
Odpowiedzialne firmy zyskają na skutek rosnącej 
roli ochrony własności intelektualnej

Eksportuj Legalnie jest inicjatywą edukacyjno-informacyjną skierowaną do polskich przedsię-
biorców eksportujących na rynek amerykański lub planujących rozpoczęcie działalności w USA.   

Normy ISO-26000 ogłoszone przez  Międzynarodową Organiza-
cję Normalizacyjną (ISO) stanowią, że ochrona własności intelek-
tualnej jest integralną częścią biznesu odpowiedzialnego społecz-
nie (CSR).  
W związku z tym wiele przedsiębiorstw w Polsce stosujących 
bądź planujących  wdrożenie norm ISO zachęcono do zintegro-
wania norm CSR z własną polityką i kulturą organizacyjną oraz 
strategią działania. Na ten temat wypowiadał się Sekretarz Gene-
ralny ISO Rob Steele: “Działanie według zasad odpowiedzialno-
ści społecznej nie jest już tylko opcją do wyboru, ale staje się 
wymogiem społeczeństw na całym świecie.”
Normy ISO wytyczają najważniejsze międzynarodowe standardy 
działania dla biznesu. Dotychczas opublikowanych zostało  
ponad 18 500 norm. Przykładowo, standardy ISO dotyczące 
zarządzania ochroną środowiska zostały wprowadzone przez 
ponad milion organizacji w 175 krajach.

ISO-26000 zawiera wytyczne do działania  w dziedzinie pracy, 
ochrony środowiska, oraz innych standardów uczciwego postę-
powania firm, jak np. ochrona własności intelektualnej. W jej 
opracowywaniu brali udział przedstawiciele 99 krajów człon-
kowskich ISO. 
Kilka krajów azjatyckich wykazało już duże zainteresowanie 
promowaniem ochrony własności intelektualnej jako elementu  
biznesu odpowiedzialnego społecznie. Przykładowo w Chinach 
uruchomione zostały centra pomocy w ochronie własności 
intelektualnej.  Magazyn China Weekly News poinformował, że 
chiński rząd “rozważa uchwalenie nowego programu standar-
dów krajowych dla odpowiedzialności społecznej, na podstawie 
ISO-26000”. 
Potencjał technologiczny nowoczesnego przemysłu spowodował, 
że łatwo można naśladować i kopiować inne produkty. Jednak 
rządy i czołowe przedsiębiorstwa coraz częściej podejmują dzia-
łania mające na celu powstrzymanie kradzieży własności intelek-
tualnej. W Stanach Zjednoczonych prawodawcy starają się 
zapewnić, aby działalność wszystkich firm eksportujących 
towary na rynek amerykański, była oparta na stosowaniu licen-
cjonowanego oprogramowania IT na każdym etapie procesu 
produkcji. 

Aby dowiedzieć się więcej odwiedź stronę www.eksportujlegalnie.pl

Inicjatywę Eksportuj Legalnie wspierają:

Ten ruch w kierunku współpracy z 
wiarygodnymi partnerami, pozwoli 
firmom zza oceanu wykorzystanie 
takich norm, jak ISO-26000, jako ważne-
go elementu wyróżniającego na tle 
konkurencji.  
ISO-26000 nie jest oficjalnym certyfika-
tem, jednak jego uzyskanie oznacza, że 
przedsiębiorstwo może pochwalić się 
poszanowaniem praw własności 
intelektualnej oraz pokazać, że jest 
wiarygodnym partnerem na rynku 
międzynarodowym.


