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WIPO ADR: Centrum Arbitrażu i Mediacji 

Ułatwia rozstrzyganie sporów z zakresu własności intelektualnej za 

pomocą procedur innych niż postępowanie sądowe (alternatywne 

metody rozwiązywania sporów: ADR) 

Mediacja 

Arbitraż; Arbitraż w trybie przyspieszonym 

Rozstrzygnięcie sporu przez eksperta 

Rozwiązywanie sporów dotyczących nazw domen internetowych 

Instytucja o zasięgu międzynarodowym 

Instytucja wyspecjalizowana w sporach z zakresu własności 

intelektualnej i technologii 

Non-profit 

 



ADR Światowej Organizacji Własności Intelektualnej 

Mediacja, arbitraż, rozstrzygnięcie sporu przez eksperta 

Mediacja jest nieformalnym dobrowolnym postępowaniem, w ramach 
którego bezstronny mediator pomaga stronom w rozstrzygnięciu sporu, 
uwzględniając odpowiednio interesy biznesowe strony. Mediator nie może 
narzucić stronom swojej decyzji. Porozumienie stron ma moc prawną 
umowy. Mediacja pozostawia otwartą możliwość dalszego postępowania 
sądowego lub arbitrażowego. 

Arbitraż jest dobrowolnym postępowaniem, w ramach którego strony 
wnoszą spór do rozstrzygnięcia przez jednego, albo większą liczbę arbitrów 
w celu wydania wiążącej decyzji (wyroku) egzekwowanej w większości 
jurysdykcji. Arbitraż zazwyczaj wyklucza dalsze postępowanie sądowe. 

Rozstrzygnięcie sporu przez eksperta jest dobrowolnym postępowaniem, 
w ramach którego strony wnoszą konkretne zapytanie (np. dotyczące kwestii 
technicznej) do rozstrzygnięcia przez eksperta/ekspertów. Jeżeli strony nie 
zadecydują inaczej, ekspertyza wydana przez eksperta/ekspertów jest 
wiążąca. 



Metody ADR WIPO 

Arbitraż  (tryb 

przyspieszony) 

Arbitraż 

 

Klauzula umowna / Umowa o 

przekazaniu sporu do 

rozstrzygnięcia w drodze 

postępowania ADR WIPO  

Rozstrzygnięcie 

sporu przez Eksperta 

Ekspertyza 

(Negocjacje) 

Mediacja 

Decyzja/Wyrok Porozumienie 

Umowa stron 

Rezultat 

Procedura 

Pierwszy krok 



Zalety alternatywnych metod rozwiązywania 

sporów (ADR)  

 

Autonomia stron postępowania 

Czas i koszty 

Wiedza i doświadczenie arbitra/eksperta/mediatora 

Poufność 

Bezstronność 

Kreatywne rozwiązania 

Podtrzymanie relacji biznesowych 

 



Priorytety przy wyborze metody rozwiązywania sporów 

WIPO Center Report on International Survey of Dispute Resolution in Technology Transactions  



Jak skierować sprawę do rozstrzygnięcia w ramach 

postępowania ADR WIPO? 
 

Klauzule umowne 

Mediacja WIPO, lub 

Arbitraż/Arbitraż w trybie przyspieszonym WIPO, lub 

Rozstrzygnięcie sporu przez Eksperta WIPO  

Wzory klauzul: www.wipo.int/amc/en/clauses/index.html  

Strony mogą dowolnie kształtować postępowanie poprzez zawarcie w 

klauzuli informacji dotyczących np. miejsca postępowania, języka 

postępowania czy prawa właściwego 

Umowa o przekazaniu sporu do rozstrzygnięcia w drodze postępowania ADR 

WIPO 

Postanowienie sądu o skierowaniu stron do postępowania ADR/Decyzja stron 

uczestniczących w postępowaniu sądowym o skierowaniu sprawy WIPO ADR  

Jednostronny wniosek do Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO                        

(Art. 4 Regulaminu mediacyjnego WIPO) 

http://www.wipo.int/amc/en/clauses/index.html


 ☞Internetowy generator klauzul: wzory klauzul 



Postępowania administrowane przez Centrum WIPO 

 
Znaki towarowe 
Współistnienie 

Naruszenia 
Lisencje 

Sprzeciw do rejestracji 

Patenty 
Licencje wzajemne 

Naruszenia 
Licencje 

Własność 
Pule patentowe 
Badania i rozwój 

Transfer technologii 
Tantiemy 

Prawo autorskie 
Sztuka 

Rozrywka 
Film i Media 

Formaty telewizyjne 
 

Technologie informacyjne 
i telekomunikacyjne 

Aplikacje mobilne 
Outsourcing 

Integracja systemów 
Rozwój oprogramowania 

Licencje na oprogramowanie 
Telekomunikacja 

Spory gospodarcze 
Dystrybucja 

Energia 
Franchising 
Marketing 

Sport 

19% 

30% 

7% 

15% 

29% 



Postępowania administrowane przez Centrum 

Arbitrażu i Mediacji WIPO 

Administrowanie postępowań: aktywne zarządzanie postępowaniem: 

oszczędność czasu i pieniędzy 

Spory krajowe i międzynarodowe (25/75%) 

Strony z całego świata 

Przedmiot sporu – od 20,000 USD do miliarda USD 

Ponad 1500 mediatorów i arbitrów na całym świecie 

Spory z zakresu praw własności intelektualnej, technologii, a także 

spory gospodarcze 

 

 



Usługi WIPO dla właścicieli znaków towarowych 

w przpadku “cybersquatting’u”- UDRP 

Jednolite Zasady Rozstrzygania Sporów dotyczących Nazw Domen 

(Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy - UDRP) ustanowione 

przez WIPO w 1999 roku 

Umożliwia właścicielom znaków towarowych dochodzenie praw w 

przypadku "wyraźnego" nadużycia rejestracji i używania nazwy domeny 

(“cybersquatting”) 

Znacznie szybsze i tańsze niż postępowanie sądowe 

Średni czas trwanie paostępowania: 2 miesiące 

Stałe opłaty (1,500 USD) 

Rejestracja sprawy: doukmenty w formie elektronicznej 

 

 

 

 

 

 

 



Usługi WIPO dla właścicieli znaków towarowych 

przeciwko “cybersquatting’u” - UDRP 

17 lat doświadczenia: ponad 36 000 administrowanych postępowań 

obejmujących ponad 66 000 nazw domen 

Strony z 177 krajów 

Administrowane postępowania w wielu językach 

.pl w przypadku gdy obie strony postępowania nie są zarejestrowane albo 

nie są rezydentami w Polsce 

Kluczowe publickaje na temat UDRP 

WIPO Prawny przegląd wybranych zagadnień UDRP 

WIPO Indeks decyzji UDRP 

 

 

 

 

 

 

 



Postępowania z zakresu nazw domen administrowane przez Centrum WIPO 

Bankowość i finanse 

Handel detaliczny 

Moda 

Biotechnologia i przemysł farmaceutyczny 

Internet i technologia informacyjna 

Jedzenie, napoje 

i gastronomia 

Przemysł rozrywkowy 

Przemysł ciężki 

i maszyny 

Elektronika 

Hotele i podróże 



Dodatkowe informacje na temat ADR WIPO: 

Zapytania:  

arbiter.mail@wipo.int 

 

Regulamin ADR WIPO, przykłady administrowanych spraw:  
www.wipo.int/amc/ 
 

Klauzule:  

www.wipo.int/amc/en/clauses/ 

 

Rozwiązywanie sporów dotyczących nazw domen:  

www.wipo.int/amc/en/domains/ 

 

Subskrybuj: WIPO ADR Highlights: 

     www.wipo.int/newsletters-archive/en/adr_highlights.html  
 

 

 

 

 

mailto:arbiter.mail@wipo.int
http://www.wipo.int/amc/
http://www.wipo.int/amc/en/clauses/
http://www.wipo.int/amc/en/clauses/
http://www.wipo.int/amc/en/domains/
http://www.wipo.int/amc/en/domains/
http://www.wipo.int/newsletters-archive/en/adr_highlights.html
http://www.wipo.int/newsletters-archive/en/adr_highlights.html
http://www.wipo.int/newsletters-archive/en/adr_highlights.html

