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Streszczenie: Temat dotyczy problematyki 
istotnej zarówno z teoretycznego jak  
i praktycznego punktu widzenia. Problema-
tyka tematu dotyczy refleksji odnoszącej się 
do obowiązującego od 15 kwietnia 2016r. 
nowego systemu rozpatrywania zgłoszeń 
znaków towarowych, tzw. systemu sprze-
ciwowego, który znacznie ułatwia i przy-
śpiesza rozpatrywanie podań o udzielenie 
prawa ochronnego na znak towarowy. 
Ukazanie problematyki powyższego tematu 
należało jednak poprzedzić rozważaniami 
dotyczącymi podstawowych zagadnień 
związanych z instytucją znaku towarowego. 
Wskazane zostały najważniejsze korzyści 
płynące z rejestracji nazwy/logo firmy jako 
znaku towarowego, formy w jakich powinna 
nastąpić ich prawna rejestracja, a także 
zasięg jej  terytorialnej ochrony. Swoistą 
klamrę spinającą przedmiotową problema-
tykę jest podsumowanie w którym zostały 
zawarte wnioski wynikające z przeprowa-

Abstract. This subject deals with the issues 
significant both from a theoretical and 
practical point of view. The issue concerns 
the topic regarding a new system that 
examines trademark  applications -  appli-
cable from 15 April 2016 -  also known as 
the opposition system, which greatly simpli-
fies and speeds up the processing of appli-
cations for the  right to protect a selected 
trademark. In presenting the issues above, 
it was necessary for this subject to preced-
ed all of this by other considerations about 
basic issues related to the institution of the 
trademark. There were pointed the most 
important advantages of registration of 
name / logo  as trademark, forms in which 
their legal registration should occur, as well 
as the extent of its territorial protection. A 
kind of brace holding together previously 
presented objects is a summary that in-
cludes conclusions from the analysis, and 
an indication of how to protect the name / 
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dzonej analizy, a także wskazanie sposobu 
ochrony nazwy/logo firmy w przypadku 
braku dokonania jego rejestracji jako znaku 
towarowego. Temat należało uznać za 
trafny i w pełni uzasadniony, ponieważ 
stanowi w zakresie objętej nią problematy-
ką tematykę nowatorską na gruncie prawa 
polskiego 
 
Słowa kluczowe: system procedury sprze-
ciwowej, zastrzeżenie nazwy/logo firmy, 
znak towarowy, rejestracja znaku towaro-
wego, unieważnienie prawa ochronnego, 
wygaśnięcie prawa ochronnego  
 

logo of the company in the absence or 
failure of a trade mark registration process. 
Subject should be regarded as accurate and 
fully justified because it is - in the field 
covered – a truly novel subject  under the 
Polish law. 
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Rok 2016 okazał się czasem obfitującym w znaczne zmiany w zakresie 

prawa własności przemysłowej [Ustawa z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo 

własności przemysłowej – tekst jedn. Dz.U. z 2013, poz.1410 z późn. zm.]. 

Przedmiotowe zmiany miały charakter nie tylko ilościowy, ale i jakościowy. 

Ostatnia nowelizacja – ustawa z dnia 11 września 2015r. o zmianie ustawy – 

Prawo własności przemysłowej (Dz. U. poz.1615) – wprowadziła zmiany 

obejmujące swym zakresem znaki towarowe. Przedmiotowe zmiany weszły 

w życie 15 kwietnia 2016r. przemodelowując tym samym tryb uzyskiwania 

ochrony za znaki towarowe poprzez wprowadzenie do polskiego porządku 

prawnego systemu rejestracyjnego (sprzeciwowego) w stosunku do znaków 

towarowych.  

Przechodząc stricte do tematu pracy, w pierwszej kolejności należy zasy-

gnalizować nieustający wzrost coraz większego, biznesowego  znaczenia 

znaków towarowych w obrocie gospodarczym, a które często stanowią naj-

cenniejszy składnik niematerialny przedsiębiorstwa. Znaki towarowe są to 

więc symbole, które komunikują uczestnikom rynku:  

1) Pochodzenie towaru (usługi) z konkretnego źródła,  

2) Właściwości towaru (usługi) oznaczonego znakiem towarowym, np. 

jakość czy trwałość,  

3) Skojarzenia związane z samym znakiem towarowym, np. prestiż, luk-

sus, młodość.  
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Za pomocą znaków towarowych podmioty gospodarcze zdobywają klien-

tów, zapewniając sobie ich lojalność i generując przy tym wzrost gospodar-

czy. Z drugiej strony podnoszone są też głosy krytyczne względem nieustan-

nego wzrostu prawa znaków towarowych i zawłaszczania przez tę dziedzinę 

prawa własności przemysłowej coraz to nowych symboli kultury [Michalak 

2015, 59-62 i tam cytowana literatura]. Znak towarowy jest to więc dobro 

niematerialne będące odbitym w świadomości człowieka jednolitym związ-

kiem oznaczenia i towaru, obejmującym ogół wyobrażeń o danych towarze, 

wyodrębnionym w obrocie gospodarczym na podstawie kryterium jego po-

chodzenia [Skubisz 2015, 33; Wojcieszko – Głuszko 2012, 427]. Należy zatem 

dokonać rozróżnienia pomiędzy znakiem towarowym, jako owym „ogóle 

wyobrażeń” o towarze, kreowanym w świadomości człowieka, a jego mate-

rialnym nośnikiem (substratem). Oznaczenie i konkretny egzemplarz towaru 

stanowią jedynie corpus mechanicum znaku towarowego jako dobra niema-

terialnego [Michalak 2016, 352].  

W art.120 ust.1 PrWłPrzem przedstawiona została normatywna definicja 

znaku towarowego. Z definicji tej wynika, że znakiem towarowym może być 

co do zasady każde oznaczenie, niemniej musi ono spełniać łącznie dwa wa-

runki, a mianowicie: być graficznie przedstawiane oraz nadawać się do od-

różnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów drugiego przed-

siębiorstwa. Brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych przesłanek skut-

kować będzie wydaniem przez Urząd Patentowy decyzji o odmowie udziele-

nia prawa ochronnego na znak towarowy, bowiem stanowią one bezwzględ-

ne przeszkody rejestracyjne (zob. art.145 w zw. z art.1291 ust.1 PrWłPrzem).  

Z definicji znaku towarowego wynikają trzy istotne z praktycznego punktu 

widzenia aspekty. Po pierwsze, ustawowe wymagania zasadniczo dotyczą 

samego orzeczenia, a nie zewnętrznych okoliczności, np. podmiotu zgłasza-

jącego. W przeciwieństwie bowiem do ustawy o znakach towarowych [usta-

wa z dnia 31 stycznia 1985r. o znakach towarowych – Dz. U. Nr 5, poz.17 ze 

zm.] przepisy PrWłPrzem nie zawierają ograniczenia rejestracji tylko do 

przedsiębiorców i tylko do towarów będących przedmiotem ich działalności 

gospodarczej. Znak towarowy może zatem zostać zarejestrowany na rzecz 

np. fundacji, uczelni czy osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospo-

darczej. W przypadku zaś osób prowadzących działalność gospodarczą zakres 
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towarów (usług) wskazany w podaniu o udzielenie prawa ochronnego na 

znak towarowy nie musi pokrywać się z przedmiotem ich działalności, np. 

zarejestrowanie znaku „PEGAZ” przez telewizję dla produktów farmaceu-

tycznych pomimo braku prowadzenia działalności w tym zakresie nie stanowi 

przeszkody do udzielenia ochrony wskazanemu oznaczeniu (decyzja Urzędy 

Patentowego z 30 maja 2006r., Sp. 445/05 nieopubl.). Po drugie, warunkiem 

udzielenia ochrony nie jest również – jak to ma miejsce w USA – używanie 

oznaczeń w obrocie lub zadeklarowanie woli jego używania w obrocie. Po 

trzecie, znak towarowy nie musi być oryginalny twórczy czy nowy – wystar-

czy, by nadawał się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od 

towarów innego przedsiębiorstwa [Michalak 2016, 352]. Przykładowo, jak 

zauważył Europejski Trybunał Sprawiedliwości, oznaczenie „SAT.2” zgłoszone 

dla m.in. usług telekomunikacyjnych nie jest szczególnie innowacyjne, jednak 

okoliczność ta nie pozwala na przyjęcie tezy o braku zdolności odróżniającej 

tego oznaczenia [wyr. ETS z 16.9.2004r. C-329/02, SAT.1 Satelliten GmbH v. 

Zb. Orz. 2004, s.I-8317].  

Mając na względzie powyższe, wskazać należy, że w praktyce przedsię-

biorcy najczęściej rejestrują firmową nazwę oraz firmowe logo. Przed pol-

skim Urzędem Patentowym procedura taka trwała około 12 miesięcy,  

a w stosunku do znaków wspólnotowych – obejmujących swym zakresem 

ochronę na terenie całej Unii Europejskiej – około 5 miesięcy. Jej zwieńcze-

niem było nadanie niepowtarzalnego numeru rejestracyjnego na świadec-

twie ochrony. Sama ochrona prawa przyznawana była na 10 lat z możliwo-

ścią jej przedłużenia na kolejne tego typu okresy. Nie było i nie ma prawnego 

obowiązku rejestrowania znaków towarowych, jednakże zważywszy na te-

mat niniejszej pracy, warto wskazać na uprawnienia i możliwości wynikające 

z dokonania odpowiedniej rejestracji. W tym miejscu należałoby zadać pod-

stawowe pytanie – co daje zastrzeżenie nazwy/logo firmy jako znaku towa-

rowego? W pierwszej kolejności należy wskazać na fakt, że rejestrując znak 

towarowy, stajemy się realnie właścicielami swojej marki. Należy przy tym 

pamiętać, że niestety coraz częściej przedsiębiorcy bezrefleksyjnie zaczynają 

używać nazw, których nie mogą być właścicielami. Następnie przez lata in-

westują czas oraz środki finansowe w ich promocję, a później uświadamiają 

sobie swój błąd w momencie otrzymania listu z kancelarii adwokackiej, któ-
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rym to listem jest wezwanie do zaprzestania naruszania cudzego prawa 

ochronnego na znak towarowy. W przedmiotowej sytuacji przedsiębiorca nie 

ma innego wyjścia jak zmienić nazwę firmy. Jeżeli jednak zarejestrowałby 

swój znak towarowy uzyskałby niejako urzędowe poświadczenie, że jest wła-

ścicielem swojej marki i tym samym mógłby rozwijać ją bez obaw, że osoba 

trzecia zmusi go do zmiany nazwy, pod którą działa. Po drugie, wskazać nale-

ży, iż rejestracja nazwy/logo firmy jako znaku towarowego stanowi silne na-

rzędzie prawne do walki z nieuczciwą konkurencją. Przedsiębiorca, prowa-

dząc działalność gospodarczą, rozwija swoją firmę oraz stara się budować 

silną markę. Marka z kolei jest dobrze odbierana zarówno przez klientów, jak 

i partnerów biznesowych. Powyższy proces trwa latami i wymaga dużo pracy. 

Niestety coraz częściej można spotkać się z osobami trzecimi, które chcąc 

„iść na skróty”, podszywają się pod rozpoznawalne firmy. Nierzadko ich na-

zwy od „oryginałów” różnią się jedynie jedną literą. Podobnie może być także 

w przypadku logo firmy. Cel powyższego działania jest jeden – konsument 

ma się pomylić i nabyć towar/usługę u „oszusta” prawnego. Mając jednak 

ochroniony znak towarowy, przedsiębiorca może skutecznie walczyć z po-

wyższym procederem. Jest w stanie nie tylko wymusić na danej firmie zmia-

nę nazwy, ale również i zapłatę stosownego odszkodowania. Należy przy tym 

pamiętać, że przedsiębiorca uzyskujący świadectwo ochronne ma „prawnie 

zagwarantowane”, iż żaden inny przedsiębiorca czy też osoba trzecia nie 

może posługiwać się określeniem identycznym ani nawet podobnym do za-

rejestrowanego znaku towarowego. Po trzecie, wskazać należy, iż zareje-

strowanie nazwy/logo firmy jako znaku towarowego pozwala przedsiębiorcy 

realnie zarabiać na stworzonej marce. W zależności od firmowych obrotów  

i dochodów można oszacować jego wartość. Dysponując z kolei powyższą 

informacją, przedsiębiorca posiada realną możliwość udzielania odpłatnej 

licencji na posługiwanie się rozpoznawalnym znakiem towarowym (np. w ten 

sposób często działają różnego rodzaju restauracje). Należy pamiętać rów-

nież i o tym, że zarejestrowaną nazwę/logo firmy przedsiębiorca może  

w każdym momencie zbyć. Powyższa praktyka jest bardzo popularna w Sta-

nach Zjednoczonych. Ponadto posiadanie zarejestrowanego znaku towaro-

wego pozwala uzyskać określone korzyści podatkowe. Kwestia dot. optymali-

zacji podatkowej LPP nierzadko wykorzystywana jest w sposób legalny jako 

narzędzie prawne do tego by płacić niższe podatki. Po czwarte, zarejestro-
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wanie nazwy/logo firmy jako znaku towarowego pozwala przedsiębiorcy 

uregulować kwestie własnościowe. Świadectwo ochronne na znak towarowy 

zawiera szereg bardzo istotnych informacji, m.in. kto jest właścicielem praw 

do znaku towarowego, od kiedy obowiązuje ochrona czy też na jakie towa-

ry/usługi posiada się „monopol prawny”. Zdarza się nierzadko, że przedsię-

biorcy toczą pomiędzy sobą spory o prawa do jakiejś marki. Niestety nader 

często jest to walka w ramach „jednej rodziny” bądź osób, które wcześniej 

ściśle ze sobą współpracowały. Powyższego typu sprawy sądowe są nie tylko 

bardzo skomplikowane, ale przede wszystkim długie i kosztowne. Po wielu 

latach niezwykle trudno jest udowodnić przed sądem rozpatrującym sprawę 

np. kto stworzył firmowe logo. Należy mieć na uwadze, iż wiele z tych spraw 

w ogóle nie trafiłoby na wokandę, gdyby już przy „narodzinach firmy” zareje-

strowano jej znak towarowy. Tym samym nie powstałyby żadne wątpliwości 

dla kogo i na jakiej podstawie prawnej przysługuję prawa do marki. Po piąte i 

ostatnie, zarejestrowanie przez przedsiębiorcę nazwy/logo firmy  jako znaku 

towarowego może mu pomóc w przypadku jego bankructwa. Jak już wcze-

śniej wspomniano, znak towarowy ma możliwą do oszacowania wartość. 

Jeżeli dana marka była obecna na rynku przez szereg lat, to z pewnością jest 

rozpoznawalna, a przez wskazany czas przedsiębiorca inwestował w jej pro-

mocję. Nierzadko zdarza się jednak, że firmy bankrutują i mają do czynienia 

wówczas z komornikami sądowymi, których praca z kolei polega w głównej 

mierze na zaspokajaniu wierzycieli z majątku dłużnika. Można powiedzieć, że 

„w praktyce chodzi o spieniężenia tego, co spieniężyć się nie da.” Tym sa-

mym przedsiębiorca mający zarejestrowany znak towarowy może go zbyć na 

licytacji komorniczej, a uzyskana kwota z pewnością pozwoli na pomniejsze-

nie jego długu. Praktyka ukazuje, że potencjalni nabywcy są w stanie zapłacić 

ogromne kwoty na określoną, zarejestrowaną nazwę/logo firmy. Powyższe 

jest opłacalne z punktu widzenia potencjalnego nabywcy, który zdecydowa-

nie częściej woli zapłacić tyle samo za zarejestrowany i rozpoznawalny znak, 

aniżeli tyle samo zainwestować w promocję nowej marki i to bez gwarancji 

sukcesu [www.znakitowarowe-blog.pl].  

Mając na względzie powyższe, wskazać należy, że tak naprawdę nie ma 

ograniczeń, jeżeli chodzi o formę, w jakiej musi występować znak towarowy. 

Ważne jest jednak, aby miał odróżniający charakter i dał się przedstawić  
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w sposób graficzny. Musi on zatem być zmysłowo postrzegalny. Pamiętając  

o tych zasadach do ochrony, przedsiębiorca może zgłosić:  

1) Wyrazy – właśnie w tej formie znaki towarowe pojawiają się najczę-

ściej. Zastrzec można nazwę przedsiębiorstwa, kolorowe logo firmy, markę 

produktu, a nawet slogany reklamowe. To wszystko w wersji z charaktery-

styczną szatą graficzną lub bez niej (samo brzmienie słowa); 

2) Domeny internetowe – tutaj ochrona przyznawana jest pod pewny-

mi warunkami. Można zgłosić domeny w wersji słownej, np. www.triada.pl, 

albo z charakterystyczna szatą graficzną.  

3) Rysunki – chodzi tutaj o ornamenty, grafiki, motywy, które nie zawie-

rają w sobie żadnych wyrazów. Następuje tu ochrona grafiki niezależnie od 

elementów słownych;  

4) Etykiety – w Polsce dość popularne jest zgłaszanie etykiet, opakowań 

produktów jako znaki towarowe;  

5) Formy przestrzenne – możliwe jest uzyskanie ochrony na znak, który 

ma formę przestrzenną. Chodzi tutaj o jego niepowtarzalny kształt oraz wy-

gląd. Choć o znakach towarowych przestrzennych nie mówi się dużo to są 

one dość popularne w Polsce. Przeglądając bazy Urzędu Patentowego można 

znaleźć przede wszystkim różnego rodzaju pojemniki oraz butelki;  

6) Kompozycje kolorystyczne, a nawet same kolory – Christian Loubo-

utin, projektant luksusowego damskiego obuwia zasłynął tym, że podeszwy 

butów zaczął malować jaskrawo czerwonym lakierem. Osiągnął tym nieby-

wały sukces. Jednakże z biegiem czasu pojawiło się wielu jego „naśladow-

ców”. To skłoniło sławnego projektanta do lepszego zadbania o swoje prawa, 

dzięki czemu zastrzegł on jako znak towarowy czerwony kolor podeszwy. 

Projektant posiada ochronę m.in. wspólnotowego znaku towarowego.  

W Polsce odnotowany został jak dotąd jeden przypadek uzyskania ochrony 

prawnej na kolor. Udało się to producentowi Milki (Kraft Jacobs Suchard) na 

kolor lila;  

7) Prezentacje multimedialne – w bazie OHIM można znaleźć np. udzie-

lenie ochrony na ruchomy znak  towarowy;  

8) Melodie lub inne sygnały dźwiękowe – w kwestii znaków towaro-

wych dźwiękowych panuje zgodność, że mogą one podlegać rejestracji, po-
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nieważ da się je przedstawić w postaci graficznej (np. nut). Na świecie można 

znaleźć szereg ciekawych przykładów tego typu znaków;  

9) Zapachy – wiele osób próbowało zastrzec zapach, ale odpowiednie 

instytucje rejestrowe zawsze im odmawiały. Powodem tego nie było to, że 

znak zapachowy nie spełniał definicji znaku. Chodziło o to, że nie da się zapa-

chu przedstawić w formie graficznej. Wskazano, że na pewno: „przedstawie-

niem graficznym” znaku nie jest wzór chemiczny ani depozyt. Okazało się 

jednak, że dla OIHM wystarczył tylko opis, np. „the smell of fresh cut grass” 

[www.znakitowarowe-blog.pl].  

Po rozważeniu podstawowych zagadnień związanych z instytucją znaku 

towarowego, wskazaniu najważniejszych korzyści płynących z rejestracji na-

zwy/logo firmy jako znaku towarowego, a także przedstawieniu form, w ja-

kich powinna nastąpić powyższa prawna rejestracja, należy przejść do roz-

ważenia zmian trybu udzielania praw ochronnych na znaki towarowe.  

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej jest centralnym organem ad-

ministracji rządowej właściwym m.in. w zakresie spraw związanych z rozpa-

trywaniem podań o udzielanie prawa na znak towarowy. Do jego najważniej-

szych kompetencji w tym zakresie należą: 

1) Przyjmowanie i badanie zgłoszeń dot. znaków towarowych,  

2) Orzekanie w sprawach udzielania praw ochronnych na znak towaro-

wy,  

3) Rozstrzyganie sporów w postępowaniach sprzeciwowych oraz spor-

nych dot. znaków towarowych,  

4) Prowadzenie rejestru znaków towarowych.  

Mając na względzie powyższe, wskazać należy, że głównymi aktami praw-

nymi regulującymi sprawy dot. ochrony prawnej znaków towarowych są:  

1) Ustawa prawo własności przemysłowej,  

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokonywania  

i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych [rozporządzenie Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 8 lipca 2002r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgło-

szeń znaków towarowych – Dz. U. Nr 115, poz.998 oraz z 2005r. Dz. U. Nr 

109, poz.911 oraz z 2014r. poz.466], 
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3) Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie  

w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, 

wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych  

i topografii układów scalonych [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 

lutego 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych  

z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, zna-

ków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych – 

Dz. U. z 2001r., Nr 90, poz.1000, z 2004r. Nr 35, poz.39 oraz z 2008r., Nr 41, 

poz.241],  

4) Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykony-

wania niektórych zawodów [ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r. o zmianie ustaw 

regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zwodów – Dz. U. 

z 2015r., poz.1505].  

Od 15 kwietnia 2016 r. obowiązuje nowy system rozpatrywania zgłoszeń 

znaków towarowych, tzw. system sprzeciwowy, który znacznie ułatwia  

i przyśpiesza rozpatrywanie podań o udzielenie prawa ochronnego na znak 

towarowy. Nowy system znacznie upraszcza procedurę uzyskania prawa 

ochronnego na znak towarowy. Polska była do to pory jednym z niewielu 

państw europejskich stosujących wciąż system badawczy. Polegał on na tym, 

że Urząd Patentowy przeprowadzał pełne badanie formalne i merytoryczne 

uwzględniające zarówno bezwzględne, jak i względne podstawy odmowy 

udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. Przeprowadzone badanie 

kończyło się wydaniem decyzji o udzieleniu lub odmowie udzielenia prawa. 

Zaletą systemu była stosunkowa pewność prawa, natomiast jego niewątpli-

wą słabością był przede wszystkim dość długi czas oczekiwania na udzielenia 

prawa ochronnego na znak towarowy.  

Wracając jednak do rozważań na tle obowiązujących od 15 kwietnia 

2016r. regulacji prawnych w tym przedmiocie wskazać należy, że przed do-

konaniem zgłoszenia należy sprawdzić, czy nie istnieją znaki towarowe iden-

tyczne lub podobne do tego, który chcemy zgłosić. W tym celu należałoby 

przeszukać następujące bazy:  

1) Bazę znaków krajowych,  

2) Bazę znaków Unii Europejskiej,  
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3) Bazę znaków międzynarodowych (wszystkie te wyznaczone na Pol-

skę lub Unię Europejską).  

We wszystkich wyżej wymienionych bazach mogą znajdować się znaki 

stanowiące potencjalną przeszkodę do udzielenia prawa ochronnego na znak 

towarowy, który zamierzamy zarejestrować. Należy mieć na uwadze, że 

uprawniony do znaku identycznego lub podobnego do znaku, który chcemy 

zarejestrować na identyczne lub podobne towary i/lub usługi, może wnieść 

sprzeciw wobec takiego zgłoszenia. Należy również liczyć się z tym, że znak 

towarowy (pomimo rejestracji) może zostać w przyszłości unieważniony ze 

względu na identyczność lub podobieństwo do wcześniejszego znaku innego 

uprawnionego. Dobre rozpoznanie sytuacji prawnej pozwoli więc uniknąć 

nam nie tylko niepotrzebnych opłat za zgłoszenie znaku, jeżeli nie zostanie 

on zarejestrowany albo też jego rejestracja będzie unieważniona z powodu 

istnienia wcześniejszych identycznych lub podobnych znaków towarowych.  

Jeżeli jednak zdecydujemy się na zgłoszenie znaku towarowego, pierw-

szym krokiem, który należy wykonać, będzie złożenie podania zawierającego 

co najmniej: oznaczenie zgłaszającego, znak będący przedmiotem zgłoszenia 

oraz towary i/lub usługi, dla których znak towarowy jest przeznaczony. Na-

stępnie zgłoszenie będzie badane pod względami formalnoprawnymi (m.in. 

czy została dokonana opłata za zgłoszenie). Jednocześnie zgłoszenie zostanie 

ujawnione w zewnętrznej bazie znaków towarowych prowadzonej przez 

Urząd, nie później niż w terminie 2 miesięcy od daty ich zgłoszenia. Ujawnie-

niu będą podlegały następujące informacje: informacje o znaku towarowym, 

dacie pierwszeństwa, dacie i numerze zgłoszenia, wykazie towarów i usług, 

imieniu i nazwisku oraz nazwie zgłaszającego, jego miejscu zamieszkania lub 

siedziby oraz kodzie kraju.  

Kolejnym etapem postępowania zgłoszeniowego będzie badanie, czy ist-

nieją bezwzględne przesłanki odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak 

towarowy. W przypadku, gdy urząd stwierdzi ich istnienie, wyda decyzję  

o odmowie udzielenia prawa ochronnego w odniesieniu do całości żądanego 

zakresu ochrony. W przypadku, gdy nie stwierdzono bezwzględnych prze-

szkód uniemożliwiających rejestrację znaku, informacja o dokonanym zgło-

szeniu znaku towarowego zostanie opublikowana w Biuletynie Urzędu Pa-

tentowego RP. Należy jednak pamiętać o tym, iż znaki w stosunku do których 
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stwierdzono bezwzględne przeszkody odmowy udzielenia prawa ochronne-

go, nie są publikowane w BUP-ie. Urząd ponadto będzie zawiadamiał zgłasza-

jącego o podobnych lub identycznych znakach wcześniejszych, które mogą 

stanowić przeszkodę do rejestracji, podniesioną w sprzeciwie lub prowadzić 

do ewentualnego unieważnienia znaku.  

W terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia w Biuletynie Urzędu Patento-

wego RP informacji o zgłoszeniu osoby trzecie będą mogły wnieść sprzeciw 

wobec zgłoszenia znaku towarowego. Sprzeciw może być wniesiony przez 

uprawnionego z wcześniejszego znaku towarowego lub wcześniejszego pra-

wa majątkowego czy osobistego. Sprzeciw, aby mógł być skutecznie wnie-

siony, musi zawierać co najmniej: oznaczenie stron, wskazanie podstawy 

faktycznej i prawnej wraz z uzasadnieniem i zakresem sprzeciwu oraz podpi-

sem wnoszącego sprzeciw. Pamiętać przy tym należy, że termin 3 miesięcy 

na wniesienie sprzeciwu jest terminem nieprzywracalnym. W razie wniesie-

nia sprzeciwu Urząd Patentowy niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie zgła-

szającego oraz poinformuje strony (zgłaszający i wnoszący sprzeciw) o moż-

liwości ugodowego rozstrzygnięcia sporu. Termin na ugodowe rozstrzygnię-

cie sporu wynosi 2 miesiące i jest liczony od dnia doręczenia ww. informacji 

stronie, która otrzymała ją później. Termin ten może być przedłużony na 

zgodny wniosek stron do 6 miesięcy. W przypadku, gdy strony nie dojdą do 

porozumienia, Urząd Patentowy przystąpi do rozstrzygnięcia sprzeciwu  

i wyda decyzję o oddaleniu sprzeciwu lub uznania go za zasadny w całości lub 

części. Przy jej wydawaniu urząd związany jest podstawą prawną oraz fak-

tyczną wskazaną przez wnoszącego sprzeciw. Od decyzji urzędu, wydanej  

w wyniku rozpatrzenia sprzeciwu, stronom przysługuje wniosek o ponowne 

rozpatrzenie sprawy.  

Końcowym etapem postępowania w sprawie udzielenia prawa ochronne-

go na znak towarowy jest wydanie przez Urząd Patentowy decyzji o udziele-

niu bądź odmowie udzielenia prawa ochronnego. W przypadku, gdy nie zo-

stanie złożony żaden sprzeciw albo złożony sprzeciw wpłynie po terminie 

bądź też zostanie oddalony, zgłoszony znak towarowy zostanie zarejestro-

wany [www.uprp.pl]. W przypadku uznania sprzeciwu za zasadny, Urząd 

odmówi udzielenia prawa ochronnego.  
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Po uzyskaniu rejestracji należy pamiętać o monitorowaniu bazy znaków 

towarowych, aby upewnić się, że nikt nie wkracza w sferę naszych praw do 

znaku towarowego. Należy pamiętać również o tym, że prawo ochronne na 

znak towarowy udzielane jest na okres 10 lat – nie możne zapomnieć o prze-

dłużeniu okresu ochrony przed upływem tego okresu.  

Niezależnie od powyższego, należy mieć na uwadze fakt, że prawo 

ochronne na znak towarowy udzielone przez Urząd Patentowy ma charakter 

terytorialny, co oznacza, że jest ono skuteczne wyłącznie w granicach teryto-

rium Rzeczpospolitej Polskiej. Istnieją jednak możliwości rozszerzenia zasięgu 

terytorialnego w granicach terytorium innego państwa, korzystając z jednego 

z trzech zaprezentowanych systemu:  

1) System krajowy – dokonanie zgłoszenia znaku w urzędzie właściwym 

ds. ochrony własności przemysłowej w danym państwie. W wielu krajach, 

podczas dokonywania takiego zgłoszenia, konieczne jest działanie za pośred-

nictwem pełnomocnika, z reguły będącego odpowiednikiem polskiego rzecz-

nika patentowego;  

2) System regionalny – dokonanie zgłoszenia znaku we właściwym 

urzędzie regionalnym. Znak towarowy będzie wówczas chroniony na teryto-

rium wszystkich państw członkowskich tego systemu. Jest to procedura wła-

ściwa dla wspólnotowych znaków towarowych. Podmiot, dokonując jednego 

zgłoszenia w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) 

w Alicane, może uzyskać ochronę swojego znaku towarowego na obszarze 

całej Unii Europejskiej. Innymi regionalnymi urzędami są: Urząd Znaków To-

warowych Beneluksu (BTO), Afrykańska Organizacja Własności Przemysłowej 

(ARIPO);  

3) System międzynarodowy (tzw. „system madrycki”) – dokonanie zgło-

szenia znaku w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności 

Intelektualnej (WIPO) w Genewie za pośrednictwem Urzędu Patentowego 

RP. Rejestracja możliwa jest w wybranych państwach, które są stronami Po-

rozumienia Madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków towarowych 

lub też Protokołu do tego Porozumienia [www.uprp.pl]. 

Podsumowując powyższe, należy wskazać, że przed zmianami prawa wła-

sności przemysłowej z 11.09.2015r. tzw. względne przeszkody rejestracji,  

a więc dot. faktu kolizji oznaczenia z prawami osób trzecich regulował art. 
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132, którego odpowiednikiem w obecnym stanie prawnym jest aktualnie 

art.1321 PrWłPrzem. Przeszkody względne Urząd Patentowy badał na równi  

z bezwzględnymi przeszkodami rejestracji. Nowela zmieniała jednak ten sys-

tem, ograniczając uprawnienie Urzędu Patentowego do badania jedynie 

przeszkód bezwzględnych, natomiast okoliczności kolizji z prawami osób 

trzecich zostały przeniesiona, na wzór postępowania OHIM, do procedury 

sprzeciwowej. W aktualnym stanie prawnym kolizja znaku towarowego  

z prawami osób trzecich nie jest zatem przeszkodą rejestracji, o ile sprzeciw 

zostanie wniesiony. Brak sprzeciwu oznacza, że Urząd Patentowy może 

udzielić prawa naruszającego wcześniejsze znaki towarowe. Zatem okolicz-

ności wymienione w art. 1321 PrWłPrzem są uwzględniane przez Urząd Pa-

tentowy po przeprowadzeniu postępowania sprzeciwowego.  

Podstawą kolizji oznaczenia mogą być nie tylko znaki towarowe krajowe, 

ale także wspólnotowe czy zarejestrowane w trybie systemu madryckiego,  

a także zgłoszenia tych znaków towarowych. W przypadku jednak oparcia 

sprzeciwu na zgłoszeniu znaku towarowego postępowanie sprzeciwowe 

zostaje zawieszone do momentu rozstrzygnięcia postępowania zgłoszenio-

wego. Na uwagę zasługuje fakt, iż w art. 1321 PrWłPrzem w brzmieniu nada-

nym nowelą z 11.09.2015r. nie ma już kolizji znaku towarowego ze znakiem 

w karencji, zaś kolizja z oznaczeniami geograficznymi została uznana za bez-

względną przeszkodę rejestracji, badaną przez Urząd Patentowy z urzędu na 

podstawie art. 1291 ust. 4 PrWłPrzem.  

Podsumowując powyższe rozważania, należałoby postawić jedno z ostat-

nich pytań, a mianowicie, jakie przepisy będą nas w takim razie chroniły, 

jeżeli nie zdecydujemy się na rejestrację nazwy/logo firmy jako znaku towa-

rowego? Wówczas jedynym i słusznym rozwiązaniem będzie skorzystanie  

z ochrony przewidzianej w przepisach Kodeksu cywilnego [ustawa z dnia 23 

kwietnia 1964r. Kodeks cywilny – Dz. U. nr 16, poz.93 z późn. zm.], co nie 

wiąże się z koniecznością dodatkowej rejestracji poza wpisem do rejestru 

przedsiębiorców. Zgodnie z art.4310 k.c. przedsiębiorca, którego prawo do 

firmy zostało naruszone, może żądać zaniechania naruszenia, usunięcia jego 

skutków, złożenia oświadczenia lub oświadczeń w odpowiedniej treści i for-

mie, naprawienie na zasadach ogólnych szkody majątkowej lub wydania 

korzyści uzyskanej przez to, że dopuścił się naruszenia. Przyjmuje się, że 
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przepis ten obejmuje wszelkie przypadki naruszenia prawa do firmy (np. 

użycia jej w później zarejestrowanej firmie konkurencyjnej).  

Mając na uwadze, że prawo do firmy uważa się również za dobro osobiste 

osoby prawnej, w razie naruszenia istnieje możliwość skorzystania z ochrony 

przewidzianej dla dóbr osobistych. Katalog roszczeń przysługujących  

w związku z naruszeniem dóbr osobistych jest zbliżony do mających zasto-

sowanie dla ochrony firmy (zaniechanie bezprawnego działania, publikacja 

odpowiedniego oświadczenia, wpłata środków finansowych na cel społecz-

ny).  

Należy jednak pamiętać, że w razie naruszenia prawa do firmy, jeżeli nie 

zarejestrujemy jej jako znaku towarowego, trudniej będzie wygrać ewentu-

alny spór. Konkurent będzie mógł bowiem zarzucić, że zaczął używać konku-

rencyjnego oznaczenia jeszcze przed datą wpisu spółki do rejestru przedsię-

biorców (np. w reklamie, na papierze firmowym, szyldzie itp.). W przypadku 

rejestracji firmy jako znaku towarowego takie działanie miałoby dużo mniej-

sze szanse powodzenia, ponieważ prawo ochronne co do zasady przyznaje 

wyłączność na używanie zarejestrowanego oznaczenia.  

Ponadto w każdym przypadku firma spółki podlega ochronie na podsta-

wie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji [ustawa z dnia 16 kwietnia 

1993r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – Dz. U. z 2003r., Nr 153, 

poz.1503 z późn. zm.] również bez konieczności odrębnej rejestracji. W tym 

kontekście należy wskazać, że art. 5 przedmiotowej ustawy zakazuje takiego 

oznaczania przedsiębiorstwa, które może wprowadzić w błąd co do tożsa-

mości, m. in. przez używanie firmy wcześniej używanej zgodnie z prawem do 

oznaczenia innego przedsiębiorstwa.  

Z kolei w przypadku, gdy naruszenie polega na bezprawnym użyciu przez 

konkurenta firmy przedsiębiorstwa na towarach lub usługach (tj. jako znaku 

towarowego), pokrzywdzony podmiot może skorzystać z art. 10 ww. ustawy. 

Zgodnie z nim niedopuszczalne jest oznaczenie towarów lub usług w sposób 

mogący wprowadzić klientów w błąd, m. in. co do ich pochodzenia (taka 

sytuacja zaistniałaby w szczególności w razie oznaczenia towaru nazwą iden-

tyczną do wcześniej używanej firmy, ponieważ odbiorcy towarów mogliby 

domniemywać, że przedsiębiorstwo posługujące się wcześniejszą firmą  

i przedsiębiorstwo produkujące towar oznaczony taką samą nazwą są wza-
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jemnie powiązane lub tożsame). Zakres roszczeń przysługujących z tytułu 

naruszenia prawa do firmy przewidziany w przepisach o zwalczaniu nie-

uczciwej konkurencji jest nieco szerszy niż katalog wynikający z przepisów 

kodeksu cywilnego.  

Podobnie jak w przypadku ochrony na podstawie kodeksu cywilnego  

w razie ewentualnego sporu trudniej będzie wygrać w sporze  o pierwszeń-

stwo do używania firmy, aniżeli w przypadku rejestracji nazwy/logo firmy 

jako znaku towarowego. Sama rejestracja firmy (w ramach wpisu do rejestru 

przedsiębiorców) wywiera bowiem dużo słabsze skutki niż prawno ochronne 

na znak towarowy.  

Biorąc zatem pod uwagę powyższe utrudnienia, które mogą wystąpić  

w razie korzystania z ochrony na podstawie kodeksu i ustawy, jeżeli została 

stworzona oryginalna nazwa firmy i zależy nam na jej utrzymaniu i ochronie, 

warto ponieść niezbędne wydatki i zarejestrować takie oznaczenie jako znak 

towarowy. W razie potrzeby łatwiejsze będzie bowiem udowodnienie nasze-

go prawa do oznaczenia i zakazanie konkurentom działań go naruszających 

[www.kmplegal.pl]. Poczytywać również należy, że zmiany w ustawie o pra-

wie własności przemysłowej, a obowiązujące od 15 kwietnia 2016r. powinny 

usprawnić system uzyskiwania praw ochronnych na znaki towarowe i wyeli-

minować sytuacje, w których kwestie formalne utrudniały, a często wręcz 

uniemożliwiały wydanie rozstrzygnięcia w danej sprawie i przeważały tym 

samym nad zagadnieniami merytorycznymi.  

Podsumowując powyższe, należy dość do konkluzji, iż temat pracy uznać 

należy za trafny i w pełni uzasadniony, ponieważ stanowi w zakresie objętej 

nią problematyką tematykę nowatorską na gruncie prawa polskiego. Mimo 

dużego znaczenia praktycznego, powyższe zagadnienie nie było dotychczas 

przedmiotem szerokich, a tym bardziej całościowych zainteresowań badaw-

czych ze względu na niedawną nowelizację przepisów w przedmiotowym 

zakresie. W doktrynie polskiej problematyka ta zapewne będzie cieszyła się 

dużym zainteresowaniem. Wskazać jednak przy tym należy, że opublikowane 

dotychczas prace badawcze są nieliczne i odnoszą się do problematyki po-

wyższego tematu jedynie fragmentarycznie, nierzadko w brzemieniu przepi-

sów sprzed nowelizacji, a dorobek judykatury (na którym opiera się więk-

szość powyższych analiz) jest niesłychanie skromny.  
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