczone przez architektów i inżynie-
rów, natomiast w zakresie zamówień 
na roboty budowlane odsyła do roz-
działu 2 części A (zawierającego para-
grafy EU) znormalizowanych warunków 
zlecania i wykonywania robót budow-
lanych (Vergabe- und Vertragsordnung 
für Bauleistungen Teil A – VOB/A). Utrzy-
many więc został trzypoziomowy sys-
tem, tzw. kaskadowy (pierwszy poziom: 
GWB, drugi poziom VgV, trzeci poziom 
VOB/A-EU). 

Natomiast udzielanie zamówień po-
niżej progów europejskich podle-
ga prawu budżetowemu. Na podsta-
wie odpowiednich odesłań zawartych 
w federalnej ordynacji budżetowej oraz 
krajowych ordynacjach budżetowych 
zastosowanie znajdują następujące 
przepisy:
1) do zamówień na dostawy i usługi:

• udzielanych przez władze federal-
ne – zarządzenie z 2 lutego 2017 r. 
w sprawie zamówień podprogo-
wych (Unterschwellenvergabeord-
nung – UVgO)9,

• udzielanych na poziomie krajów 
związkowych i gmin – rozdział 1 
części A znormalizowanych wa-
runków zlecania i wykonywania 
świadczeń (Vergabe- und Vertra-
gsordnung für Leistungen Teil A – 
VOL/A10) lub UVgO; 

2) do zamówień na roboty budowlane – 
rozdział 1 VOB/A. 

Dla pełnego obrazu należy dodać, 
że kraje związkowe wprowadzają włas- 
ne przepisy, które precyzują część kwe-
stii nieuregulowanych w przepisach fe-
deralnych. Wszystkie teksty niemieckich 
aktów prawnych są dostępne na stronie 
https://www.gesetze-im-internet.de/. 

Elektronizacja zamówień

Najważniejszą zmianą ułatwiającą MŚP 
dostęp do niemieckiego rynku zamó-
wień publicznych jest wprowadzenie 
obowiązku stosowania środków komu-
nikacji elektronicznej w procesie udzie-
lenia zamówień publicznych. 

Pełna elektronizacja dotyczy jedynie 
zamówień publicznych osiągających 
unijne wartości progowe. Ogłoszenia 
o zamówieniach są publikowane przez 
Urząd Publikacji Unii Europejskiej w ser-
wisie TED. Ponadto od 18 kwietnia 2016 r. 
zamawiający mają obowiązek udostęp-
nienia w Internecie kompletnej doku-
mentacji przetargowej (Vergabeunterla-
gen). Wykonawcy mogą więc bezpłatnie 
pobrać bezpośrednio ze stron www 
wszystkie potrzebne im dokumenty 
(§ 41 ust. 1 VgV), w tym opis przedmio-
tu zamówienia (Leistungsbeschreibung). 
Wyjątki dotyczą tylko tych części doku-
mentacji przetargowej, które nie mogą 
być odczytywane i utrwalane (kopio-
wane) za pomocą powszechnie dostęp-
nych programów lub urządzeń biuro-
wych (§ 41 ust. 2 VgV, § 11b EU VOB/A).

Najpóźniej do 18 października 2018 r. 
wszyscy zamawiający i wykonawcy mu-
szą przestawić się na pełną elektroni-
zację procesu udzielenia zamówienia. 
Do tego czasu oferty i wnioski o do-
puszczenie do udziału w postępowaniu 
mogą być przesyłane pocztą lub kurie-
rem. Po 17 października 2018 r. oferty 
i wnioski o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu będą składane wy-
łącznie – poza szczególnymi wyjąt-
kami – drogą elektroniczną, tj. pocztą 
elektroniczną lub za pomocą platformy 
elektronicznej. 

Natomiast elektronizacja zamówień 
o mniejszej wartości jest ograniczo-
na. Jedynie zamawiający federalni, 
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i to wyłącznie przy udzielaniu zamó-
wień na dostawy i usługi, mają obowią-
zek publikowania ogłoszeń o zamówie-
niach na stronach portalu www.bund.
de (§ 28 UVgO). W przypadku zamówień 
na roboty budowlane oraz regionalnych 
zamówień na dostawy i usługi nadal wy-
starcza publikacja ogłoszenia w prasie 
lub urzędowym biuletynie (§ 12 ust. 1 
VOB/A, VOL/A). 

Jednakże zamawiający mają obowiązek 
bezpłatnego udostępniania całości do-
kumentacji przetargowej w Internecie 
(§ 29 UVgO, § 11 ust. 3 VOB/A). Jedynie 
w przypadku regionalnych zamówień 
na dostawy i usługi zamawiający mają 
swobodę w wyborze sposobu przekaza-
nia dokumentacji, co oznacza, że może 
być ona nadal wysyłana odpłatnie pocz-
tą (§ 11 VOL/A). 

Unterschwellenvergabeordnung (UVgO) 
przewiduje obowiązek składania ofert 
i wniosków drogą elektroniczną dopiero 
od 1 stycznia 2020 r. (§ 38). W postępowa-
niach na roboty budowlane taki nakaz 
zacznie obowiązywać już od 18 paździer-
nika 2018 r. (§ 13 ust. 1 VOB/A). Natomiast 
przepisy VOL/A w ogóle nie przewidują 
obowiązku elektronicznego przekazy-
wania ofert. 

W świetle VgV i VOB/A oferty i wnioski 
o dopuszczenie do udziału w postępo-
waniu przekazywane drogą elektronicz-
ną składa się w formie tekstowej w ro-
zumieniu § 126b niemieckiego kodeksu 
cywilnego (BGB). Dla jej zachowania 
wystarczy złożenie czytelnego oświad-
czenia woli, w sposób umożliwiają-
cy identyfikację osoby je składającej, 
na trwałym nośniku, którym może być 
każde medium umożliwiające odbior-
cy zachowanie tego oświadczenia po-
przez zapis lub poprzez dostęp do niego 
w rozsądnym terminie lub wynikającym 
z celu złożenia tego oświadczenia, i jest 
możliwe do odtworzenia w sposób nie-
zmieniony. Oświadczenie woli złożone 
w formie tekstowej może być zapisane 
w postaci elektronicznej, jednakże musi 
być ono możliwe do odczytania np. po-
przez wyświetlenie na ekranie monitora, 
wydruk itp. Oświadczenie woli zapisane 
w postaci elektronicznej nie musi być 
nawet podpisane, wystarczy, że w inny 
sposób można zidentyfikować składają-
cego oświadczenie11. Identyfikacja może 
nastąpić poprzez adres poczty elektro-
nicznej lub dane osoby korzystającej 

z konta na portalu zakupowym zama-
wiającego. 

Jednakże zamawiający może, jeśli jest 
to konieczne, wymagać, aby oferty 
i wnioski o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu były podpisane przy 
użyciu bądź zaawansowanego podpi-
su elektronicznego, bądź kwalifikowa-
nego podpisu elektronicznego oparte-
go na kwalifikowanym certyfikacie (§ 53 
ust. 3 VgV; § 11 ust. 5 i § 11 EU ust. 5 VOB/A). 
Polscy wykonawcy mogą posługiwać 
się kwalifikowanymi podpisami elektro-
nicznymi wyrobionymi w Polsce. Obo-
wiązujące bezpośrednio rozporządzenie 
Unii Europejskiej nr 910/201412 wprowa-
dza zasadę wzajemnego uznawania 
kwalifikowanych podpisów elektronicz-
nych. Zgodnie z art. 25 ust. 3 rozporzą-
dzenia eIDAS kwalifikowany podpis 
elektroniczny oparty na kwalifikowa-
nym certyfikacie wydanym w jednym 
państwie członkowskim jest uznawany 
za kwalifikowany podpis elektroniczny 
we wszystkich pozostałych państwach 
członkowskich. Dlatego niedopuszczal-
na jest dyskryminacja wykonawców 
z innych państw członkowskich, która 
polegałaby na akceptowaniu wyłącznie 
kwalifikowanych podpisów elektronicz-
nych wystawionych w Niemczech. 

Warto wspomnieć o federalnej platfor-
mie zakupowej e-Vergabe. Na stronie 
internetowej www.evergabe-online.de 
są przeprowadzane w pełni zelektroni-
zowane przetargi. Mogą z niej korzystać 
zarówno jednostki administracji fede-
ralnej, jak i podmioty działające w kra-
jach związkowych. Platforma e-Vergabe 
umożliwia wyszukiwanie zamówień we-
dług wybranych kryteriów. 

Najważniejszy bezpłatny serwis, na któ-
rym są publikowane ogłoszenia o za-
mówieniach, to portal www.bund.de, 
udostępniający zaawansowaną funkcję 
wyszukiwania przetargów. Umożliwia 
ona wyszukiwanie nie tylko ogłoszeń za-
mieszczonych na tym portalu, ale rów-
nież np. przetargów objętych VOL/A, 

jeśli są one ogłaszane na innych serwi-
sach internetowych (§ 12 ust. 1 VOL/A). 

Uwzględnianie interesów 
MŚP poprzez podział 
zamówienia na części

Specyfiką zamówień publicznych 
w Niemczech jest nakaz uwzględnia-
nia interesów małych i średnich przed-
siębiorców, w szczególności poprzez 
podział zamówienia na mniejsze czę-
ści. Zgodnie z § 97 ust. 3 GWB zama-
wiający jest zobowiązany do podziału 
zamówienia na branże (Fachlose) oraz 
transze (Teillose). Fachlose dzielą zamó-
wienie na specjalizacje i rodzaje dzia-
łalności gospodarczej (np. dekarstwo), 
Teillose według miejsca w przestrzeni 
lub wielkości zamówienia (np. pojedyn-
cze odcinki drogi)13. Podział zamówie-
nia może polegać na prowadzeniu kilku 
równoległych postępowań lub dopusz-
czeniu możliwości składania ofert czę-
ściowych w ramach jednego postępo-
wania. Regulacja ta sprzyja lokalnym 
przedsiębiorcom, ponieważ mniejsze 
zamówienia są mniej atrakcyjne dla 
wykonawców z innych państw człon-
kowskich UE.

Zamawiający mogą odstąpić od podzia-
łu zamówienia na części wyłącznie wte-
dy, gdy jest to konieczne ze względów 
ekonomicznych lub technicznych. Zgod-
nie z wolą ustawodawcy wyjątek ten po-
winien być wąsko interpretowany; tym 
samym wolno odstąpić od obowiązku 
podziału zamówienia na części tylko 
w ściśle określonych przypadkach14. 

Zasadą jest, że wykonawca może złożyć 
oferty na jedną lub więcej części zamó-
wienia. Zamawiający może jednak ogra-
niczyć w ogłoszeniu o zamówieniu licz-
bę części zamówienia, na które oferty 
może złożyć jeden wykonawca, do jed-
nej lub kilku części. Ponadto, jeżeli za-
mawiający dopuścił możliwość składa-
nia ofert na wszystkie lub kilka części, 
wolno mu określić w ogłoszeniu maksy-
malną liczbę części, jakie mogę zostać 
udzielone jednemu wykonawcy. W tym 
ostatnim przypadku zamawiający musi 
wskazać w dokumentacji przetargowej 
obiektywne i niedyskryminacyjne kry-
teria, które zastosuje w celu wyboru, 

Polscy wykonawcy  
mogą posługiwać się  
kwalifikowanymi podpisami 
elektronicznymi wyrobionymi 
w Polsce
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w których częściach zostanie udzielone 
wykonawcy zamówienie. 

Brak dostępu do informacji 
publicznej

Istotnym utrudnieniem, z jakim musi 
się zmierzyć polski wykonawca skła-
dający oferty w przetargach w Niem-
czech, jest brak powszechnego dostępu 
do informacji publicznej. Postępowa-
nie o udzielenie zamówienia publicz-
nego nie jest jawne. Warto podkreślić, 
że zgodnie z § 14a ust. 1 VOB/A przy 
otwarciu ofert złożonych w wersji pa-
pierowej mogą być obecni wyłącznie 
wykonawcy, którzy brali udział w da-
nym postępowaniu przetargowym, oraz 
ich pełnomocnicy. W przypadku postę-
powań prowadzonych wyłącznie w for-
mie elektronicznej zamawiający spo-
rządza protokół z otwarcia ofert, który 
również zostaje udostępniony tylko wy-
konawcom składającym oferty oraz ich 
pełnomocnikom. Informacje z otwarcia 
ofert są przekazywane w bardzo ograni-
czonym zakresie i zawierają najczęściej 
nazwę oferentów oraz ceny poszczegól-
nych ofert, oferty wariantowe, ewentu-
alnie zaproponowane upusty. Paragraf 
14a ust. 3 pkt 2 VOB/A dodatkowo naka-
zuje, aby informacje w pozostałym za-
kresie były nieujawniane. Oferty wraz 
z załącznikami należy, w świetle §  14a 
ust. 8 VOB/A, przechowywać z należytą 
starannością bez ujawniania ich treści. 

Jeszcze bardziej radykalne regulacje 
w zakresie dostępu do informacji doty-
czą sektora usług. Zgodnie z § 14 ust. 3 
VOL/A poufne są nie tylko informacje 
zawarte w ofertach oraz załącznikach 
do ofert, lecz również dokumentacja 
sporządzona podczas otwarcia ofert. 
Na gruncie § 14 ust. 2 VOL/A zabrania 
się oferentom udziału w otwarciu ofert 
przetargowych.

Tak restrykcyjne podejście do informacji 
publicznej nie tylko uniemożliwia wgląd 
do ofert konkurencji, ale teoretycznie 
czyni niemożliwym przeprowadzenie 
analizy rynku pod kątem konkurentów 
biorących udział w przetargach. Szcze-
gólnie trudno jest to zrozumieć polskim 
wykonawcom, którym znane są praktyki 
masowego utrwalania ofert konkuren-
tów celem szczegółowego zapoznania 

się ze złożonymi dokumentami oraz 
kalkulacją cen. Dla niemieckich uczest-
ników rynku zamówień publicznych 
działania takie są nieznane. Udostęp-
nianie ofert konkurencji jest postrzega-
ne jako właśnie naruszenie zasad uczci-
wej konkurencji. Taka hermetyzacja oraz 
ochrona rynku i jego uczestników może 
działać zniechęcająco na potencjalne-
go wykonawcę zainteresowanego wej-
ściem na nowy rynek. Istnieją jednak 
możliwości, dzięki którym można do-
trzeć do danych pozwalających stwo-
rzyć orientacyjny obraz sektora zamó-
wień publicznych, o czym można się 
przekonać, wyszukując informacje do-
tyczące np. branży budowlanej.

Wychodząc naprzeciw potrzebom wy-
konawców startujących w niemieckich 
przetargach, powstały prywatne plat-
formy (portale) dostępne po wykupie-
niu abonamentu, które praktycznie 
w tym samym dniu, czasami z 1–2-dnio-
wym opóźnieniem, publikują np. wy-
niki przetargów na roboty budowlane, 
podając nazwy wykonawców oraz ceny 
ofert. Ten rodzaj działalności był wielo-
krotnie krytykowany przez niemieckich 
zamawiających jako niezgodny z pra-
wem. Jednakże jako narzędzie funkcjo-
nuje oficjalnie od 17 lat, stanowiąc nie-
ocenione źródło informacji dotyczących 
samego rynku oraz uczestników zamó-
wień na roboty budowlane.

Brak ujednoliconych 
publikatorów ogłaszanych 
przetargów

Ten, kto podjął się próby wyszukania 
przetargów w Niemczech, wie, że jest 
to stosunkowo trudne i czasochłonne 
zajęcie. Związane jest to z federalnym 
charakterem kraju, w którym poszcze-
gólne kraje związkowe mają swoje por-
tale służące do publikowania ogłoszeń 
o zamówieniach. W praktyce oznacza to, 
że trzeba wejść na strony internetowe 
niezliczonej liczby zamawiających, czę-
sto uprzednio się rejestrując, by w ten 
sposób uzyskać informacje o przetar-
gach. Owszem, obowiązek publikowa-
nia zamówień ponadprogowych w eu-
ropejskim serwisie TED jest realizowany. 
Należy jednak pamiętać, że zamówienia 
publiczne w Niemczech są bardzo często 
dzielone na części, przez co większość 

nie trafia do TED-u. Jest to o tyle istot-
ne, iż zamówienia krajowe stanowią aż 
ok. 90% wszystkich niemieckich zamó-
wień. Jak zatem do nich dotrzeć? Istnie-
ją wprawdzie ogólnodostępne, nieod-
płatne serwisy takie jak www.bund.de 
czy www.evergabe-online.de, jednakże 
rzadko znajdziemy tam ogłoszenia, któ-
re mogłyby zainteresować małego czy 
średniego przedsiębiorcę z Polski. Jak 
już bowiem wspomniano, zamieszcza-
ne są tam przede wszystkim informacje 
o przetargach ogłaszanych przez fede-
ralne jednostki organizacyjne. Zamó-
wienia udzielane przez administrację 
lokalną są tam reprezentowane tylko 
wycinkowo. 

Wspomniane powyżej prywatne porta-
le trafnie zdiagnozowały również w tym 
zakresie problemy i potrzeby poten-
cjalnych wykonawców. Stworzone zo-
stały serwisy, które zbierają informacje 
o przetargach z całego kraju – w więk-
szości przypadków również tych ma-
łych – udostępniając je w przejrzystej 
formie oferentom. Dla przykładu można 
wymienić niemiecką platformę interne-
tową Greenprofi (www.greenprofi.de), 
na której znajdziemy m.in. niezbędne 
informacje o przetargach wraz z linkami 
do dokumentacji przetargowej czy wy-
niki otwarcia ofert zebrane ze wszyst-
kich krajów związkowych. Możliwe jest 
ustawienie filtrów, dzięki którym będą 
do nas trafiały zamówienia najbardziej 
korespondujące z profilem naszej firmy. 
Jest to odpłatne narzędzie, ale na pew-
no pozwoli zaoszczędzić bardzo dużo 
czasu i nie doprowadzi do zniechęcenia 
w poszukiwaniu intratnych kontraktów 
u sąsiadów, i to już na etapie samego ich 
wyszukiwania.

Podsumowanie

Gąszcz przepisów regulujących zamó-
wienia publiczne z  pewnością nie uła-
twia zagranicznym oferentom porusza-
nia się po niemieckim rynku zamówień 
publicznych. Konieczność wdrożenia 
nowych dyrektyw zmusiła niemiec-
kiego prawodawcę do wprowadzenia 
zmian w obowiązujących wcześniej ak-
tach prawnych. Zmiany te czynią proce-
dury przetargowe bardziej przyjaznymi 
dla MŚP oraz wychodzą naprzeciw ocze-
kiwaniom wykonawców zagranicznych. 
Niestety nie dotyczą one mniejszych 
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Zastrzeżenie znaku towarowego
Czy rejestracja oznaczenia zapewnia monopol na nazwę?

znaki towarowe

Coraz więcej polskich przedsiębior-
ców decyduje się na zgłoszenie swoje-
go logo w Urzędzie Patentowym w celu 
zagwarantowania ochrony marki1. Rze-
czywiście, oznaczenie, na które zostało 
udzielone prawo ochronne, jest silniej 
chronione niż znak niezarejestrowany. 
Czy jednak rejestracja znaku towarowe-
go skutkuje tym, że żaden inny podmiot 
nie może używać znaku identycznego 
lub podobnego do oznaczenia, które już 
zostało zgłoszone do ochrony w Urzę-
dzie Patentowym? 

Znak towarowy

Chcąc odpowiedzieć na powyższe pyta-
nie, w pierwszej kolejności należy wyjaś- 
nić, jakie elementy wyznaczają granicę 
ochrony zarejestrowanego znaku towa-
rowego. Innymi słowy, jaka ochrona jest 
przyznawana przedsiębiorcy, jeżeli po-
stanowi on zastrzec własne oznaczenie.
 
Pierwszym elementem decydującym 
o zakresie ochrony prawnej jest ozna-
czenie samo w sobie. Przez pojęcie 

znaku towarowego, zgodnie z brzmie-
niem ustawy – Prawo własności prze-
mysłowej2 regulującej materię znaków 
towarowych na poziomie krajowym, ro-
zumie się każde oznaczenie, które moż-
na przedstawić w sposób graficzny, je-
żeli nadaje się ono do odróżnienia 
towarów lub usług jednego przed-
siębiorstwa od towarów lub usług in-
nego przedsiębiorstwa, a zatem jeże-
li posiada tzw. zdolność odróżniającą 
(dystynktywność). Warto wskazać, że ża-
den podmiot chcący zarejestrować swój 
znak nie jest zobligowany do udoku-
mentowania prowadzenia działalności 
gospodarczej w zakresie, w jakim ubie-
ga się o rejestrację. 

Na marginesie warto jednocześnie 
zaznaczyć, że od dnia 1 października 
2017 r. w stosunku do znaków towa-
rowych Unii Europejskiej3 został znie-
siony, a od 14 stycznia 2019 r. również 
w odniesieniu do krajowych znaków 
towarowych4 zostanie zniesiony wy-
móg graficznej przedstawialności 
oznaczenia, pod warunkiem spełnia-
nia przez to oznaczenie wymogu zdol-
ności odróżniającej oraz możliwości 

przedstawienia oznaczenia w rejestrze 
w sposób niebudzący wątpliwości 
co do przedmiotu ochrony. Jest to istot-
ne z punktu widzenia tzw. niekon-
wencjonalnych znaków towarowych,  
m.in. znaków smakowych czy zapacho-
wych. Rezygnacja z powyżej wskazane-
go wymogu otwiera bowiem większe 
możliwości rejestracji oznaczeń nie-
standardowych, wychodzących poza 
typowo słowną i graficzną płaszczyznę.

Jednocześnie zgłaszając znak do ochro-
ny, należy pamiętać o tym, że nawet 
zniesienie wymogu graficznej przed-
stawialności nie wyklucza obowiąz-
ku spełniania przez oznaczenie  
tzw. kryteriów Sieckmanna5. Zostały one 
ustalone w wyroku Europejskiego Try-
bunału Sprawiedliwości (obecnie Trybu-
nału Sprawiedliwości Unii Europejskiej), 
zgodnie z którym przedstawienie ozna-
czenia musi być: 
• jasne, 
• precyzyjne, 
• kompletne, 
• łatwo dostępne, 
• trwałe, 
• obiektywne, 

zamówień, które stanowią 90% rynku 
publicznych zakupów. 

Grzegorz Wicik
radca prawny,

Agnieszka Prusinowska-Rendon 
prawnik, doradca 

w zakresie niemieckich zamówień 
publicznych w BBLegal

1 Vergaberechtsmodernisierungsgesetz – VergRModG 
vom 17. Februar 2015, BGBl I vom 23.02.2016, S. 203.

2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/
UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień 

publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE, Dz.Urz. 
UE L 94 z 28.3.2014, s. 65 ze zm. 

3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE 
z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień 
przez podmioty działające w sektorach gospodarki 
wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, 
uchylająca dyrektywę 2004/17/WE, Dz.Urz. UE L 94 
z 28.3.2014, s. 243, ze zm.

4 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) – 
Teil 4 in der Fassung des Gesetzes zur Modernisierung 
des Vergaberechts (Vergaberechtsmodernisierungs-
gesetz – VergRModG) vom 17. Februar 2015, BGBl I vom 
23.02.2016, s. 203, dalej jako: GWB.

5 Verordnung über die Vergabe von öffentlicher Aufträge 
(BGBl. I S. 624), dalej jako: VgV.

6 Verordnung über die Vergabe von öffentlichen Aufträ-
gen im Bereich des Verkehrs, der Trinkwasserversor-
gung und der Energieversorgung (BGBl. I S. 624, 657).

7 Vergabeverordnung für die Bereiche Verteidigung und 
Sicherheit zur Umsetzung der Richtlinie 2009/81/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 
2009 über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe 
bestimmter Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge 
in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit und zur 

Änderung der Richtlinien 2004/17/EG und 2004/18/EG 
(BGBl. I S. 1509).

8 Verordnung über die Vergabe von Konzessionen (BGBl. 
I S. 624, 683).

9 Verfahrensordnung für die Vergabe öffentlicher 
Liefer- und Dienstleistungsaufträge unterhalb der EU 
Schwellenwerte in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 2. Februar 2017 (Banz AT 07.02.2017 B1), dalej jako: 
UVgO.

10 Banz Nr 196a 29.12.2009.
11 Por. I. Lausen, [w:] M. Müller-Wrede, VgV/UVgO Vergabe-

recht Kommentar, Köln 2017, s. 1043.
12 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie iden-
tyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu 
do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym 
oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE, dalej jako: 
rozporządzenie eIDAS.

13 Por. J. Krause, Mittelstandsförderung im Vergaberecht. 
Rechtliche Grenzen des Mittelstandsschutzes unter 
Berücksichtigung der Reform der Mittelstandsklausel des 
§ 97 Abs. 3 GWB, Hamburg 2015, s. 1 i 2.

14 Zob. uzasadnienie komisji ds. gospodarki i technologii 
do § 97 ust. 3, BT-Drucks. 16/11428 vom 17.12.2008.
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znaki towarowe

• zrozumiałe (czytelne) dla innych 
przedsiębiorców oraz samych kon-
sumentów. 

Drugim elementem niezwykle ważnym 
dla określenia granic ochrony praw-
nej znaku towarowego jest ustalenie 
wykazu towarów i usług, dla których 
został zgłoszony dany znak. Oznacza 
to, że ochrona znaku towarowego 
co do zasady ogranicza się do towarów 
i usług wskazanych w jego zgłoszeniu 
lub decyzji o udzieleniu prawa ochron-
nego. Nie mają przy tym znaczenia towa-
ry lub usługi niewskazane w wykazie zna-
ku pomimo tego, że dany przedsiębiorca 
używa tego znaku dla oznaczania także 
innych towarów czy usług. Możliwe jest 
zatem, aby na rynku funkcjonowały dwa 
różne przedsiębiorstwa posługujące się 
tą samą marką, jednak działające w róż-
nych branżach gospodarczych. Można 
wyobrazić sobie zatem koegzystencję 
na rynku dwóch podmiotów, z których 
pierwszy wprowadza na rynek pościel 
o nazwie „nocny marek”, zaś drugi jest 
producentem mebli, który pod tą samą 
nazwą oferuje szafki nocne. 

Zasada ograniczenia ochrony znaku 
do zakresu towarów i usług, dla których 
został zgłoszony, nie ma jednak zastoso-
wania w odniesieniu do renomowanych 

znaków towarowych, o czym będzie 
mowa w dalszej części artykułu. 

Wykaz towarów i usług 
znaku towarowego 

W kontekście wspomnianego wyka-
zu towarów i usług istotne znaczenie 
ma Międzynarodowa klasyfikacja towa-
rów i usług dla celów rejestracji znaków, 
nazywana klasyfikacją nicejską6, wpro-
wadzona w ramach Światowej Organiza-
cji Własności Intelektualnej (WIPO). Na jej 
podstawie konstruuje się wykaz niezależ-
nie od tego, czy znak zostaje zgłoszony 
w procedurze międzynarodowej, pro-
cedurze unijnej przed Urzędem Unii Eu-
ropejskiej ds. Własności Intelektualnej 
(EUIPO), czy też krajowej przed Urzędem 
Patentowym RP. Klasyfikacja nicejska po-
rządkuje w sposób szczegółowy towary 
i usługi, dzieląc je na 45 klas, w tym 34 
klasy towarowe oraz 11 klas usługowych. 
Każda z nich obejmuje towary bądź 
usługi podobnego rodzaju opracowane 
w porządku alfabetycznym. Przykłado-
wo towary takie jak „kosmetyki” wystę-
pują w klasie 3 klasyfikacji nicejskiej, „leki” 
w klasie 5, „zabawki” w klasie 28, a „usługi 
edukacyjne” w klasie 41. 

Budując wykaz towarów i usług, można 
skorzystać z narzędzia TMclass dostęp-
nego na stronie internetowej http://tmc-
lass.tmdn.org/ec2/. Narzędzie to ułatwia 
wyszukiwanie oraz odpowiednie szere-
gowanie towarów i usług do poszcze-
gólnych klas.

Już przy samym zgłoszeniu przedsię-
biorca musi zatem zdecydować, w ja-
kich sektorach będzie używał swojego 
znaku. Po dokonaniu zgłoszenia nie 
można rozszerzyć wykazu towarów 
i usług. Jeżeli przedsiębiorca przeoczy 
i nie wskaże wszystkich towarów i usług, 
jedynym wyjściem jest zgłoszenie ko-
lejnego znaku, tym razem z brakują-
cymi pozycjami w wykazie. Minusem 
tego rozwiązania jest fakt, że kolejny 
znak będzie miał tzw. gorsze pierw-
szeństwo. Prawo ochronne po pozytyw-
nym przejściu procedury zgłoszeniowej 
jest bowiem udzielane na okres 10 lat 
od momentu zgłoszenia. Z racji tego, 
że kolejne oznaczenie będzie zgłoszo-
ne w kolejnych dniach czy latach, jego 
ochrona będzie w sposób oczywisty 
obowiązywała od daty późniejszej. 

Odwrotna sytuacja ma miejsce wte-
dy, kiedy przedsiębiorca w wykazie to-
warów i usług znaku wskazuje bardzo 
szeroko również towary i usługi, dla 
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usługi płatnicze

których w rezultacie nie będzie używał 
zgłoszonego znaku. W tym wypadku na-
leży mieć świadomość, że istnieje ryzy-
ko stwierdzenia wygaśnięcia do niego 
prawa ochronnego. Fakt nieużywania 
w sposób rzeczywisty znaku towarowe-
go dla towarów i usług, dla których zo-
stał ten znak zastrzeżony, w ciągu nie-
przerwanego okresu pięciu lat od dnia 
wydania decyzji o udzieleniu prawa 
ochronnego jest bowiem jedną z pod-
staw uzasadniających wygaśnięcie pra-
wa ochronnego. 

Warto też dodać, że z kolei ogranicze-
nie wykazu towarów i usług dla zna-
ku towarowego jest możliwe w każ-
dym momencie, niezależnie od tego, 
czy znak znajduje się jeszcze na etapie 
postępowania zgłoszeniowego, czy też 
uzyskał już rejestrację. 

Ryzyko konfuzji

Dobranie właściwego wykazu towarów 
i usług dla zgłaszanego oznaczenia jest 
istotne z punktu widzenia możliwości 
jego rejestracji, gdyż, zgodnie z brzmie-
niem ustawy – Prawo własności prze-
mysłowej, właściciel znaku towarowego 
o wcześniejszym pierwszeństwie może 
sprzeciwić się rejestracji znaku, który jest:
1) identyczny ze znakiem towarowym, 

na który udzielono prawa ochronne-
go z wcześniejszym pierwszeństwem 
na rzecz innej osoby dla identycz-
nych towarów;

2) identyczny lub podobny do znaku to-
warowego, na który udzielono prawa 
ochronnego z wcześniejszym pierw-
szeństwem na rzecz innej osoby dla 
towarów identycznych lub podob-
nych, jeżeli zachodzi ryzyko wpro-
wadzenia odbiorców w błąd, 
które obejmuje w szczególności ry-
zyko skojarzenia znaku zgłoszonego 
ze znakiem wcześniejszym.

W związku z tym w celu ustalenia zaist-
nienia ryzyka konfuzji pomiędzy zna-
kami, tzn. czy dane oznaczenie narusza 
prawo do wcześniejszego znaku towaro-
wego zgłoszonego lub zarejestrowanego 
w Urzędzie Patentowym, dokonuje się 
analizy obejmującej dwie płaszczyzny: 
1) podobieństwo i identyczność towa-

rów i usług, dla których oznaczenia 
te zostały zgłoszone lub zarejestro-
wane, oraz 

2) podobieństwo i identyczność samych 
znaków. 

W pierwszej kolejności przystępuje się 
do oceny identyczności lub podobień-
stwa towarów i usług. Jeżeli zostaną 
one całkowicie wykluczone, wówczas 
co do zasady wystąpienie ewentualne-
go podobieństwa pomiędzy samymi 
oznaczeniami pozostaje bez znaczenia. 
W takim wypadku bowiem należy przy-
jąć brak podobieństwa pomiędzy ozna-
czeniami.

Dokonując oceny identyczności i podo-
bieństwa towarów i usług, należy kie-
rować się zasadą, zgodnie z którą przy-
należność towarów lub usług do jednej 
klasy klasyfikacji nicejskiej nie rozstrzy-
ga o zaistnieniu identyczności czy po-
dobieństwa między danymi towarami 
lub usługami. I podobnie, przynależ-
ność towarów bądź usług do różnych 
klas nie oznacza, że między nimi nie za-
chodzi podobieństwo. Wynika to z fak-
tu, że klasyfikacja nicejska ma charakter 
administracyjny i sama w sobie nie może 
być podstawą stwierdzenia, czy pomię-
dzy danymi towarami bądź usługami 
zachodzi podobieństwo, aczkolwiek 
ma znaczenie pomocnicze przy usta-
laniu tej okoliczności. Klasyfikacja ni-
cejska grupuje bowiem towary i usługi 
z uwzględnieniem ich natury, przezna-
czenia czy metody użycia, jednak nie 
są to wszystkie okoliczności, jakie należy 
brać pod uwagę przy porównaniu towa-
rów bądź usług. 

W odniesieniu do towarów czy usług 
identycznych należy badać przede 
wszystkim ich znaczenie, czyli treść se-
mantyczną. Jeżeli jest ona taka sama, 
niezależnie od tego, czy sformułowanie 
użyte na ich określenie jest takie samo, 
czy też się różni, te towary lub usługi 
będą uznane za identyczne. Przykłado-
wo: identyczne będą „suplementy diety” 
z „suplementami diety”, ale także „cukier” 
będzie identyczny z „glukozą dla celów 
kulinarnych”. Identyczność zajdzie rów-
nież wówczas, gdy dany towar lub usłu-
ga będą zawierały się w zakresie innego 
towaru lub usługi. Na przykład: „jogurt” 
będzie identyczny z „produktami mlecz-
nymi” czy też „usługi kredytowe” będą 
identyczne z „usługami finansowymi”.

Ponadto w zakresie ustalenia zaistnie-
nia podobieństwa pomiędzy towarami 
i usługami dwóch oznaczeń konieczne 

jest odwołanie się do orzecznictwa, 
które stanowi o tym, jakie czynniki na-
leży brać pod uwagę w tym zakresie. 
Zgodnie z wyrokiem Trybunału Spra-
wiedliwości Unii Europejskiej w spra-
wie C-39/97 porównania dokonuje się, 
mając na względzie wszelkie relewant-
ne czynniki dotyczące obrotu danymi 
towarami7. W orzecznictwie sygnalizuje 
się także takie kryteria oceny, jak kon-
kurencyjność porównywanych towa-
rów czy ich komplementarność, czyli 
uzupełniający charakter. Nie bez znacze-
nia pozostają również takie czynniki, jak 
kanały dystrybucji towarów, charakter 
właściwego kręgu ich odbiorców czy 
też typowe pochodzenie danych towa-
rów bądź usług. Tym samym za podobne 
mogą zostać uznane przykładowo takie 
towary jak: „wino” i „piwo” czy „bielizna” 
i „odzież wierzchnia”. Podążając za wy-
mienionych kryteriami podobieństwa, 
w praktyce może się zatem okazać nie-
możliwe istnienie dwóch podmiotów 
posługujących się tą samą marką, z któ-
rych jeden wprowadza do obrotu towa-
ry w postaci łóżek, a drugi materaców.

Przydatne do oceny ewentualnej iden-
tyczności czy podobieństwa towarów 
i usług jest narzędzie CF Similarity do-
stępne na stronie internetowej EUIPO 
pod adresem: http://euipo.europa.
eu/sim/search. Wskazane tam wyniki 
porównań nie są prawnie wiążące, jed-
nak wskazują na praktykę urzędów w za-
kresie ustalania identyczności oraz po-
dobieństwa danych towarów i usług. 

Renomowane znaki 
towarowe

Kryteria identyczności oraz podobień-
stwa towarów i usług mają zastosowa-
nie do zwykłych znaków towarowych, 
czyli tych, które spełniają minimum 
ustawowe przewidziane dla znaku to-
warowego, tj. posiadają dostateczną 
zdolność odróżniającą. Sytuacja się 
zmienia w przypadku, gdy dany znak 
uzyskał renomę. Renoma znaku towa-
rowego ma bowiem istotne znaczenie 
z punktu widzenia jego ochrony praw-
nej. Należy podkreślić, że aby znak 
mógł zostać uznany za renomowany, 
musi być zarejestrowany w odpowied-
nim urzędzie patentowym. Oznaczenia 
niezarejestrowane nie mogą korzystać 



Biuletyn Euro Info (04)26

znaki towarowe

z szerszej ochrony na podstawie wyka-
zania renomy8. 

Zarówno w ustawodawstwie polskim, 
jak też unijnym pojęcie „renomowa-
nego znaku towarowego”, a także sa-
mej „renomy” nie zostało zdefiniowa-
ne. Celem wyjaśnienia, jak te terminy 
są rozumiane w praktyce, warto odwo-
łać się do orzecznictwa Trybunału Spra-
wiedliwości UE czy też polskich sądów. 
W wyroku sprawie General Motors i zna-
ku Chevy Trybunał wskazał na kryteria, 
którymi powinien kierować się organ 
podczas ustalania istnienia renomy zna-
ku towarowego. Kryteria te obejmują 
wszystkie okoliczności faktyczne do-
tyczące: udziału znaku towarowego 
w rynku, intensywności, zasięgu geo-
graficznego i okresu jego używania, 
a ponadto wielkości nakładów ponie-
sionych przez przedsiębiorstwo na rzecz 
promocji tego znaku9. W polskim 
orzecznictwie wskazano, że w obliczu 
wskazanych powyżej kryteriów przyję-
tych przez Trybunał renoma łączona jest 
z rozpoznawalnością lub znajomością 
znaku, których stopień można udowod-
nić m.in. na podstawie przeprowadzo-
nych badań rynkowych. Przy czym, jak 
się podkreśla, aby uznać, że znak towa-
rowy jest renomowany w rozumieniu 
ustawy, nie jest wystarczająca dekla-
racja właściciela znaku, jak również 
długoletnia obecność danego towa-
ru na rynku10. Dodatkowe elementy dla 
wykazania renomy, które są również ak-
centowane w wyrokach polskich sądów, 
to siła atrakcyjności znaku, jego wartość 
reklamowa, zdolność do stymulowania 
zbytu towaru, który tym znakiem jest 
opatrzony11, czy też silniejsza w porów-
naniu z innymi znakami towarowymi 
zdolność odróżniająca12. 

Renoma znaku towarowego jest każ-
dorazowo badana przez dany organ 
na podstawie wszelkich dowodów 
przedstawionych w konkretnym po-
stępowaniu. Jak już zostało wskazane, 

na gruncie prawa jest przewidziana 
szczególna ochrona znaków renomo-
wanych. Polega ona na tym, że znaki re-
nomowane są chronione w oderwaniu 
od towarów i usług, na które zosta-
ły zastrzeżone. Jedną ze względnych 
przeszkód rejestracyjnych oznaczenia 
jest bowiem podobieństwo lub iden-
tyczność ze znakiem renomowanym, 
na który udzielono prawa ochronne-
go z wcześniejszym pierwszeństwem 
na rzecz innego podmiotu, niezależnie 
od towarów, dla których został za-
strzeżony. Z jednej strony ochrona re-
nomowanych znaków towarowych jest 
szersza, z drugiej zaś w ich przypadku 
jest konieczne wykazanie dodatkowych 
okoliczności w postaci przyniesienia 
nienależnej korzyści zgłaszającemu 
w wyniku nieuzasadnionego używania 
zgłoszonego oznaczenia lub sytuacja, 
w której używanie znaku mogłoby być 
szkodliwe dla charakteru odróżniają-
cego lub renomy znaku z wcześniej-
szym pierwszeństwem. 

Powyższa regulacja prawna ma na celu 
ochronę przedsiębiorstw, które włoży-
ły wiele wysiłku i poczyniły wysokie na-
kłady, by wypracować renomę swojej 
marki, przed nieuczciwymi podmiota-
mi działającymi na rynku, które w celu 
budowania pozytywnych skojarzeń 
z własną działalnością oraz zdobywa-
nia klientów posługują się oznaczeniem 
identycznym lub podobnym do tego, 
które z uwagi na posiadaną renomę jest 
szeroko rozpoznawalne. 

Opłaty w postępowaniu 
rejestracyjnym

Istotna w kontekście zastrzeżenia zna-
ku towarowego jest liczba klas towa-
rowo-usługowych wskazywana przez 
podmiot zgłaszający w formularzu 
zgłoszeniowym. Liczba ta bowiem 

decyduje o wysokości kosztów związa-
nych ze zgłoszeniem i rejestracją znaku 
towarowego. Przedsiębiorca, który po-
stanowi zarejestrować swój znak w sze-
rokim zakresie, obejmując towary i usłu-
gi zawarte w wielu klasach klasyfikacji 
nicejskiej, będzie musiał liczyć się z po-
niesieniem wyższych kosztów. Poniżej 
w tabeli zostało przedstawione zesta-
wienie opłat urzędowych, których obo-
wiązek uiszczenia różni się w zależności 
od wyboru procedury rejestracyjnej:
1) krajowej – przeprowadzanej przed 

Urzędem Patentowym RP (UPRP); 
w wyniku rejestracji znak towarowy 
jest chroniony na terytorium Polski 
oraz

2) unijnej – przeprowadzanej przed 
Urzędem Unii Europejskiej ds. Włas- 
ności Intelektualnej (EUIPO); w wy-
niku rejestracji znak towarowy jest 
chroniony na terytorium wszystkich 
państw członkowskich Unii Europej-
skiej.

 
Najczęściej to właśnie wskazane 
w wykazie znaku towarowego towa-
ry i usługi będą przesądzać o grani-
cach wyłącznego prawa przedsiębiorcy 
do posługiwania się danym oznacze-
niem. Już na początku warto rozstrzyg- 
nąć, w jakich sektorach gospodarki bę-
dzie ono używane. Przed zgłoszeniem 
oznaczenia do ochrony dobrym rozwią-
zaniem jest skorzystanie z usługi praw-
nej w postaci badania zdolności reje-
stracyjnej znaku towarowego. Polega 
ono na analizie możliwości rejestracji 
znaku, w tym ocenie stopnia ewen-
tualnego podobieństwa do znaków 
towarowych z wcześniejszym pierw-
szeństwem. Przeprowadzenie takiego 
badania pozwala na ograniczenie kosz-
tów związanych z nieudaną próbą reje-
stracji znaku czy ewentualnymi sporami 
mogącymi powstać na gruncie podo-
bieństwa z oznaczeniami już zgłoszo-
nymi do ochrony. W celu budowania 
rozpoznawalnej marki warto, aby zgła-
szany znak różnił się od innych oznaczeń 

Opłaty urzędowe13

  Tryb krajowy14 Tryb unijny15

Zgłoszenie Zgłoszenie w jednej klasie – 450 PLN (zgłoszenie w postaci 
elektronicznej – 400 PLN)
Zgłoszenie w każdej kolejnej klasie –120 PLN

Zgłoszenie w jednej klasie – 850 EUR
Zgłoszenie w drugiej klasie – 50 EUR
Zgłoszenie w trzeciej i każdej kolejnej klasie – 150 EURRejestracja Za każdą klasę – 400 PLN

Za publikację informacji o udzielonym prawie ochronnym – 90 PLN

Źródło: opracowanie własne
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Giełda kooperacyjna 
na targach 
teleinformatycznych  
CeBIT 2018,  
12–15 czerwca 2018 r., 
Hanower (Niemcy)

Ośrodek Enterprise Europe Network 
przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsię-
biorczości zaprasza firmy, instytuty ba-
dawcze oraz inne podmioty działające 
w branży IT/ICT (big data, cloud com-
puting, internet, aplikacje mobilne, bu-
siness security, communication & net- 
work) do wzięcia udziału w giełdzie ko-
operacyjnej Future Match organizowa-
nej podczas targów CeBIT 2018.

Do udziału w giełdzie kooperacyjnej 
zapraszamy również potencjalnych na-
bywców usług ICT, czyli przedstawicie-
li branży: motoryzacyjnej, transporto-
wej i logistycznej, biotechnologicznej, 
farmaceutycznej, elektrycznej, ochrony 

środowiska, spożywczej, maszynowej, 
chemicznej i kosmicznej.

Jak to działa?
• Uczestnicy rejestrują się na stronie 

internetowej wydarzenia, określają 
profil swojej działalności oraz rodzaj 
współpracy, którą chcieliby nawiązać.

• Dane zarejestrowanych firm są na bie-
żąco umieszczane na stronie giełdy.

• Z katalogu zarejestrowanych pod-
miotów uczestnicy dokonują wy-
boru partnerów, z którymi chcieliby 
spotkać się podczas giełdy.

• W dniach 12–15 czerwca 2018 r. na sto-
isku D18 w hali 16, przy ponumero-
wanych stolikach, odbędą się serie 
uprzednio zaaranżowanych 30-mi-
nutowych spotkań.

Koszty
Koszt udziału w giełdzie kooperacyjnej 
Future Match wynosi 110 EUR (+ VAT) 
i obejmuje: 
• rejestrację firmy i wpisanie jej do ka-

talogu uczestników giełdy, 
• bilet wstępu na targi dla jednego 

przedstawiciela zarejestrowanej firmy. 

Transport i zakwaterowanie w trakcie 
trwania giełdy uczestnicy pokrywają 
we własnym zakresie.

Opłata rejestracyjna dla firm, które będą 
wystawcami w trakcie targów CeBIT 
2018, wynosi 65 EUR (+ VAT).

Jeśli reprezentują Państwo takie branże 
jak motoryzacja, transport i logistyka, 
biotechnologia, farmaceutyka, ochrona 
środowiska, spożywcza, chemiczna, te-
lekomunikacyjna, kosmiczna itp., a tak-
że są Państwo zainteresowani zakupem 
usług IT od uczestników giełdy koope-
racyjnej, rejestracja na wydarzenie jest 
BEZPŁATNA.

UWAGA! W przypadku rejestracji na gieł-
dę kooperacyjną i niewzięcia w niej 
udziału lub wzięcia udziału, ale nie-
umówienia żadnych spotkań nie moż-
na ubiegać się o zwrot opłaty rejestra-
cyjnej.

Ważne terminy
• Rejestracja uczestników i profilu trwa 

do 3 czerwca 2018 r.

Aktualności

obecnych na rynku, gdyż dzięki temu 
wzrasta poziom jego zdolności odróż-
niającej. 

Należy jednocześnie pamiętać, że obec-
nie sama rejestracja nie gwarantuje wła-
ścicielowi znaku towarowego, że inne 
podmioty nie zgłoszą do ochrony zna-
ku identycznego czy też podobnego 
do jego oznaczenia. W obowiązującej 
procedurze zgłoszeniowej (zarówno 
krajowej, jak też unijnej) istnieje jednak 
możliwość sprzeciwienia się rejestracji 
takich znaków. Aby uzyskać informa-
cję dotyczącą potencjalnych oznaczeń, 
których występowanie na rynku może 
nieść za sobą ryzyko wprowadzenia 
konsumentów w błąd i w efekcie w celu 
przeciwstawienia się takim rejestracjom, 
istnieje możliwość skorzystania z usługi 
prawnej, jaką jest okresowy monitoring 
znaków towarowych. Dzięki niemu 
każdy przedsiębiorca może regularnie 
kontrolować, czy na rynku nie istnieje 

podmiot naruszający obszar jego mo-
nopolu, który uzyskał, rejestrując znak 
towarowy lub zgłaszając oznaczenie 
do ochrony.

Marta Chmielewska
aplikant radcowski

Kielar & Kołodziejczyk sp. k.

1 Roczny raport Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej 
Polskiej 2016.

2 Ustawa – Prawo własności przemysłowej z dnia 
30 czerwca 2000 r., tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 776.

3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniające rozporzą-
dzenie w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. 

4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mająca na celu zbliże-
nie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących 
się do znaków towarowych. 

5 Wyrok ETS z dnia 12.10.2002 r. Ralf Sieckmann przeciwko 
Deutsches Patent- und Markenamt, C-273/00, Zb. Orz. 
2002 I-11737.

6 Międzynarodowa klasyfikacja towarów i usług dla celów 
rejestracji znaków, ustanowiona na mocy Porozumienia 
nicejskiego podpisanego w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r., 
Dz.U. z 2003 r. Nr 63, poz. 583.

7 Wyrok ETS z dnia 29.09.1998 w sprawie Canon Kabushiki 
Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc., C-39/97.

8 Oznaczenia niezarejestrowane mogą korzystać z ochro-
ny również jako „znaki powszechne znane” (inaczej: 
notoryjne). Są to znaki, które ze względu na ich dłu-
gotrwałe używanie w obrocie osiągnęły powszechną 
znajomość.

9 Wyrok ETS z dnia 14.09.1999 r. w sprawie General Motors 
Corporation przeciwko Yplon SA., C-375/97.

10 Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 20 lipca 2016 r., 
X GC 458/12.

11 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 21.03 2013 r., VI SA/Wa 
189/13, LEX nr 1321616.

12 Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 2.10.2007 r., I ACa 767/07, 
LEX nr 519252.

13 Wskazane zestawienie obejmuje opłaty urzędowe prze-
widziane w pierwszym 10-letnim okresie ochronnym 
znaku towarowego na dzień 23 kwietnia 2018 r.

14 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 
2001 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wyna-
lazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, 
znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topo-
grafii układów scalonych.

15 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku 
towarowego Unii Europejskiej.

aktualności
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aktualności

• Wybór partnerów do spotkań będzie 
trwał od 1 maja do 4 czerwca 2018 r.

Giełda kooperacyjna odbędzie się 
w dniach 12–15 czerwca 2018 r.

Oficjalnym językiem spotkań będzie 
angielski.

Dodatkowe pytania dotyczące udziału 
w giełdzie kooperacyjnej proszę kiero-
wać na adres: 
slawomir_biedermann@parp.gov.pl.

Spotkania kooperacyjne 
podczas BE-Mat 2018, 
20–22 czerwca 2018 r., 
Anacapri (Włochy)

Ośrodek Enterprise Europe Network 
przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Re-
gionalnego SA zaprasza przedsiębior-
ców i naukowców do wzięcia udziału 
w spotkaniach kooperacyjnych podczas 
BE-Mat 2018, które jest organizowane 
przez Consiglio Nazionale delle Ricer-
che, przy wsparciu Raw EIT Knowledge 
and Innovation Community (KIC).

Dla kogo?
BE-Mat 2018 to spotkania kooperacyjne 
dla przeznaczone dla firm i ośrodków 
naukowych związanych z następujący-
mi obszarami:
• surowce krytyczne i zasoby podsta-

wowe;
• recykling odpadów przemysłowych 

i produktów wycofanych z eksplo-
atacji;

• zastępowanie surowców krytycz-
nych;

• zaawansowane materiały i biomate-
riał.

Udział w giełdzie kooperacyjnej 
na targach umożliwi przedsiębiorcom 
nie tylko nawiązanie bezpośrednich 
kontaktów biznesowych, ale również 
zapoznanie się z najnowocześniejszymi 
trendami w branży.

Jak to działa?
• Uczestnicy określają profil swojej 

działalności oraz rodzaj współpracy, 
którą chcieliby nawiązać.

• Dane zarejestrowanych firm umiesz-
czane są w katalogu online na stronie 
internetowej giełdy kooperacyjnej.

• Od 1 maja do 14 czerwca 2018 r. z ak-
tualizowanego na bieżąco katalogu 
online zarejestrowani uczestnicy do-
konują wyboru firm, z którymi chcie-
liby spotkać się podczas giełdy.

• 9 maja 2018 r. uczestnicy otrzymują 
wstępne agendy spotkań.

• W dniach 21–22 czerwca 2018 r., przy 
ponumerowanych stolikach, odby-
wają się uprzednio zaaranżowane 
indywidualne spotkania.

Taka formuła giełdy to efektywny, tani 
i wygodny sposób na spotkanie wielu 
potencjalnych partnerów biznesowych 
w jednym miejscu i czasie.

Koszty
Udział w giełdzie jest bezpłatny. Istnieje 
również możliwość otrzymania bezpłat-
nej wejściówki na targi. Uczestnicy po-
krywają koszty transportu i zakwatero-
wania we własnym zakresie.

Kontakt
Tomasz Charkot
tel.: 74 64 80 438
e-mail: tomasz.charkot@darr.pl

Międzynarodowa giełda 
kooperacyjna The Healthy 
Future Partnering Event, 
26 czerwca 2018 r., 
Liverpool (Wielka Brytania)

Ośrodek Enterprise Europe Network 
przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsię-
biorczości zaprasza do wzięcia udziału 
w międzynarodowej giełdzie koopera-
cyjnej The Healthy Future Partnering 
Event, która odbędzie się przy oka-
zji International Festival for Business  
(IFB 2018).

International Festival for Business 
to inicjatywa odbywająca się w dniach 
12–28 czerwca 2018 r., która składa się 
z wielu wysokiej rangi wydarzeń gro-
madzących przedstawicieli biznesu 
i instytucji z całego świata. Uczestnicy 
odbywającej się równolegle giełdy ko-
operacyjnej mają szansę nawiązać dłu-
gotrwałe relacje biznesowe oraz kon-
takty, które przełożą się na zysk i rozwój 

ich przedsiębiorstw lub regionów oraz 
zapoznać się z najnowszymi trendami 
i technologiami w branży.

Dla kogo są przeznaczone spotkania?
Giełda kooperacyjna jest przeznaczona 
dla przedstawicieli firm i innych pod-
miotów (np. instytuty badawcze) działa-
jących w następujących sektorach:
• biotechnologia i farmacja,
• diagnostyka
• medycyna precyzyjna,
• cyfrowe zdrowie,
• technologie medyczne.

Jak to działa?
• Uczestnicy określają w formularzu 

rejestracyjnym dostępnym online 
profil swojej działalności oraz rodzaj 
współpracy, którą chcieliby nawiązać.

• Dane zarejestrowanych firm umiesz-
czane są w katalogu on-line na stro-
nie internetowej giełdy kooperacyj-
nej.

• Z katalogu online zarejestrowani 
uczestnicy dokonują wyboru firm, 
z którymi chcieliby spotkać się pod-
czas giełdy.

• 26 czerwca 2018 r., przy ponumero-
wanych stolikach, odbędą się serie 
uprzednio zaaranżowanych indywi-
dualnych spotkań.

Koszty
Udział w giełdzie kooperacyjnej jest 
bezpłatny. Uczestnicy pokrywają koszty 
transportu i zakwaterowania we włas- 
nym zakresie. 

UWAGA! Istnieje możliwość refundacji 
części kosztów związanych z przelotem 
i zakwaterowaniem do wysokości 400 £, 
po uprzedniej weryfikacji Państwa for-
mularza zgłoszeniowego w zakresie 
prowadzonej przez Państwa działalno-
ści, potencjału oferowanych produk-
tów/usług. Refundacja jest przyznawana 
w kolejności otrzymywanych zgłoszeń 
do wyczerpania środków.

Uczestnikom wydarzenia przysługuje:
• wpis do katalogu uczestników giełdy 

kooperacyjnej,
• indywidualny harmonogram spo-

tkań,
• wsparcie logistyczne, pomoc przy re-

jestracji oraz podczas trwania giełdy.

Oficjalnym językiem spotkań będzie 
angielski. Liczba miejsc jest ograniczo-
na.
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Ważne terminy:
• 5 czerwca – termin rejestracji
• 2 maja – 19 czerwca – wybór spotkań
• 26 czerwca – giełda kooperacyjna 

The Healthy Future Partnering Event

Kontakt
Agnieszka Promianowska
e-mail: agnieszka_promianowska@parp.gov.pl

Międzynarodowa 
giełda kooperacyjna 
Digital Transformation, 
27 czerwca 2018 r., 
Liverpool (Wielka Brytania)

Ośrodek Enterprise Europe Network 
przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsię-
biorczości zaprasza do wzięcia udziału 
w międzynarodowej giełdzie koopera-
cyjnej Digital Transformation, która od-
będzie się przy okazji inicjatywy bizne-
sowej International Festival for Business 
(IFB 2018).

IFB 2018 to trwająca blisko trzy tygodnie 
inicjatywa, która składa się z wielu wy-
sokiej rangi wydarzeń gromadzących 
przedstawicieli biznesu i instytucji z ca-
łego świata. Uczestnicy odbywającej się 
równolegle giełdy kooperacyjnej mają 
szansę nawiązać długotrwałe relacje 
biznesowe oraz kontakty, które mogą 
przełożyć się na zysk i rozwój ich przed-
siębiorstw lub regionów, oraz zapoznać 
się z najnowszymi trendami i technolo-
giami w branży.

Dla kogo są przeznaczone spotkania?
Giełda kooperacyjna jest przeznaczona 
dla przedstawicieli firm i innych pod-
miotów działających w szeroko poję-
tych branżach wysokotechnologicz-
nych, w szczególności dla:
1) deweloperów gotowych rozwiązań 

AI, VR, AR;
2) firm poszukujących rozwiązań 

AR/VR/AI w następujących sektorach: 
• usługi prozdrowotne i medyczne, 
• edukacja, 
• przemysł kreatywny, 
• turystyka;

3) prywatnych inwestorów: 
• aniołów biznesu, 
• platform crowdfundingowych, 
• banków itd.

Jak to działa?
• Uczestnicy określają profil swojej 

działalności oraz rodzaj współpracy, 
który chcieliby nawiązać, w formu-
larzu rejestracyjnym dostępnym 
online.

• Dane zarejestrowanych firm 
są umieszczane w katalogu online 
na stronie internetowej giełdy ko-
operacyjnej.

• Z katalogu online zarejestrowani 
uczestnicy dokonują wyboru firm, 
z którymi chcieliby się spotkać pod-
czas giełdy.

• 27 czerwca 2018 r. przy ponumero-
wanych stolikach odbędą się serie 
uprzednio zaaranżowanych indywi-
dualnych spotkań.

Koszty
Udział w giełdzie kooperacyjnej jest 
bezpłatny. Uczestnicy pokrywają kosz-
ty transportu i zakwaterowania we wła-
snym zakresie. 

UWAGA! Istnieje możliwość refun-
dacji kosztów związanych z przelo-
tem i zakwaterowaniem do wysokości  
250 £ po uprzedniej weryfikacji formu-
larza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa 
w zakresie prowadzonej przez nie dzia-
łalności, potencjału oferowanych pro-
duktów i usług. Refundacja będzie przy-
znawana w kolejności otrzymywanych 
zgłoszeń do wyczerpania środków.

Uczestnikom wydarzenia przysługuje:
• wpis do katalogu uczestników giełdy 

kooperacyjnej;
• indywidualny harmonogram spo-

tkań;
• wsparcie logistyczne, pomoc przy re-

jestracji oraz podczas trwania giełdy;
• udział w wydarzeniach w ramach IFB.

Oficjalnym językiem spotkań będzie 
język angielski.

Ważne terminy
9 czerwca – termin rejestracji
28 maja–17 czerwca – wybór spotkań
27 czerwca – giełda kooperacyjna Digital 
Transformation

Kontakt
Agnieszka Promianowska
e-mail: agnieszka_promianowska@parp.gov.pl

Spotkania b2b WaterMatch 
2018, 24–27 września 
2018 r., Leeuwarden 
(Holandia)

Ośrodek Enterprise Europe Network 
przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regio-
nalnego SA zaprasza do wzięcia udziału 
w giełdzie kooperacyjnej WaterMatch 
2018, która odbędzie się podczas targów 
EWTW 2018.

Targi EWTW 2018
Europejski Tydzień Technologii Wod-
nej 2018 (EWTW 2018) jest wydarzeniem 
związanym z branżą wodną, podczas któ-
rego spotykają się i wymieniają doświad-
czeniami przedstawiciele różnych branż 
związanych z wodą, tzn. naukowcy, poli-
tycy, przedsiębiorcy (w tym startupy) itd. 

Udział w spotkaniach B2B
WaterMatch 2018 to oficjalne wydarze-
nie towarzyszące EWTW 2018, organizo-
wanym przez Water Alliance i Enterprise 
Europe Network już po raz trzeci. Jego 
uczestnicy podczas 15-minutowych spo-
tkań będą mieli możliwość nawiązania 
nowych relacji biznesowych oraz omó-
wienia kwestii potencjalnej współpracy. 
Udział w giełdzie kooperacyjnej w ra-
mach WaterMatch 2018 jest bezpłatny.

Kontakt
Miłosz Warachewicz
milosz.warachewicz@tarr.org.pl

Seminarium Central 
European Startups Day, 
27 września 2018 r., 
Londyn (Wielka Brytania)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębior-
czości zaprasza firmy do wzięcia udzia-
łu w seminarium Central European 
Startups Day, które zostanie zorganizo-
wane przez Ambasadę Rzeczypospoli-
tej Polskiej w Londynie, we współpracy 
z przedstawicielami sekcji handlowych 
ambasad krajów Grupy Wyszehradzkiej. 

Cel wydarzenia
Wydarzenie ma za zadanie promocję 
przedsiębiorstw z następujących sektorów: 

aktualności
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oferty współpracy

 Belgia

Belgijska agencja wspierająca innowa-
cyjne startupy z branży rowerowej, mo-
bilności i rozwiązań proekologicznych 
(zielona energia) oferuje usługi pośred-
nictwa handlowego i pomoc w wejściu 
na rynek belgijski. Numer referencyjny 
BRBE20180314001

Belgijska firma poszukuje producenta 
wyrobów, których zadaniem jest zwięk-
szenie komfortu snu osób starszych 
i pacjentów placówek medycznych. Pro-
dukty mają też jednocześnie zapobie-
gać wypadkom, takim jak np. upadek, 
a także ułatwiać ewakuację pacjentów 
i mieszkańców domów opieki w sytu-
acji kryzysowej. Numer referencyjny 
BRBE20180308001

  Czechy
Czeska firma oferuje usługi dystrybu-
cyjne producentom i dostawcom aro-
matycznych oczyszczaczy powietrza, 
produktów do dezynfekcji i wyrobów 
medycznych. Wszystkie produkty mu-
szą spełniać unijne normy bezpieczeń-
stwa i higieny pracy. Numer referencyjny 
BRCZ20170302001 

 Dania

Duńska innowacyjna firma poszukuje 
dostawców metalowych narzędzi wy-
krawających, używanych przy produk-
cji kartonów, wizytówek, kopert itp. 
W ramach współpracy przedsiębior-
stwo jest gotowe udostępnić potencjal-
nym dostawcom swój know-how. Firma 
jest zainteresowana zawarciem umo-
wy produkcyjnej. Numer referencyjny 
BRDK20180322004

 Finlandia

Fińska firma jest zainteresowana zawar-
ciem umowy z producentem wyrobów 
z tkanin ekologicznych (bawełna, len) 
z nadrukiem laserowym. Numer refe-
rencyjny BRFI20180417001

 Holandia

Holenderski startup specjalizujący się 
w projektowaniu produktów konsu-
menckich zaprojektował podgrzewa-
ne rękawice o właściwościach termore-
gulacyjnych. Mogą być one wykonane 
z różnego rodzaju tkanin, np. włókniny 

z recyklingu, elastomeru nylonowego, 
skóry ekologicznej itp. Przedsiębiorstwo 
poszukuje partnerów zainteresowanych 
umową produkcyjną. Numer referencyj-
ny BRNL20180321001

Holenderskie przedsiębiorstwo spe-
cjalizujące się w opracowywaniu 
i realizacji zaawansowanych systemów 
i instrumentów z dziedziny mechani-
ki i mechatroniki poszukuje partnera 
do precyzyjnej obróbki elementów me-
chanicznych wykonanych z aluminium, 
tytanu lub stali nierdzewnej. Potencjalny 
partner musi mieć doświadczenie i kwa-
lifikacje w zakresie frezowania CNC. Nu-
mer referencyjny BRNL20180327001

Holenderska firma zajmująca się inter-
netową sprzedażą produktów akwa-
rystycznych poszukuje nowych do-
stawców takich wyrobów. W kręgu 
zainteresowań są zwłaszcza dostawcy 
płynów służących do pielęgnacji roślin 
wodnych, preparatów przeciwko glo-
nom, środków oczyszczających wodę 
itp. Firma jest zainteresowana zawar-
ciem umowy dystrybucyjnej, jak rów-
nież umowy produkcyjnej na dostarcza-
nie produktów oferowanych pod marką 
holenderskiego dystrybutora. Numer re-
ferencyjny BRNL20180420001

Oferty współpracy

• fintech, 
• sztuczna inteligencja (AI, Augmented 

reality), 
• internet rzeczy (IoT) i e-mobilność, 
• usługi chmury obliczeniowej (cloud), 
• life sciences, 
• energia.

W programie wydarzenia jest przewi-
dziana prezentacja firm z Węgier, Czech, 
Słowacji oraz Polski. Głównym punktem 
będą indywidualne prezentacje (pit-
ching) wyselekcjonowanych firm z każ-
dego kraju przed gronem potencjalnych 
inwestorów i przedstawicieli sektora fi-
nansów, akceleratorów, którzy są zainte-
resowani zainwestowaniem w wybrane 
firmy.

Kryteria naboru
Seminarium jest przeznaczone dla mło-
dych firm działających już na rynku  
(startupy), które:
• oferują unikalne produkty lub usłu-

gi z dużym potencjałem sukcesu 
na rynku międzynarodowym;

• są zainteresowane przekazaniem 
części udziałów przedsiębiorstwa 
potencjalnemu inwestorowi;

• już wprowadziły (chociażby nieod-
płatnie) swój produkt lub usługę 
na rynek; 

• mają jasno sformułowane, wykonal-
ne komercyjnie i finansowo pomysły 
rozwoju produktu lub usług, a także 
dysponują wiedzą na temat potrzeb 
finansowych niezbędnych do realiza-
cji planów;

• mają własną stronę internetową 
i inne materiały (np. analizy) w języku 
angielskim oraz są w stanie przepro-
wadzić prezentację w języku angiel-
skim (ok. 5 min) podczas wydarzenia.

Koszty
Udział w wydarzeniu jest nieodpłatny. 
Każdy uczestnik pokrywa we własnym 
zakresie jedynie koszty związane z logi-
styką (transport, zakwaterowanie, wyży-
wienie na miejscu itd.).
Liczba miejsc jest ograniczona!

Kontakt
Agnieszka Promianowska
e-mail: agnieszka_promianowska@parp.gov.pl
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Holenderski dystrybutor wysokiej jako-
ści innowacyjnych produktów z obsza-
ru sportów outdoorowych poszukuje 
nowych wyrobów mających zastoso-
wanie podczas jazdy na nartach oraz 
snowboardzie, uprawiania turystyki pie-
szej, kolarstwa górskiego lub w trakcie 
wyścigów rowerowych. Firma oferuje 
wprowadzenie markowych produktów 
na rynkach holenderskim i belgijskim 
poprzez swoją sieć sklepów detalicz-
nych i e-commerce. Przedsiębiorstwo 
jest zainteresowane zawarciem umowy 
o świadczenie usług dystrybucyjnych. 
Numer referencyjny BRNL20180410001

 Katar

Katarskie przedsiębiorstwo oferuje usłu-
gi dystrybucyjne dostawcom innowacyj-
nych urządzeń medycznych, które mają 
zastosowanie w takich dziedzinach, jak 
ginekologia, położnictwo, chirurgia itd. 
Numer referencyjny BRQA20180423001

 Macedonia

Macedońska firma specjalizująca się 
w imporcie i dystrybucji mrożonek po-
szukuje producentów takich wyrobów 
spożywczych, jak mrożone ryby, mięso 
(drobiowe i wołowe) oraz warzywa. Po-
tencjalny partner powinien mieć ugrun-
towaną pozycję na rynku krajowym i do-
świadczenie we współpracy z firmami 
spoza Unii Europejskiej. Numer referen-
cyjny BRMK20171024001

Macedoński producent wyrobów cu-
kierniczych poszukuje dostawców mle-
ka w proszku, serwatki i kakao. Firma 
oferuje współpracę na podstawie umo-
wy produkcyjnej. Numer referencyjny 
BRMK20171115001

 Niemcy

Niemiecki dostawca jednorazowych 
produktów medycznych mających za-
stosowanie w szpitalach, domach opieki, 

a także podczas wykonywania domo-
wych czynności pielęgnacyjnych po-
szukuje producentów materiałów opa-
trunkowych, cewników, plastikowych 
myjek itd. Dostarczone wyroby dostaw-
ca chce sprzedawać pod własną marką. 
Firma jest zainteresowana nawiązaniem 
umowy dystrybucyjnej lub agencyjnej. 
Numer referencyjny BRDE20170406001 

Niemiecka firma poszukuje dostaw-
ców materiałów bandażujących, wor-
ków na śmieci, zestawów do cewników, 
plastikowych kubków, plastikowych 
myjek, produktów metalowych (mi-
seczka na łóżko, miska nerkowa, po-
jemnik na rękawiczki), podkładów dla 
osób cierpiących na nietrzymanie mo-
czu i fartuchów. Numer referencyjny 
BRDE20170406001

Niemieckie przedsiębiorstwo specjali-
zujące się w świadczeniu usług pośred-
nictwa handlowego poszukuje produ-
centów kabli. Firma oferuje także usługi 
doradztwa i wsparcia w negocjacjach 
z niemieckimi koncernami przemy-
słowymi i hurtowniami. Przedsiębior-
stwo jest zainteresowane nawiązaniem 
współpracy z dostawcami takich wy-
robów, jak kable miedziane z oplotem, 
kable koncentryczne, kable antenowe, 
kable zharmonizowane, kable niskiego 
i wysokiego napięcia. Numer referencyj-
ny BRDE20180308001

Niemieckie przedsiębiorstwo zajmujące 
się handlem odzieżą roboczą i ochronną 
(spodnie robocze, kurtki, bluzy, koszul-
ki, koszulki polo itd.) poszukuje nowych 
dostawców, którzy będą mogli wypro-
dukować zamówione wyroby. Firma 
jest zainteresowana zawarciem umo-
wy produkcyjnej. Numer referencyjny 
BRDE20180410001

 Szwecja

Szwedzki projektant wnętrz jest zainte-
resowany zawarciem umowy produk-
cyjnej z dostawcą niestandardowych 
elementów złącznych – delikatnych 

śrub w metalu, które mogą być używa-
ne zarówno do przytrzymywania części 
produktu (kosza), jak też będą miały wa-
lory dekoracyjne. Produkt zostanie za-
prezentowany podczas wrześniowego 
wydarzenia London Design Fair. Numer 
referencyjny BRSE20180426001

 Wielka Brytania

Brytyjski projektant poszukuje produ-
centa, który wykona zaprojektowane 
przez niego dekantatory do win i inne 
wyroby ze szkła borokrzemowego. Ka-
rafki do win powinny być stawiane 
w trzech różnych pozycjach (pod trzema 
różnymi kątami)     ególnie zainteresowa-
ne nawiązaniem współpracy z dostaw-
cami takich produktów, jak umywalki, 
bidety, miski itd. Współpraca odbywała-
by się na podstawie umowy outsourcin-
gowej lub produkcyjnej. Numer referen-
cyjny BRUK20170427001

Brytyjska firma poszukuje dostawców 
innowacyjnych i ekologicznych materia-
łów wykończeniowych, takich jak rolety 
przeciwsłoneczne, farby, panele podło-
gowe itd. Przedsiębiorstwo jest także 
zainteresowane nawiązywaniem współ-
pracy biznesowej z firmami dysponują-
cymi nieznanymi do tej pory na rynku 
brytyjskim technologiami stosowanymi 
w budownictwie, które poszukują dys-
trybutora, przedstawiciela handlowego 
lub koproducenta na rynku brytyjskim. 
Numer referencyjny BRUK20180323001

Brytyjska firma zajmująca się projekto-
waniem opakowań na produkty żywno-
ściowe jest zainteresowana zawarciem 
umowy outsourcingowej z przedsię-
biorstwem, któremu zleci produkcję 
opakowań służących do zrobienia i prze-
noszenia gorącej kawy (coffee to go). Nu-
mer referencyjny BRUK20180330001

Brytyjska firma specjalizująca się w dys-
trybucji produktów budowlanych po-
szukuje nowych dostawców pły-
tek sufitowych. Numer referencyjny 
BRUK20180425002

oferty współpracy

Więcej ofert współpracy zagranicznej znajdą Państwo w bazie POD na stronie:  
www.een.org.pl (zakładka Oferty współpracy).



Polskie stoisko podczas 

DLD Tel Aviv 2018
5–6 września 2018 r., Tel Awiw (Izrael)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach realizacji Branżowego Programu 
Promocji IT/ICT, organizuje stoisko podczas najbliższej edycji 

DLD Tel Aviv Digital Conference. 

W ramach stoiska polskie fi rmy reprezentujące sektor ICT, w tym startupy, będą mogły 
nieodpłatnie: 

➣ zaprezentować materiały promujące produkty i usługi,

➣ wyświetlać fi lmy promocyjne,

➣ skorzystać z przestrzeni do spotkań b2b.

Materiały promocyjne mogą przekazać również fi rmy, które nie planują wyjazdu do Tel Awiwu. 
 

kontakt: magdalena_zwolinska@parp.gov.pl 

Więcej informacji na temat Branżowego Programu Promocji IT/ICT https://ict.trade.gov.pl/ 

Stoisko informacyjno-promocyjne podczas DLD Tel Aviv 2018 zostanie zorganizowane w ramach realizowanego przez Polską 
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Branżowego Programu Promocji branży IT/ICT na lata 2016-2019, w ramach poddziałania 
3.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.


