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Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej 

(druk nr 1049) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Podstawowym celem ustawy nowelizacji ustawy – Prawo własności przemysłowej jest 

dokonanie zmiany procedury uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy oraz przesłanek 

ustania prawa ochronnego. Zmodyfikowano również przepisy dotyczące pierwszeństwa 

z wystawy publicznej. 

Najistotniejszą zmianą w zakresie procedury uzyskania prawa ochronnego na znak 

towarowy jest wprowadzenie sprzeciwowego modelu (systemu) postępowania w sprawie 

udzielenia praw ochronnych na znaki towarowe. Istniejący obecnie w Polsce system 

badawczy, nakłada na Urząd Patentowy obowiązek przeprowadzenia badania ex officio, 

uwzględniającego przeszkody bezwzględne oraz przeszkody względne do udzielenia prawa 

ochronnego na znak towarowy w postaci wcześniejszych praw, nawet gdy uprawniony do 

tych praw nie wyraża sprzeciwu w stosunku do późniejszych rejestracji.  

Celem zmiany procedury jest w szczególności usprawnienie systemu rejestracji znaków 

towarowych oraz obniżenie kosztów jego funkcjonowania. Przyjęte rozwiązania mogą 

również wpłynąć pozytywnie na konkurencyjność Urzędu Patentowego względem Urzędu 

Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, a tym samym na zwiększenie liczby znaków 

towarowych zgłaszanych w Urzędzie Patentowym oraz udzielanych przez niego praw 

ochronnych. Zakłada się również, że ze względu na przyspieszenie oraz uproszczenie 

procedury udzielenia praw ochronnych na znaki towarowe zwiększy się liczba zgłoszeń 

w trybie krajowym. 

W systemie sprzeciwowym prawo ochronne na znak towarowy będzie udzielone 

znacznie szybciej niż dotychczas. W systemie tym nie odmawia się bowiem ex officio 
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udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy w przypadku wystąpienia kolizji z prawami 

wcześniejszymi. Wprowadzenie nowego modelu ochrony spowoduje zatem, iż w stosunkowo 

krótkim terminie, tj. niezwłocznie po przeprowadzeniu badania formalno-prawnego i ocenie 

przesłanek bezwzględnych, a także w razie braku sprzeciwu, zostanie udzielone prawo 

ochronne na znak towarowy. Przyjęcie systemu sprzeciwowego sprawi, iż Urząd Patentowy 

nie będzie przeciwstawiał zgłoszonym znakom towarowym wszystkich wcześniejszych 

znaków, w tym także tych nieużywanych na terytorium Polski (co ma miejsce 

w dotychczasowym systemie).  

W ocenie wnioskodawców „w sytuacji równoległego obowiązywania dwóch 

alternatywnych systemów (unijnego i krajowego), trudno jest znaleźć uzasadnienie dla 

celowości istnienia obecnej procedury badawczej, gdyż jej dotychczasowa zaleta 

(tj. stosunkowo rzadkie podważanie udzielenia prawa wyłącznego na znak towarowy, po 

badaniu znaku pod kątem kolizji z prawami wcześniejszymi), traci na znaczeniu. Udzielenie 

prawa ochronnego w trybie krajowym przez Urząd Patentowy, nie gwarantuje bowiem 

uprawnionemu, iż na terenie UE nie zostanie zarejestrowany przez OHIM identyczny lub 

podobny wspólnotowy znak, który może wprowadzać konsumentów w błąd”. 

Postępowanie w sprawie sprzeciwu zostało uregulowane w dodawanym w tytule III 

w dziale I nowelizowanej ustawy rozdziale 4
2
. Ustawodawca przewidział, że uprawniony 

z wcześniejszego prawa będzie mógł zgłosić sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego 

w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu takiego znaku. Termin ten nie będzie 

podlegał przywróceniu. Dodawane przepisy określają elementy sprzeciwu, tryb jego 

zgłaszania oraz rozpatrywania. W przypadku uznania sprzeciwu za zasadny prawo ochronne 

na znak towarowy nie będzie udzielane. 

Ustawodawca nakłada na Urząd Patentowy obowiązek zawiadamiania dokonujących 

zgłoszeń o istnieniu identycznych lub podobnych znaków towarowych, które mogą stanowić 

podstawę sprzeciwu, a w rezultacie prowadzić do odmowy udzielenia prawa ochronnego na 

znak towarowy. Dzięki wysyłanym przez Urząd zawiadomieniom zgłaszający uzyska 

informacje o potencjalnych przeszkodach rejestracji, wynikających z praw osób trzecich. 

Konsekwencją przejścia na system sprzeciwowy jest konieczność usystematyzowania 

wszystkich przesłanek odmowy udzielenia prawa ochronnego. Dokonano podziału przesłanek 

na te, które będą badane z urzędu (dodawany art. 129
1
 ust. 1), i te które będą mogły stanowić 

podstawę sprzeciwu (dodawany art. 132
1
 ust. 1). Konieczna stała się też zmiana przepisów 
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dotyczących procedury rozpatrywania zgłoszenia znaku towarowego (art. 1 pkt 17–23 

nowelizacji). 

Ustawodawca dokonuje również zmian przepisów dotyczących postępowania w sprawie 

znaków międzynarodowych zarejestrowanych w trybie Porozumienia oraz Protokołu 

madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków i wyznaczonych na Polskę. Nowelizacja 

polega na dostosowaniu istniejących przepisów do nowo wprowadzonego systemu 

rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych (art. 1 pkt 24–32 nowelizacji).  

W zakresie zmian dotyczących ustania prawa ochronnego, kluczowe znaczenie ma 

odstąpienie od przesłanki interesu prawnego, jako warunku wszczęcia postępowania 

o unieważnienie albo wygaszenie prawa ochronnego (nowelizowane art. 164 ust. 1 i art. 169 

ust. 2). Interes prawny nie jest wymagany w unijnym prawie znaków towarowych 

i w przepisach prawa znaków towarowych większości państw członkowskich Unii 

Europejskiej. Ponadto, na tle dotychczasowego orzecznictwa, istnieją duże trudności 

interpretacyjne odnośnie do tej przesłanki. Wprowadzono także jednoznaczną zasadę, że na 

prawa wcześniejsze – jako względne podstawy unieważnienia – może powołać się tylko 

uprawniony z tych praw (nowelizowany art. 164 ust. 2). Zasada ta uniemożliwi 

„przekształcanie” wniosku o unieważnienie w swego rodzaju actio popularis. W świetle tej 

zasady nie będzie bowiem możliwe, aby wnioskodawca powołał się na cudze prawa 

podmiotowe, jako na względne podstawy unieważnienia.  

Zmiany w zakresie pierwszeństwa z wystawy publicznej, sprowadzają się do przyznania 

przywileju pierwszeństwa do uzyskania prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa 

z rejestracji wzoru przemysłowego, odpowiednio wzorom użytkowym i wzorom 

przemysłowym wystawionym na wystawie krajowej (innej niż wystawa międzynarodowa 

oficjalna albo oficjalnie uznana), wskazanej przez Prezesa Urzędu Patentowego. W ocenie 

wnioskodawców „proponowane rozwiązanie odpowiada interesom środowisk zajmujących 

się w Polsce organizacją wystaw publicznych i jest zgodne z interesami przedsiębiorców 

zainteresowanych eksponowaniem swoich produktów zawierających wzory użytkowe lub 

wzory przemysłowe na wystawach publicznych w Polsce”. 

Ustawa wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawę uchwalono na 98. posiedzeniu Sejmu w dniu 5 sierpnia 2015 r. Projekt ustawy 

był przedłożeniem poselskim (druk sejmowy nr 3685). Projekt został skierowany do 

sejmowej Komisji Gospodarki (sprawozdanie druk nr 3768). Do najważniejszych zmian 

merytorycznych w odniesieniu do projektu dokonanych w Sejmie,  należy zaliczyć: 

1) dodanie pkt 4 do art. 165 ust. 1 nowelizowanej ustawy – zmiana ta ma na celu 

wyeliminowanie sytuacji, w której przedmiot postępowania w sprawie sprzeciwu, 

w stosunku do którego zapadło już prawomocne orzeczenie, będzie ponownie 

przedmiotem badania w postępowaniu o unieważnienie prawa. W obu postępowaniach, 

w sprawie sprzeciwu i o unieważnienie, przedmiotem badania może być jedynie 

zdolność rejestrowa znaku na dzień zgłoszenia. Dodawana regulacja zapewnić ma realną 

równość stron w zakresie dyscypliny w przedstawianiu dowodów. Przepisy regulujące 

postępowanie w sprawie rozpatrywania sprzeciwu przewidują bowiem, że jeśli strona 

w wyznaczonych terminach nie przedstawi dowodów, to utraci możliwość powoływania 

się na nie. Brak dodawanego przepisu skutkowałby tym, że wnoszący sprzeciw, 

w przypadku niekorzystnego dla niego rozstrzygnięcia, będzie mógł de facto obejść 

wspomniane rygory, powołując się na wszystkie nieprzedstawione wcześniej przez 

siebie dowody w postępowaniu o unieważnienie. Zgłaszający, w przypadku 

negatywnego dla siebie rozstrzygnięcia, takiej szansy by nie miał; 

2)  dodanie przepisu przejściowego (art. 2 ust. 2) – dodany przepis przejściowy ma na celu 

uregulowanie kwestii związanych z unieważnieniem i stwierdzeniem wygaśnięcia praw 

ochronnych w związku ze zniesieniem obowiązku wykazywania się interesem prawnym 

w tego rodzaju postępowaniach. Wprowadzono regułę, zgodnie z którą wykazanie 

interesu prawnego w postępowaniach o unieważnienie i stwierdzenie wygaśnięcia nie 

jest konieczne niezależnie od tego, czy znaki będące przedmiotem postępowania zostały 

zarejestrowane na podstawie nowych, czy też dotychczasowych przepisów. Przepis 

przejściowy rozwieje wątpliwości, jakie mogłyby się pojawić w związku z faktem, iż 

przesłanka interesu prawego nie jest jednolicie postrzegana w orzecznictwie i doktrynie. 

Uznano, że przepis ten jest konieczny dla zapewnienia równego traktowania wszystkich 

wnioskodawców w postępowaniach o unieważnienie i stwierdzenie wygaśnięcia praw 

ochronnych oraz zagwarantowania pewności prawa, niezależnie od zapatrywań 

poszczególnych składów orzekających, co do charakteru przesłanki interesu prawnego. 
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III. Uwagi szczegółowe 

1) art. 1 pkt 3, art. 15
1
 ust. 2 – niżej sformułowana poprawka eliminuje wątpliwości, czy 

termin, według którego oznacza się pierwszeństwo z wystawy międzynarodowej 

oficjalnej lub oficjalnie uznanej oraz termin na dokonanie zgłoszenia, o których mowa w 

art. 15
1
 ust. 1, odnoszą się również do pierwszeństwa z wystawy krajowej, o której 

mowa w art. 15
1
 ust. 2. Formułując poprawkę założono, że wolą ustawodawcy jest, aby 

do pierwszeństwa z wystawy krajowej znalazły zastosowanie takie same terminy, jak 

przy wystawie międzynarodowej. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 3, w art. 15
1
 w ust. 2 wyrazy „w przypadku” zastępuje się wyrazami „według 

daty” oraz po wyrazach „„Monitor Polski”” dodaje się wyrazy „, jeżeli zgłoszenie w Urzędzie 

Patentowym tego wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego zostanie dokonane 

w okresie 6 miesięcy od tej daty”; 

 

2) art. 1 pkt 5 lit. b, art. 48 pkt 5 – w związku z tym, że w art. 15
1
 ust. 3 i 4 nie określono 

terminów dla dokonania zgłoszeń ani terminu dla złożenia dowodu pierwszeństwa lub 

innego dokumentu bądź oświadczenia wymaganego do uzyskania pierwszeństwa, 

należałoby przyjąć poprawkę uściślającą odesłanie. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 5 w lit. b, w pkt 5 po wyrazach „art. 15
1
” dodaje się wyrazy „ust. 1 i 2”; 

 

3) art. 1, nienowelizowane art. 117
3
 i art. 162

1
 – konsekwencją zmian dokonywanych 

opiniowaną ustawą powinna być również zmiana art. 117
3
 (odsyła on do uchylanego 

art. 152
11 

oraz nie uwzględnia wprowadzanej procedury sprzeciwowej) i art. 162
1
 (nie 

uwzględnia on wprowadzanej procedury sprzeciwowej; sprzeciw wnoszony jest do 

zgłoszenia, a nie do rejestracji) dodawanych do ustawy – Prawo własności 

przemysłowej ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo własności 

przemysłowej oraz niektórych innych ustaw. 
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Propozycja poprawki: 

w art. 1 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu: 

„6a) art. 117
3
 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 117
3
. 1. Każdy może wnieść umotywowany sprzeciw wobec uznania na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego wzoru 

przemysłowego. Przepisy art. 246 ust. 1 i art. 247 stosuje się odpowiednio. 

2. Urząd Patentowy wydaje decyzję o unieważnieniu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego wzoru przemysłowego, jeżeli 

uprawniony z rejestracji międzynarodowego wzoru przemysłowego, nie udzieli 

odpowiedzi na sprzeciw, o którym mowa w ust. 1 lub zgodzi się z tym sprzeciwem. 

3. Od decyzji Urzędu Patentowego, o której mowa w ust. 2, służy wniosek 

o ponowne rozpatrzenie sprawy. Przepisy art. 244 ust. 1–1
4
, 4 i 5, art. 244

1
 oraz art. 245 

ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.”;”; 

w art. 1 po pkt 34 dodaje się pkt 34a w brzmieniu: 

„34a) art. 162
1
 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 162
1
. W toku postępowania wszczętego na skutek wniesienia wniosku 

o unieważnienie, prawo ochronne na znak towarowy może zostać podzielone na 

wniosek uprawnionego, w stosunku do wskazanych towarów, z zachowaniem daty 

pierwszeństwa. Przepis art. 140 stosuje się odpowiednio. Składając wniosek, 

uprawniony uiszcza opłatę za podział prawa ochronnego na znak towarowy.”;”; 

 

4) art. 1 pkt 8, art. 129
1
 ust. 1–3 – dążąc do wyeliminowania wątpliwości 

interpretacyjnych, należałoby wskazać jednoznacznie, na jakie oznaczenia prawo 

ochronne nie będzie udzielone. Przepisy sugerują, że prawo ochronne nie będzie 

udzielone wówczas, gdy oznaczenie takie zawierać będzie więcej niż jeden element, 

symbol bądź oznaczenie, o których mowa odpowiednio w art. 129
1
 ust. 1 pkt 8–11, 

ust. 2 i 3 (wynika to z posłużenia się w tych przepisach liczbą mnogą w odniesieniu do 

elementów, symboli i oznaczeń). Oznacza to de facto, że na oznaczenie zawierające 

jeden niedopuszczalny element, symbol bądź oznaczenie, prawo ochronne będzie mogło 

być udzielone. 
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Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 8, w art. 129
1
: 

a) ust. 1 pkt 8–11 otrzymują brzmienie: 

„8) zawiera element będący symbolem, w szczególności o charakterze religijnym, 

patriotycznym lub kulturowym, którego używanie obrażałoby uczucia religijne, 

patriotyczne lub tradycję narodową; 

9) zawiera symbol Rzeczypospolitej Polskiej (godło, barwy lub hymn), znak sił 

zbrojnych, organizacji paramilitarnej lub sił porządkowych, reprodukcję polskiego 

orderu, odznaczenia lub odznaki honorowej, odznaki lub oznaki wojskowej bądź 

innego oficjalnego lub powszechnie używanego odznaczenia i odznaki, 

w szczególności administracji rządowej lub samorządu terytorialnego albo 

organizacji społecznej działającej w ważnym interesie publicznym, gdy obszar 

działania tej organizacji obejmuje cały kraj lub znaczną jego część, jeżeli 

zgłaszający nie wykaże się uprawnieniem, w szczególności zezwoleniem 

właściwego organu Państwa albo organu samorządu terytorialnego, albo zgodą 

organizacji, na używanie oznaczenia w obrocie; 

10) zawiera symbol (herb, flagę, godło) obcego państwa, nazwę, skrót nazwy, bądź 

symbol (herb, flagę, godło) organizacji międzynarodowej lub przyjęte w obcym 

państwie urzędowe oznaczenie, stempel kontrolny lub gwarancyjny, jeżeli zakaz 

taki wynika z umów międzynarodowych, chyba że zgłaszający wykaże się 

zezwoleniem właściwego organu, które uprawnia go do używania takiego 

oznaczenia w obrocie; 

11) zawiera urzędowo uznane oznaczenie przyjęte do stosowania w obrocie, 

w szczególności znak bezpieczeństwa, znak jakości lub cechę legalizacji, 

w zakresie, w jakim mogłoby to wprowadzić odbiorców w błąd co do charakteru 

takiego oznaczenia, o ile zgłaszający nie wykaże, że jest uprawniony do jego 

używania;”, 

b) w ust. 2 wyrazy „elementy geograficzne niezgodne” zastępuje się wyrazami „element 

geograficzny niezgodny”, 

c) w ust. 3 wyrazy „elementy geograficzne prawdziwe” zastępuje się wyrazami „element 

geograficzny prawdziwy”; 
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5) art. 1 pkt 12, art. 133 – w związku z tym, że określenie „zgłaszający wcześniejszy znak 

towarowy” mieści się w szerszym określeniu „uprawniony do wcześniejszego znaku 

towarowego”, należałoby skreślić pierwsze z wymienionych określeń. 

Propozycja poprawki:  

w art. 1 w pkt 12, w art. 133 skreśla się wyrazy „zgłaszający wcześniejszy znak towarowy”; 

 

6) art. 1 pkt 20, art. 146
1
 ust. 6 zdanie drugie – przepis ten sugeruje, że zawiadomienie 

o istnieniu identycznych lub podobnych znaków towarowych z wcześniejszym 

pierwszeństwem jest wiążące dla zgłaszającego. Do wniosku takiego można dojść 

stosując wnioskowanie logiczne a contrario. Skoro ustawodawca wyraźnie wskazał, że 

zawiadomienie nie jest wiążące wyłącznie dla Urzędu Patentowego, należałoby przyjąć, 

iż jest wiążące dla zgłaszającego. Mając na uwadze, iż zawiadomienie (jako informacja) 

nie powinno rodzić skutków, ani dla Urzędu, ani zgłaszającego, proponuje się przyjęcie 

niżej sformułowanej poprawki. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 20, w art. 146
1
 w ust. 6 skreśla się wyrazy „dla Urzędu Patentowego”; 

 

7) art. 1 pkt 28, art. 152
6
 ust. 2 – w związku z tym, że z dodawany art. 152

3
 stanowi o 

decyzji odnoszącej się do „niektórych towarów”, zbędne jest powtarzanie tej treści 

w art. 152
6
 ust. 2, odsyłającym do art. 152

3
. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 28, w art. 152
6
 w ust. 2 skreśla się wyrazy „, dla niektórych towarów”; 

 

8) art. 1 pkt 28, art. 152
6
 ust. 4 – celem niżej sformułowanej poprawki jest ujednolicenie 

terminologii w obrębie ustawy. W art. 152
6
 ust. 1 ustawodawca stanowi o wyznaczeniu 

na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego, 

natomiast w ust. 4 tego artykułu, o uznaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

ochrony międzynarodowego znaku towarowego. Należy przy tym pamiętać, że 

wyznaczenie znaku i uznanie ochrony to dwie różne instytucje prawne. 
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Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 28, w art. 152
6
 w ust. 4 wyrazy „uznaniu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej ochrony” zastępuje się wyrazami „wyznaczeniu na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej”; 

 

9) art. 1 pkt 33, art. 152
6a

 ust. 1 – w związku z tym, że przepis ten odnosi się do takiego 

samego kręgu adresatów co nowelizowany art. 133, adresaci obu tych przepisów 

powinni być określeni tak samo, tak aby nie powstała w przyszłości wątpliwość co do 

zakresu podmiotowego każdej z tych regulacji. Mając na uwadze § 11 Zasad techniki 

prawodawczej, proponuje się dostosowanie terminologii art. 152
6a

 ust. 1 do art. 133. 

Analogiczna uwaga dotyczy dodawanego art. 152
17

. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1: 

a) w pkt 29, w art. 152
6a

 w ust. 1, 

b) w pkt 33, w art. 152
17

 w ust. 1 

– wyrazy „z wcześniejszego prawa” zastępuje się wyrazami „do wcześniejszego znaku 

towarowego lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego”; 

 

10) art. 1 pkt 29, art. 152
6b

 ust. 1 – przepis ten stanowi, że po bezskutecznym upływie 

terminu na złożenie sprzeciwu wobec wyznaczenia na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej międzynarodowego znaku towarowego, Urząd Patentowy wydaje decyzję 

o uznaniu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku 

towarowego, z wyjątkiem art. 152
6
 ust. 3. Mając na względzie, że przepis, do którego 

następuje odesłanie nie formułuje wyjątku od art. 152
6b

 ust. 1, ale przyznaje osobom 

trzecim prawo zgłaszania uwag co do istnienia okoliczności, o których mowa 

w art. 129
1
, nasuwają się pytania dlaczego uznano, że art. 152

6
 ust. 3 jest wyjątkiem od 

art. 152
6b

 ust. 1 oraz, w jakim celu w ten sposób określono relację między tymi 

przepisami. Zakładając racjonalność ustawodawcy, należałoby przyjąć, iż odsyłając do 

art. 152
6
 ust. 3 chciał on wskazać, że Urząd Patentowy nie wyda decyzji o uznaniu 

ochrony międzynarodowego znaku towarowego, jeżeli zgłoszono zasadną uwagę co do 

istnienia okoliczności, o której mowa w art. 129
1
 (na postawie art. 152

6
 ust. 3). Nie 
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można też wykluczyć, że ustawodawca chciał wskazać, iż Urząd Patentowy nie wyda 

decyzji o uznaniu ochrony międzynarodowego znaku towarowego, jeżeli poweźmie on 

informację o okolicznościach, o których mowa w art. 129
1
, z jakiegokolwiek źródła, 

analogicznie jak to przewidziano w dodawanym art. 146
1
 ust. 5, czy też w art. 152

6
 

ust. 4.  Wydaje się, iż bardziej racjonalne jest drugie z wnioskowań. Trudno uznać, za 

racjonalną sytuację, w której Urząd Patentowy byłby obowiązany wydać decyzję 

o uznaniu ochrony międzynarodowego znaku towarowego w przypadku, gdy powziął on 

informację o okolicznościach, o których mowa w art. 129
1
, z innego źródła niż uwaga 

osoby trzeciej zgłoszona na podstawie art. 152
6 

ust. 3. 

   W przypadku uznania, któregoś z przedstawionych wyżej wnioskowań za 

słuszne, należałoby przyjąć jedną z niżej sformułowanych poprawek. 

   Konsekwencją przyjęcia poprawki będzie konieczność dokonania 

odpowiedniej zmiany w nowelizowanym art. 147 ust. 1 (art. 1 pkt 21 lit. a nowelizacji). 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 29, w art. 152
6b

 w ust. 1 wyrazy „z wyjątkiem” zastępuje się wyrazami „chyba 

że zgłoszono zasadne uwagi co do istnienia okoliczności, o których mowa w art. 129
1
, 

na podstawie”; 

 

albo 

w art. 1 w pkt 29, w art. 152
6b

 w ust. 1 wyrazy „z wyjątkiem art. 152
6
 ust. 3” zastępuje się 

wyrazami „chyba że powziął on, po ogłoszeniu o zgłoszeniu znaku towarowego, informację 

o  okolicznościach, o których mowa w art. 129
1
”; 

konsekwencje 

w art. 1 w pkt 21 w lit. a, w ust. 1 wyrazy „z wyjątkiem art. 146
1
 ust. 5” zastępuje się 

wyrazami „chyba że zgłoszono zasadne uwagi co do istnienia okoliczności, o których mowa 

w art. 129
1
, na podstawie art. 146

1
 ust. 4”; 

 

albo 
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w art. 1 w pkt 21, w ust. 1 wyrazy „z wyjątkiem art. 146
1
 ust. 5” zastępuje się wyrazami 

„chyba że powziął on, po ogłoszeniu o zgłoszeniu znaku towarowego, informację 

o okolicznościach, o których mowa w art. 129
1
”; 

 

11) art. 1 pkt 33, art. 152
17

 ust. 4 – w związku z tym, że sprzeciw jest pismem oraz mając na 

względzie, że oczywiste jest, iż przepis stanowi o pismach składanych w toku 

postępowania, proponuje się przyjęcie niżej sformułowanej poprawki. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 33, w art. 152
17

 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Sprzeciw oraz inne pisma wnosi się wraz z ich odpisami dla strony 

przeciwnej.”; 

 

12) art. 1 pkt 33, art. 152
17

 ust. 5 pkt 1 – przepis ten sugeruje, że uchybienie terminowi do 

wniesienia sprzeciwu jest brakiem, który można uzupełnić w terminie do wniesienia 

sprzeciwu. Przepis ten jest wewnętrznie sprzeczny. Jeśli sprzeciw zostanie wniesiony 

w terminie trudno mówić o braku formalnym polegającym na niewniesieniu sprzeciwu 

w terminie. Wydaje się, że wolą ustawodawcy, w tym zakresie, było wyłącznie 

określenie, że w przypadku wniesienia sprzeciwu po terminie, sprzeciw ten zostanie 

pozostawiony bez rozpoznania. Dążąc do wyeliminowania powyższej niezręczności, 

proponuje się przyjęcie niżej sformułowanej poprawki. Konsekwencją zmiany sposobu 

zredagowania dodawanego art. 152
17

 będzie konieczność zmiany art. 156a ust. 1.  

Propozycja poprawki: 

w art. 1: 

a) w pkt 29, w art. 152
6a

 w ust. 1 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu: 

„Sprzeciw wniesiony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.”, 

b) w pkt 33, w art. 152
17

: 

– w ust. 1 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu: 

„Sprzeciw wniesiony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.”, 

– w ust. 5 skreśla się pkt 1; 

 



– 12 – 

13) art. 1 pkt 33, art. 152
19

 ust. 4 – ustawodawca umożliwia zgłaszającemu, w odpowiedzi 

na sprzeciw, podniesienie zarzutu nieużywania wcześniejszego znaku towarowego, 

jednocześnie nakazując odpowiednie stosowanie art. 157 nowelizowanej ustawy. 

Przepis ten stanowi, że uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy nie może 

zakazać innej osobie używania tego lub podobnego oznaczenia w obrocie, jeżeli znaku 

tego nie używał w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1, ust. 4 i 5 nowelizowanej ustawy. 

W związku z powyższym nasuwa się pytanie, o cel odesłania. Czy wolą ustawodawcy 

było, aby zgłaszający podnosząc zarzut był obowiązany uwzględnić treść art. 157, czy 

też aby Urząd Patentowy był obowiązany kierować się tym przepisem (uwzględniać ten 

przepis) rozpatrując sprzeciw. Mając na uwadze, że art. 157 nie był do tej pory 

stosowany na etapie postępowania zgłoszeniowego (stosują go sądy), wydaje się iż wolą 

ustawodawcy było sformułowanie przepisu, który nakaże Urzędowi Patentowemu 

uwzględniać ten artykuł przy rozpatrywaniu sprzeciwu. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 33: 

a) w art. 152
19

 w ust. 4 skreśla się zdanie drugie, 

b) po art. 152
20

 dodaje się art. 152
20a

 w brzmieniu: 

„Art. 152
20a

. Rozpatrując sprzeciw Urząd Patentowy stosuje odpowiednio 

art. 157.”; 

 

14) art. 1 pkt 38, art. 170 ust. 4 – w związku z tym, że art. 129
1
 ust. 1 pkt 6 nie mówi 

o oznaczeniach, które uniemożliwiają udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy, 

ale o zgłoszeniu w złej wierze, należałoby skorygować odpowiednio odesłanie 

w nowelizowanym art. 170 ust. 4.  Modyfikując odesłanie trzeba również uwzględnić, 

że art. 129
1
 ust. 1 pkt 8 nie przewiduje zezwolenia bądź zgody na używanie w obrocie 

elementu będącego symbolem, a w związku z tym, nie można mówić w tym przypadku 

o utracie uprawnienia.  Dodatkowo dążąc do zapewnienia precyzji zakresowi odesłania 

należałoby w analizowanym przepisie stanowić nie o oznaczeniach, o których mowa 

w art. 129
1
 ust. 1 pkt 8–11, ale o symbolach lub oznaczeniach, o których mowa w tych 

przepisach. Przepis art. 129
1
 ust. 1 pkt 8 stanowi o elementach, pkt 9 i 10 o symbolach, 

natomiast pkt 11 o oznaczeniach. 
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Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 38, w ust. 4 po wyrazach „w nim” dodaje się wyrazy „symbolu lub” oraz 

wyrazy „pkt 6 i 8–11” zastępuje się wyrazami „pkt 9–11”. 

 

Jakub Zabielski 

Główny legislator 

 


