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<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. 

o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej 

 

(druk nr  1049) 

 

 

 

USTAWA z dnia  30 czerwca 2000 r. – PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ (Dz. U. z 

2013 r. poz. 1410) 

 

Art. 13. 

[1. Pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji oznacza 

się, z zastrzeżeniem przepisów art. 14 i 15, według daty zgłoszenia wynalazku, wzoru 

użytkowego albo wzoru przemysłowego w Urzędzie Patentowym.] 

<1. Pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji 

oznacza się, z uwzględnieniem art. 14 i art. 15
1
, według daty zgłoszenia wynalazku, 

wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w Urzędzie Patentowym.> 

2. Zgłoszenie uważa się za dokonane, z zastrzeżeniem art. 31 ust. 4, w dniu, w którym 

wpłynęło ono do Urzędu Patentowego z zachowaniem formy pisemnej również za pomocą 

telefaksu lub w postaci elektronicznej. 

3. W przypadku przesłania zgłoszenia telefaksem oryginał zgłoszenia powinien wpłynąć do 

Urzędu Patentowego w terminie 30 dni od daty nadania zgłoszenia telefaksem. Termin ten 

nie podlega przywróceniu. 

4. Jeżeli zgłoszenie przesłane telefaksem jest nieczytelne lub nie jest tożsame z dostarczonym 

oryginałem, za datę zgłoszenia uznaje się dzień, w którym zgodnie z ust. 3 został 

dostarczony oryginał. 

5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio, gdy oryginał zostanie dostarczony po terminie, o 

którym mowa w ust. 3; w takim przypadku zgłoszenie przesłane telefaksem uznaje się za 

niebyłe. 

6. W przypadku gdy zgłoszenie przesłane w postaci elektronicznej zawiera szkodliwe 

oprogramowanie, Urząd Patentowy nie jest zobowiązany do otwierania takiej 

korespondencji i jej dalszego przetwarzania. W takim przypadku, a także gdy przesłane 

zgłoszenie jest nieczytelne, nie powstaje skutek, o którym mowa w ust. 1. 

7. Przez postać elektroniczną zgłoszenia należy rozumieć postać ustaloną przy przesyłaniu 

zgłoszenia przy zastosowaniu sieci telekomunikacyjnej lub na informatycznym nośniku 

danych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235). 

8. W przypadkach, o których mowa w ust. 6, o ile nieczytelne są niektóre z części zgłoszenia, 

uważa się, że nie zostały one złożone. Przepisy art. 31 ust. 3-5 stosuje się odpowiednio. 
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9. Urząd Patentowy powiadamia niezwłocznie zgłaszającego, przy użyciu takiego samego 

środka przekazu, że zgłoszenie przesłane telefaksem jest w całości lub części nieczytelne 

albo też zaszedł jeden z przypadków, o których mowa w ust. 6 lub 8, w przypadku gdy 

możliwe jest ustalenie adresu poczty elektronicznej lub tożsamości zgłaszającego i jego 

adresu oraz nie zagraża to bezpieczeństwu systemu teleinformatycznego Urzędu 

Patentowego, w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), i pozwalają na to względy 

techniczne użytego przez zgłaszającego środka przekazu. 

 

[Art. 15. 

1. Pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji oznacza 

się, na zasadach określonych w umowach międzynarodowych, według daty wystawienia 

wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w Polsce lub za granicą, na 

wystawie międzynarodowej oficjalnej lub oficjalnie uznanej, jeżeli zgłoszenie w Urzędzie 

Patentowym tego wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego dokonane 

zostanie w okresie 6 miesięcy od tej daty. 

2. (uchylony). 

3. (uchylony). 

4. (uchylony).] 

 

<Art. 15
1
. 

1. Pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji 

oznacza się, na zasadach określonych w umowach międzynarodowych, według daty 

wystawienia wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w 

Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, na wystawie międzynarodowej oficjalnej lub 

oficjalnie uznanej, jeżeli zgłoszenie w Urzędzie Patentowym tego wynalazku, wzoru 

użytkowego albo wzoru przemysłowego zostanie dokonane w okresie 6 miesięcy od tej 

daty. 

2. Pierwszeństwo do uzyskania w Rzeczypospolitej Polskiej prawa ochronnego na wzór 

użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego oznacza się także w 

przypadku wystawienia wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego na innej niż 

określona w ust. 1 wystawie w Rzeczypospolitej Polskiej, wskazanej przez Prezesa 

Urzędu Patentowego w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. 

3. Wystawa, o której mowa w ust. 2, ma dawać rękojmię jej wiarygodności, w 

szczególności posiadać ustaloną renomę i długoletnią tradycję. 

4. Z inicjatywą wskazania wystawy, o której mowa w ust. 2, występuje właściwy 

minister, wojewoda lub podmiot zawodowo zajmujący się organizacją wystaw, o 

których mowa w ust. 2.> 
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Art. 17. 

[1. Pierwszeństwo, o którym mowa w art. 14 i 15 (uprzednie pierwszeństwo), jest zbywalne i 

podlega dziedziczeniu.] 

<1. Pierwszeństwo, o którym mowa w art. 14 i art. 15
1
 (uprzednie pierwszeństwo), jest 

zbywalne i podlega dziedziczeniu.> 

2. Umowa o przeniesienie pierwszeństwa, o którym mowa w ust. 1, wymaga pod rygorem 

nieważności zachowania formy pisemnej. 

 

Art. 48. 

Urząd Patentowy wydaje postanowienie o odmowie przyznania uprzedniego pierwszeństwa w 

całości lub w części, jeżeli stwierdzi, że: 

1)   zgłaszający nie jest uprawniony do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa; 

2)   zgłoszenie dokonane za granicą, na którym zgłaszający opiera swoje zastrzeżenie 

uprzedniego pierwszeństwa, nie jest pierwszym zgłoszeniem w rozumieniu przepisu art. 

14; 

[3)   wystawa, na której wystawienie jest podstawą zastrzeżenia uprzedniego pierwszeństwa 

przez zgłaszającego, nie spełnia wymagań określonych w art. 15;] 

<3) wystawa, na której wystawienie jest podstawą zastrzeżenia uprzedniego 

pierwszeństwa przez zgłaszającego, nie spełnia wymagań określonych w art. 15
1
;> 

4)   wynalazek zgłoszony w Urzędzie Patentowym lub odpowiednia część tego wynalazku 

różni się od wynalazku, do którego zgłaszającemu przysługuje uprzednie pierwszeństwo; 

[5)   zgłaszający uchybił przewidzianym w art. 14 i 15 terminom dla dokonania zgłoszenia 

albo terminowi dla złożenia dowodu pierwszeństwa lub innego dokumentu bądź 

oświadczenia wymaganego do uzyskania pierwszeństwa lub] 

<5) zgłaszający uchybił przewidzianym w art. 14 i art. 15
1
 terminom dla dokonania 

zgłoszenia albo terminowi dla złożenia dowodu pierwszeństwa lub innego 

dokumentu bądź oświadczenia wymaganego do uzyskania pierwszeństwa lub> 

6)   zgłaszający złożył, z naruszeniem przepisu art. 35, oświadczenie o korzystaniu z 

uprzedniego pierwszeństwa. 

 

Art. 106. 

1. Praw z rejestracji nie udziela się na wzory przemysłowe, których wykorzystywanie byłoby 

sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami; korzystania z wzoru 

przemysłowego nie uważa się za sprzeczne z porządkiem publicznym tylko dlatego, że jest 

zabronione przez prawo. 

[2. Praw z rejestracji nie udziela się również, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w 

ustawie, na wzory przemysłowe zawierające oznaczenia, o których mowa w art. 131 ust. 2 

pkt 2-5.] 

<2. Praw z rejestracji nie udziela się również, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych 

w ustawie, na wzory przemysłowe zawierające oznaczenia, o których mowa w art. 

129
1
 ust. 1 pkt 8–11.> 

 



- 4 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

[Art. 129. 

1. Nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, które: 

1)   nie mogą być znakiem towarowym; 

2)   nie mają dostatecznych znamion odróżniających. 

2. Z zastrzeżeniem art. 130 nie mają dostatecznych znamion odróżniających oznaczenia, 

które: 

1)   nie nadają się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostały zgłoszone; 

2)   składają się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania w 

szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, 

przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności; 

3)   weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych 

praktykach handlowych.] 

 

<Art. 129
1
. 

1. Nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które: 

1) nie może być znakiem towarowym; 

2) nie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostało zgłoszone; 

3) składa się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania, w 

szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, 

przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności; 

4) składa się wyłącznie z elementów, które weszły do języka potocznego lub są 

zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych; 

5) stanowi kształt towaru, który jest uwarunkowany wyłącznie jego naturą, jest 

niezbędny do uzyskania efektu technicznego lub zwiększa znacznie wartość 

towaru; 

6) zostało zgłoszone w złej wierze; 

7) jest sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami; 

8) zawiera elementy będące symbolami, w szczególności o charakterze religijnym, 

patriotycznym lub kulturowym, których używanie obrażałoby uczucia religijne, 

patriotyczne lub tradycję narodową; 

9) zawiera symbole Rzeczypospolitej Polskiej (godło, barwy lub hymn), znaki sił 

zbrojnych, organizacji paramilitarnych lub sił porządkowych, reprodukcje 

polskich orderów, odznaczeń lub odznak honorowych, odznak lub oznak 

wojskowych bądź innych oficjalnych lub powszechnie używanych odznaczeń i 

odznak, w szczególności administracji rządowej lub samorządu terytorialnego 

albo organizacji społecznych działających w ważnym interesie publicznym, gdy 

obszar działania tych 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 symbole (herby, flagi, godła) obcych państw, nazwy, skróty nazw, bądź 

symbole (herby, flagi, godła) organizacji międzynarodowych, a także przyjęte w 
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obcych państwach urzędowe oznaczenia, stemple kontrolne i gwarancyjne, 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 oznaczenia przyjęte do stosowania w obrocie, w 

szczególności znaki bezpieczeństwa, znaki jakości lub cechy 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; 

12) ze swojej istoty może wprowadzać odbiorców w błąd, w szczególności co do 

charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego towaru; 

13) stanowi chronioną nazwę odmian roślin i odnosi się do odmian roślin tego samego 

lub pokrewnego gatunku. 

2. W odniesieniu do wyrobów alkoholowych, znak towarowy zawierający elementy 

geograficzne niezgodne z pochodzeniem wyrobu uważa się za znak wprowadzający 

odbiorców w błąd. 

3. Nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy zawierający elementy geograficzne 

prawdziwe w sensie dosłownym co do terytorium, regionu lub miejsca, z którego towar 

pochodzi, który mógłby wprowadzić odbiorców w błąd, że towar pochodzi z innego, 

słynącego z danych wyrobów terenu. W przypadku homonimicznych oznaczeń 

geograficznych dla wina i piwa ochrona może być przyznana, z tym, że Urząd Patentowy 

wezwie osobę, która dokonała zgłoszenia później, do dokonania w znaku odpowiednich 

zmian pozwalających na odróżnienie go od znaku wcześniejszego. 

4. Nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy dla towarów identycznych lub 

podobnych, jeżeli znak ten jest identyczny lub podobny do zarejestrowanego oznaczenia 

geograficznego, nazwy pochodzenia, określenia tradycyjnego dla wina lub oznaczenia 

geograficznego napoju spirytusowego, których ochrona jest przewidziana na podstawie 

przepisów prawa i w zakresie w nich przewidzianym.> 

 

[Art. 130. 

Przy ocenie, czy oznaczenie ma dostateczne znamiona odróżniające, należy uwzględnić 

wszystkie okoliczności związane z oznaczaniem nim towarów w obrocie. Odmowa udzielenia 

prawa ochronnego na podstawie przepisu art. 129 ust. 1 pkt 2 nie może nastąpić w 

szczególności, jeżeli przed datą zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym znak 

ten nabrał, w następstwie jego używania, charakteru odróżniającego w przeciętnych 

warunkach obrotu.] 

 

<Art. 130. 

Odmowa udzielenia prawa ochronnego na podstawie art. 129
1
 ust. 1 pkt 2–4 nie może 

nastąpić, jeżeli przed datą zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym znak 

ten nabrał, w następstwie jego używania, charakteru odróżniającego w zwykłych 

warunkach obrotu.> 
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[Art. 131. 

1. Nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia: 

1)   których używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich; 

2)   które są sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami; 

3)   które ze swojej istoty mogą wprowadzać odbiorców w błąd, w szczególności co do 

charakteru, właściwości lub, z uwzględnieniem ust. 3, pochodzenia geograficznego 

towaru. 

2. Nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, jeżeli: 

1)   zostały zgłoszone w złej wierze do Urzędu Patentowego w celu uzyskania ochrony; 

2)   zawierają nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej bądź jej symbole (godło, 

barwy lub hymn), nazwy lub herby polskich województw, miast lub miejscowości, 

znaki sił zbrojnych, organizacji paramilitarnych lub sił porządkowych, reprodukcje 

polskich orderów, odznaczeń lub odznak honorowych, odznak lub oznak wojskowych 

bądź innych oficjalnych lub powszechnie używanych odznaczeń i odznak, w 

szczególności administracji rządowej czy samorządu terytorialnego albo organizacji 

społecznych działających w ważnym interesie publicznym, gdy obszar działania tych 

organizacji obejmuje cały kraj lub znaczną jego część, jeżeli zgłaszający nie wykaże 

się uprawnieniem, w szczególności zezwoleniem właściwego organu Państwa albo 

zgodą organizacji, na używanie oznaczenia w obrocie; 

3)   zawierają skróty nazw bądź symbole (herby, flagi, godła) obcych państw, organizacji 

międzynarodowych, a także przyjęte w obcych państwach urzędowe oznaczenia, 

stemple kontrolne i gwarancyjne, jeżeli zakaz taki wynika z umów międzynarodowych, 

chyba że zgłaszający wykaże się zezwoleniem właściwego organu, które uprawnia go 

do używania takich oznaczeń w obrocie; 

4)   zawierają urzędowo uznane oznaczenia przyjęte do stosowania w obrocie, w 

szczególności znaki bezpieczeństwa, znaki jakości lub cechy legalizacji, w zakresie, w 

jakim mogłoby to wprowadzić odbiorców w błąd co do charakteru takich oznaczeń, o 

ile zgłaszający nie wykaże, że jest uprawniony do ich używania; 

5)   zawierają elementy będące symbolami, w szczególności o charakterze religijnym, 

patriotycznym lub kulturowym, których używanie obrażałoby uczucia religijne, 

patriotyczne lub tradycję narodową; 

6)   stanowią formę bądź inną właściwość towaru lub opakowania, która jest 

uwarunkowana wyłącznie jego naturą, jest niezbędna do uzyskania efektu 

technicznego lub zwiększa znacznie wartość towaru. 

3. W odniesieniu do wyrobów alkoholowych, każdy znak towarowy zawierający elementy 

geograficzne niezgodne z pochodzeniem wyrobu uważa się za znak wprowadzający 

odbiorców w błąd. 

4. Nie udziela się praw ochronnych na znaki zawierające elementy geograficzne prawdziwe w 

sensie dosłownym co do terytorium, regionu lub miejsca, z którego towar pochodzi, które 

mogłyby wprowadzić odbiorców w błąd, że towar pochodzi z innego, słynącego z danych 

wyrobów terenu. W przypadku homonimicznych oznaczeń geograficznych dla wina i piwa 
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ochrona może być przyznana, z tym że Urząd Patentowy wezwie osobę, która dokonała 

zgłoszenia później, do dokonania w znaku odpowiednich zmian pozwalających na 

odróżnienie go od znaku wcześniejszego. 

5. Zgłoszenie w charakterze znaku towarowego oznaczenia, którym inna osoba posługuje się 

jako nazwą, pod którą prowadzi działalność gospodarczą, w szczególności jeżeli jest ona 

wyrazem pospolitym, nie stanowi samoistnej podstawy do odmowy udzielenia prawa 

ochronnego, jeżeli zgłaszający działał w dobrej wierze, a: 

1)   nazwa ta nie jest używana jako znak towarowy powszechnie znany na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej dla towarów tego samego rodzaju lub 

2)   w chwili zgłoszenia znaku nie było konfliktu interesów, w szczególności ze względu na 

różny profil działalności, lokalny jej zasięg lub odmienne formy używania obu 

oznaczeń. 

 

Art. 132. 

1. Nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy dla towarów identycznych lub 

podobnych, jeżeli znak ten jest identyczny lub podobny do: 

1)   zarejestrowanego oznaczenia geograficznego, chyba że zgłaszający jest uprawniony do 

używania tego oznaczenia, a udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy nie 

ograniczy nadmiernie możliwości używania zarejestrowanego oznaczenia 

geograficznego przez innych uprawnionych; 

1
1
)  zarejestrowanego oznaczenia geograficznego lub nazwy pochodzenia produktu 

rolnego lub środka spożywczego, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 

510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw 

pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 93 z 

31.03.2006, str. 12); 

1
2
)  zarejestrowanego oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego, o którym mowa w 

rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 

stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony 

oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylającym rozporządzenie 

Rady (EWG) nr 1576/89 (Dz. Urz. WE L 39 z 13.02.2008, str. 16), oraz oznaczenia 

geograficznego wpisanego na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych 

napojów spirytusowych na podstawie ustawy z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie 

napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych 

napojów spirytusowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 144); 

2)   znaku, który przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa 

ochronnego, był powszechnie znany i używany jako znak towarowy dla towarów 

pochodzących od innej osoby; 

3)   wcześniej zarejestrowanego w Rzeczypospolitej Polskiej znaku towarowego, którego 

ochrona wygasła, jeżeli od daty wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy do 

dnia zgłoszenia podobnego znaku przez inną osobę nie upłynął, z zastrzeżeniem art. 

133, okres 2 lat. 

2. Nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy: 
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1)   identyczny do znaku towarowego zarejestrowanego lub zgłoszonego do rejestracji (o 

ile znak taki zostanie zarejestrowany) z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej 

osoby dla identycznych towarów; 

2)   identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego 

lub zgłoszonego w celu uzyskania prawa ochronnego (o ile na znak taki zostanie 

udzielone prawo ochronne) z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla 

towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia 

odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze 

znakiem wcześniejszym; 

3)   identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego zarejestrowanego lub 

zgłoszonego z wcześniejszym pierwszeństwem do rejestracji (o ile znak taki zostanie 

zarejestrowany) na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli mogłoby to 

przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego 

charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. Przepis ten stosuje się odpowiednio do 

znaku powszechnie znanego. 

3. Ochrona znaku towarowego zawierającego oznaczenia, o których mowa w art. 131 ust. 2 

pkt 2-4, oraz symbole, o których mowa w art. 131 ust. 2 pkt 5, bądź oznaczenia odnoszące 

się do pochodzenia towaru, nie wyłącza możliwości uzyskania prawa ochronnego przez 

innego przedsiębiorcę na znak towarowy zawierający takie same elementy dla towarów 

identycznych lub podobnych, jeżeli znaki te mogą być w obrocie łatwo odróżniane. 

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do tytułów prasowych jako znaków towarowych 

zawierających wyrazy lub kombinacje wyrazów zwyczajowo powszechnie używanych na 

rynku prasowym. 

5. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy znak towarowy lub oznaczenie 

geograficzne zostało zgłoszone lub zarejestrowane w trybie, o którym mowa w art. 4. 

6. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio, gdy wspólnotowy znak towarowy korzysta na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z prawa z wcześniejszej rejestracji znaku towarowego 

zgodnie z przepisami art. 34 i 35 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 

1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz. Urz. WE L 11 z 14.01.1994, str. 

1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, str. 146, z późn. 

zm.).] 

 

<Art. 132
1
. 

1. Po rozpatrzeniu sprzeciwu, o którym mowa w art. 152
6a

 ust. 1 lub art. 152
17

 ust. 1, 

uznanego za zasadny nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy: 

1) którego używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich; 

2) identyczny ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z 

wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla identycznych towarów; 

3) identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa 

ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów 

identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w 
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błąd, które obejmuje, w szczególności ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego ze 

znakiem wcześniejszym; 

4) identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego, na który udzielono 

prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla 

jakichkolwiek towarów, jeżeli używanie zgłoszonego znaku bez uzasadnionej 

przyczyny mogłoby przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe 

dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego; 

5) identyczny lub podobny do znaku towarowego, który przed datą według której 

oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego był w Rzeczypospolitej 

Polskiej powszechnie znany i używany jako znak towarowy przeznaczony do 

oznaczania towarów identycznych lub podobnych pochodzących od innej osoby, 

jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje, w 

szczególności ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem powszechnie 

znanym. 

2. Podstawą sprzeciwu, o którym mowa w art. 152
6a

 ust. 1 lub art. 152
17

 ust. 1, mogą być 

również zgłoszenia znaków towarowych z wcześniejszym pierwszeństwem, o których 

mowa w ust. 1 pkt 2–4, o ile udzielone zostanie na nie prawo ochronne. Do czasu 

prawomocnego zakończenia wcześniejszych postępowań zgłoszeniowych, 

postępowanie w sprawie sprzeciwu zawiesza się. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio, w przypadku, gdy wcześniejszy znak 

towarowy został zgłoszony lub zarejestrowany w trybie określonym w art. 4. 

4. Ochrona znaku towarowego zawierającego oznaczenia, o których mowa w art. 129
1
 

ust. 1 pkt 8–11, lub oznaczenia odnoszące się do pochodzenia towaru, nie wyłącza 

możliwości uzyskania prawa ochronnego przez inną osobę na znak towarowy 

zawierający takie same elementy dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli 

znaki te mogą być w obrocie łatwo odróżniane.> 

 

[Art. 133. 

Przepisu art. 132 ust. 1 pkt 3 nie stosuje się, jeżeli ochrona wygasła na podstawie art. 169 ust. 

1 pkt 1 lub uprawniony z wcześniejszego prawa wyrazi zgodę na udzielenie prawa 

ochronnego na późniejszy znak towarowy.] 

 

<Art. 133. 

Jeżeli zgłaszający wcześniejszy znak towarowy, uprawniony do wcześniejszego znaku 

towarowego lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego 

wyrazi pisemną zgodę na udzielenie prawa ochronnego na późniejszy znak towarowy 

sprzeciw, o którym mowa w art. 152
6a

 ust. 1 lub art. 152
17

 ust. 1, podlega oddaleniu.> 

 

[Art. 134. 

1. Udzielenie przedsiębiorcy prawa ochronnego na znak towarowy dla określonych towarów 

nie wyklucza udzielenia mu prawa na taki sam znak również dla towarów identycznych lub 
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podobnych, a także udzielenia mu prawa ochronnego na podobny znak towarowy dla 

towarów identycznych lub podobnych. 

2. Na warunkach określonych w art. 122 może być również udzielone wspólne prawo 

ochronne z udziałem przedsiębiorcy uprawnionego do znaku wcześniejszego.] 

 

<Art. 134
1
. 

Jeżeli dwie lub więcej osób korzystających z tej samej daty pierwszeństwa zgłosiło 

identyczne albo podobne znaki towarowe, prawo ochronne na znak towarowy może być 

udzielone na rzecz każdej z tych osób.> 

 

[Art. 135. 

Udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy dla określonych towarów nie stanowi 

samoistnej podstawy do odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak dla towarów 

identycznych lub podobnych innego przedsiębiorcy tylko dlatego, że zawiera on identyczne 

lub podobne oznaczenie odnoszące się do dóbr osobistych, w szczególności nazwisko 

właściciela.] 

 

Art. 140. 

1. Do czasu wydania decyzji zgłaszający może dokonywać w zgłoszeniu uzupełnień i 

poprawek, które nie mogą prowadzić do zmiany istoty znaku towarowego ani rozszerzać 

wykazu towarów, dla których znak ten został zgłoszony. 

[1
1
. Do czasu wydania decyzji zgłaszający może złożyć wniosek o usunięcie ze znaku 

towarowego oznaczeń, o których mowa w art. 129. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio. 

Wraz z wnioskiem, zgłaszający powinien nadesłać odpowiednio zmienione fotografie lub 

odbitki znaku towarowego, o ile są one w zgłoszeniu wymagane.] 

<1
1
. Do czasu wydania decyzji zgłaszający może złożyć wniosek o usunięcie ze znaku 

towarowego oznaczeń, o których mowa w art. 129
1
. Przepis ust. 1 stosuje się 

odpowiednio. Wraz z wnioskiem, zgłaszający przesyła zmienione fotografie lub 

odbitki znaku towarowego, o ile są one w zgłoszeniu wymagane.> 

2. Zgłaszający może, z zastrzeżeniem ust. 1, podzielić zgłoszenie w stosunku do wskazanych 

towarów, z zachowaniem daty pierwszeństwa. 

 

[Art. 143. 

O zgłoszeniu znaku towarowego Urząd Patentowy dokonuje ogłoszenia niezwłocznie po 

upływie 3 miesięcy od daty dokonania zgłoszenia. Od dnia ogłoszenia osoby trzecie mogą 

zapoznać się ze wskazanym w zgłoszeniu znakiem towarowym oraz wykazem towarów, dla 

których znak jest przeznaczony, jak też zgłaszać do Urzędu Patentowego uwagi co do 

istnienia okoliczności uniemożliwiających udzielenie prawa ochronnego. 

 

Art. 144. 

Wydanie decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy następuje po sprawdzeniu 

przez Urząd Patentowy, czy są spełnione ustawowe warunki wymagane dla uzyskania prawa.] 
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[Art. 145. 

1. Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi brak ustawowych warunków do uzyskania prawa 

ochronnego na znak towarowy, wydaje, z zastrzeżeniem ust. 2, decyzję o odmowie jego 

udzielenia. 

2. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 1, Urząd Patentowy wyznacza 

zgłaszającemu termin do zajęcia stanowiska co do zebranych dowodów i materiałów 

mogących świadczyć o istnieniu przeszkód do uzyskania prawa ochronnego. 

3. W przypadku gdy brak ustawowych warunków wymaganych do uzyskania prawa 

ochronnego na znak towarowy dotyczy tylko niektórych towarów, Urząd Patentowy w 

pierwszej kolejności odmawia udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy dla tych 

towarów. Po uprawomocnieniu się decyzji w tej sprawie Urząd Patentowy udziela prawa 

ochronnego na znak towarowy dla towarów, dla których może być ono udzielone.] 

 

<Art 145. 

1. Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi brak warunków wymaganych do uzyskania prawa 

ochronnego na znak towarowy z przyczyn, o których mowa w art. 129
1
, wydaje 

decyzję o odmowie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. 

2. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 1, Urząd Patentowy informuje 

zgłaszającego o zebranych dowodach i okolicznościach mogących świadczyć o 

istnieniu przeszkód do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy i wyznacza 

mu termin do zajęcia stanowiska. 

3. W przypadku gdy brak warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego na 

znak towarowy z przyczyn, o których mowa w art. 129
1
, dotyczy tylko niektórych 

towarów, Urząd Patentowy wydaje decyzję o odmowie udzielenia prawa ochronnego 

na znak towarowy dla tych towarów.> 

 

[Art. 146. 

1. Jeżeli dwie lub więcej osób korzystających z tej samej daty pierwszeństwa zgłosiło podobne 

znaki towarowe dla towarów tego samego rodzaju, niedające się łatwo odróżnić, 

udzielenie praw ochronnych może nastąpić pod warunkiem dokonania zmian 

pozwalających na łatwe odróżnianie znaków w obrocie. W przeciwnym wypadku Urząd 

Patentowy wyda decyzję o odmowie udzielenia praw ochronnych. 

2. W uzasadnionych przypadkach Urząd Patentowy może wskazać, kto ze zgłaszających 

powinien dokonać zmian pozwalających na łatwe odróżnianie znaków w obrocie. 

3. Spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 1, nie może prowadzić do udzielenia prawa 

ochronnego na znak towarowy, który nie jest podobny do znaku pierwotnie zgłoszonego, 

ani do naruszenia pierwszeństwa do uzyskania prawa ochronnego przez inną osobę.] 

 

<Art. 146
1
. 

1. Urząd Patentowy niezwłocznie dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu 

Patentowego” o zgłoszeniu znaku towarowego, co do którego nie stwierdzono braku 
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warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy z 

przyczyn, o których mowa w art. 129
1
.  

2. Przed ogłoszeniem, o którym mowa w ust. 1, jednak nie później niż w terminie 2 

miesięcy od daty zgłoszenia, Urząd Patentowy ujawnia informacje o znaku 

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

usług, imieniu i nazwisku lub nazwie zgłaszającego, jego miejscu zamieszkania lub 

siedzibie oraz kodzie kraju. 

3. Po uprawomocnieniu się decyzji o odmowie udzielenia prawa ochronnego na znak 

towarowy dla niektórych towarów, o której mowa w art. 145 ust. 3, Urząd Patentowy 

dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego” o zgłoszeniu znaku 

towarowego dla pozostałych towarów. 

4. Osoby trzecie mogą zgłaszać uwagi co do istnienia okoliczności, o których mowa w 

art. 129
1
. 

5. Urząd Patentowy może wydać decyzję o odmowie udzielenia prawa ochronnego na 

znak towarowy, w przypadku powzięcia informacji o okolicznościach, o których 

mowa w art. 129
1
, także po ogłoszeniu o zgłoszeniu znaku towarowego. Przepis art. 

145 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

6. Dla zgłoszenia znaku towarowego podlegającego ogłoszeniu, Urząd Patentowy 

sporządza zawiadomienie o istnieniu identycznych lub podobnych znaków 

towarowych z wcześniejszym pierwszeństwem, przeznaczonych do oznaczania takich 

samych lub podobnych towarów i przekazuje je zgłaszającemu. Zawiadomienie to ma 

charakter wyłącznie informacyjny i nie jest wiążące dla Urzędu Patentowego.> 

 

Art. 147. 

[1. Urząd Patentowy wydaje decyzję o udzieleniu prawa ochronnego, jeżeli nie stwierdzi 

braku ustawowych warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego na znak 

towarowy.] 

<1. Po bezskutecznym upływie terminu na złożenie sprzeciwu, o którym mowa w art. 

152
17

 ust. 1, Urząd Patentowy wydaje decyzję o udzieleniu prawa ochronnego na znak 

towarowy, z wyjątkiem art. 146
1
 ust. 5.> 

<1
1
. Po prawomocnym zakończeniu wszystkich postępowań w sprawie sprzeciwu, Urząd 

Patentowy odmawia udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy w zakresie, w 

którym sprzeciwy zostały uznane za zasadne, a w pozostałym zakresie udziela prawa 

ochronnego na znak towarowy.> 

2. Udzielenie prawa ochronnego następuje pod warunkiem uiszczenia opłaty za 

dziesięcioletni okres ochrony. W razie nieuiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie 

Urząd Patentowy stwierdza wygaśnięcie decyzji o udzieleniu prawa ochronnego. 

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku udzielenia prawa ochronnego na 

wniosek o zamianę, na zgłoszenie krajowe, rejestracji znaku towarowego uzyskanej na 

warunkach określonych w przepisach Unii Europejskiej o wspólnotowym znaku 

towarowym, z tym że dla ustalenia wymagalności opłat dziesięcioletni okres ochrony 

znaku towarowego biegnie od daty złożenia wniosku o zamianę. 
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[Art. 149. 

Udzielone prawa ochronne na znaki towarowe podlegają wpisowi do rejestru znaków 

towarowych. 

 

Art. 150. 

Udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy stwierdza się przez wydanie świadectwa 

ochronnego na znak towarowy. 

 

Art. 151. 

Uprawniony może wskazać, że jego znak został zarejestrowany, poprzez umieszczenie w 

sąsiedztwie znaku towarowego litery "R" wpisanej w okrąg.] 

 

[Art. 152. 

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymogi, jakim 

powinno odpowiadać zgłoszenie znaku towarowego, oraz szczegółowy zakres i tryb 

rozpatrywania zgłoszeń, uwzględniając w szczególności zakres informacji ujawnianej 

publicznie po upływie okresu, o którym mowa w art. 143, i sposób jej udostępniania, a także 

zakres, w jakim Urząd Patentowy może wprowadzać poprawki w wykazie towarów i ich 

klasyfikacji. Określenie wymogów, jakim powinno odpowiadać zgłoszenie, nie może 

prowadzić do tworzenia nadmiernych, ponad potrzebę, utrudnień dla zgłaszającego.] 

 

<Art. 152. 

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymogi, jakim 

ma odpowiadać zgłoszenie znaku towarowego, oraz szczegółowy zakres i tryb 

rozpatrywania zgłoszeń, uwzględniając w szczególności zakres informacji ujawnianej 

publicznie, sposób jej udostępniania oraz zakres, w jakim Urząd Patentowy może 

wprowadzać poprawki w wykazie towarów i ich klasyfikacji. Określenie wymogów, 

jakim ma odpowiadać zgłoszenie, nie może prowadzić do tworzenia nadmiernych, ponad 

potrzebę, utrudnień dla zgłaszającego.> 

 

Rozdział 4
1
 

[Postępowanie w sprawie ochrony międzynarodowych znaków towarowych] 

<Postępowanie w sprawie uznawania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony 

międzynarodowych znaków towarowych> 

 

Art. 152
2
. 

[1. Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi brak ustawowych warunków do uznania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego, wydaje, z 

zastrzeżeniem ust. 2, decyzję o definitywnej odmowie uznania ochrony.] 

<1. Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi brak warunków wymaganych do uznania na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego 
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z przyczyn, o których mowa w art. 1291, wydaje decyzję o odmowie uznania na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku 

towarowego.> 

2. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 1, Urząd Patentowy w trybie, formie i 

języku przewidzianych Porozumieniem lub Protokołem przekazuje do Biura 

Międzynarodowego notę, w której zawiadamia o powodach uniemożliwiających uznanie 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego 

(wstępna odmowa uznania ochrony), a także wyznacza uprawnionemu z rejestracji 

międzynarodowego znaku towarowego termin do zajęcia stanowiska w sprawie. 

[Art. 152
3
. 

W przypadku gdy brak ustawowych warunków do uznania na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego dotyczy tylko niektórych towarów, 

Urząd Patentowy wydaje decyzję o definitywnej odmowie uznania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego w odniesieniu do 

tych towarów. Przepis art. 152
2
 ust. 2 stosuje się odpowiednio.] 

 

<Art. 152
3
. 

W przypadku gdy brak warunków wymaganych do uznania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego z przyczyn, o 

których mowa w art. 129
1
, dotyczy tylko niektórych towarów, Urząd Patentowy wydaje 

decyzję o odmowie uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony 

międzynarodowego znaku towarowego dla tych towarów. Przepis art. 152
2
 ust. 2 stosuje 

się odpowiednio.> 

 

[Art. 152
4
. 

Przepisy art. 152
2
 ust. 1, art. 152

3
 oraz art. 152

5
 stosuje się odpowiednio, gdy w toku 

postępowania, po wstępnej odmowie uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony 

międzynarodowego znaku towarowego, ustanowiony w sprawie pełnomocnik powiadomi 

Urząd Patentowy o rezygnacji uprawnionego z rejestracji międzynarodowego znaku 

towarowego z ubiegania się o ochronę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

międzynarodowego znaku towarowego.] 

 

[Art. 152
5
. 

Urząd Patentowy przekazuje do Biura Międzynarodowego notę o definitywnej odmowie 

uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku 

towarowego w trybie, formie i języku przewidzianych Porozumieniem lub Protokołem oraz w 

przypadku ustanowienia pełnomocnika w sprawie doręcza mu decyzję o definitywnej odmowie 

uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku 

towarowego. 

 

 

Art. 152
6
. 
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W przypadku gdy Urząd Patentowy, w wyniku rozpoznania stanowiska uprawnionego z 

rejestracji międzynarodowego znaku towarowego, stwierdzi brak powodów 

uniemożliwiających uznanie ochrony międzynarodowego znaku towarowego, potwierdza to 

notą przesłaną do Biura Międzynarodowego w trybie, formie i języku przewidzianych 

Porozumieniem lub Protokołem, a także powiadamia o tym pełnomocnika, o ile został on w tej 

sprawie ustanowiony.] 

 

<Art. 152
5
. 

Urząd Patentowy przekazuje do Biura Międzynarodowego notę o wydaniu decyzji o 

odmowie uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego 

znaku towarowego w trybie, formie i języku przewidzianych w Porozumieniu lub 

Protokole. Do noty dołącza się decyzję, o której mowa w art. 152
2
 lub art. 152

3
. 

 

Art. 152
6
. 

1. Urząd Patentowy niezwłocznie dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu 

Patentowego” o wyznaczeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

międzynarodowego znaku towarowego, co do którego nie stwierdzono braku 

warunków wymaganych do uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony 

międzynarodowego znaku towarowego z przyczyn, o których mowa w art. 129
1
. 

2. Po uprawomocnieniu się decyzji o odmowie uznania na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego, o której mowa w art. 152
3
, 

dla niektórych towarów, Urząd Patentowy dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu 

Patentowego” o wyznaczeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tego 

międzynarodowego znaku towarowego dla pozostałych towarów. 

3. Osoby trzecie mogą zgłaszać uwagi co do istnienia okoliczności, o których mowa w 

art. 129
1
. 

4. Urząd Patentowy może wydać decyzję o odmowie uznania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego, w 

przypadku powzięcia informacji o okolicznościach, o których mowa w art. 129
1
, także 

po ogłoszeniu o uznaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony 

międzynarodowego znaku towarowego. Przepis art. 152
2
 ust. 2 stosuje się 

odpowiednio.> 

 

<Art. 152
6a

. 

1. W terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia o wyznaczeniu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego, uprawniony z 

wcześniejszego prawa może wnieść sprzeciw wobec wyznaczenia na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego z przyczyn, o 

których mowa w art. 132
1
 ust. 1–3. Termin ten nie podlega przywróceniu. 

2. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec wyznaczenia na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego, Urząd Patentowy 

przesyła do Biura Międzynarodowego notę o powodach mogących uniemożliwić 
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uznanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku 

towarowego wynikających ze sprzeciwu.  

3. Do postępowania w sprawie sprzeciwu wobec wyznaczenia na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego przepisy art. 152
17

 

ust. 2–6 oraz art. 152
18

–152
23

 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 152
6b

. 

1. Po bezskutecznym upływie terminu na złożenie sprzeciwu, o którym mowa w art. 

152
6a

 ust. 1, Urząd Patentowy wydaje decyzję o uznaniu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego, z 

wyjątkiem art. 152
6
 ust. 3. Przepis art. 152

5
 stosuje się odpowiednio.  

2. Po prawomocnym zakończeniu wszystkich postępowań w sprawie sprzeciwu, Urząd 

Patentowy odmawia uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony 

międzynarodowego znaku towarowego w zakresie, w którym sprzeciwy uznane 

zostały za zasadne, a w pozostałym zakresie uznaje na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej ochronę międzynarodowego znaku towarowego.> 

 

[Art. 152
7
. 

1. Od decyzji Urzędu Patentowego o definitywnej odmowie uznania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego uprawnionemu z 

rejestracji tego znaku służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Przepisy art. 244 ust. 

1-1
4
 oraz 5 stosuje się odpowiednio. 

2. Termin do złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, wynosi 2 miesiące od dnia 

doręczenia przez Biuro Międzynarodowe uprawnionemu z rejestracji międzynarodowego 

znaku towarowego noty Urzędu Patentowego o definitywnej odmowie uznania ochrony, o 

której mowa w art. 152
5
.] 

 

<Art. 152
7
. 

Od decyzji Urzędu Patentowego w sprawie o uznanie na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego służy stronie wniosek o 

ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 5 miesięcy od daty opublikowania w Rejestrze 

Międzynarodowym w rozumieniu Porozumienia i Protokołu informacji o odmowie 

uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku 

towarowego. Przepisy art. 244 ust. 1
1
–1

4 
i 5, art. 244

1
 oraz art. 245 stosuje się 

odpowiednio.> 

 

[Art. 152
8
. 

Jeżeli w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy Urząd Patentowy utrzyma w mocy 

zaskarżoną decyzję o definitywnej odmowie uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

ochrony międzynarodowego znaku towarowego, to doręcza taką decyzję uprawnionemu z 

rejestracji międzynarodowego znaku towarowego. 
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Art. 152
9
. 

Przepis art. 152
6
 stosuje się odpowiednio, gdy po wydaniu decyzji o definitywnej odmowie 

uznania ochrony, o której mowa w art. 152
2
 ust. 1, w wyniku ponownego rozpatrzenia 

sprawy, Urząd Patentowy uchylił w całości zaskarżoną decyzję. 

 

Art. 152
10

. 

W przypadku gdy po wydaniu decyzji o definitywnej odmowie uznania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego, w wyniku 

ponownego rozpatrzenia sprawy, Urząd Patentowy uchylił zaskarżoną decyzję w odniesieniu 

do niektórych towarów, Urząd Patentowy wydaje decyzję o definitywnej odmowie uznania 

ochrony w odniesieniu do niektórych towarów, o której mowa w art. 152
3
. Przepis art. 152

5
 

stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 152
11

. 

1. Każdy może wnieść umotywowany sprzeciw wobec uznania na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego. Przepisy art. 246 ust. 1 oraz art. 

247, z zastrzeżeniem ust. 2, stosuje się odpowiednio. 

2. W przypadku gdy uprawniony z rejestracji międzynarodowego znaku towarowego nie 

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

Urząd Patentowy wydaje decyzję o unieważnieniu uznania na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego w stosunku do wszystkich lub 

niektórych towarów. 

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

rozpatrzenie sprawy. Przepisy art. 244 ust. 1-1
4
 oraz ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.] 

 

Art. 152
12

. 

1. Na decyzję Urzędu Patentowego o definitywnej odmowie uznania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego w odniesieniu 

do wszystkich lub niektórych towarów, a także na decyzję o unieważnieniu uznania na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego 

uprawnionemu z rejestracji tego znaku służy skarga do sądu administracyjnego. Przepisy 

art. 249 ust. 1 i art. 250 stosuje się odpowiednio. 

[2. W przypadku uchylenia przez sąd administracyjny decyzji Urzędu Patentowego przepisy 

art. 152
6
, 152

8
 i 152

10
 stosuje się odpowiednio.] 

 

 

 

 

 

 

 

<Rozdział 4
2 
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Postępowanie w sprawie sprzeciwu 

 

Art. 152
17

. 

1. W terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego, 

uprawniony z wcześniejszego prawa może wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku 

towarowego z przyczyn, o których mowa w art. 132
1 

ust. 1–3. Termin ten nie podlega 

przywróceniu. 

2. Od sprzeciwu należy wnieść opłatę. 

3. Sprzeciw zawiera oznaczenie stron, wskazanie podstawy faktycznej i prawnej wraz z 

uzasadnieniem i zakresem sprzeciwu oraz podpis wnoszącego sprzeciw. 

4. Sprzeciw oraz pisma składane są w toku postępowania wraz z odpisem dla strony 

przeciwnej. 

5. Urząd Patentowy, w drodze postanowienia, pozostawia bez rozpoznania sprzeciw, 

który: 

1) został wniesiony po upływie terminu lub  

2) nie wskazuje zgłoszenia znaku towarowego, wobec którego jest wnoszony, lub  

3) nie wskazuje wcześniejszego prawa, o którym mowa w art. 132
1
 ust. 1–3  

– chyba, że braki te zostały uzupełnione w terminie, o którym mowa w ust. 1. 

6. Jeżeli sprzeciw nie spełnia wymogów formalnych, Urząd Patentowy wyznacza 

wnoszącemu sprzeciw termin do usunięcia braków pod rygorem umorzenia 

postępowania. 

 

Art. 152
18

. 

1. Stronami postępowania w sprawie sprzeciwu są zgłaszający i wnoszący sprzeciw. 

2. Do rozpatrzenia sprzeciwu Prezes Urzędu Patentowego wyznacza eksperta. 

 

Art. 152
19

. 

1. Urząd Patentowy niezwłocznie zawiadamia zgłaszającego o wniesieniu sprzeciwu oraz 

informuje strony postępowania o możliwości ugodowego rozstrzygnięcia sporu w 

terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia informacji. 

2. Termin, o którym mowa w ust. 1, może zostać przedłużony do 6 miesięcy na zgodny 

wniosek stron. 

3. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, Urząd Patentowy wzywa zgłaszającego 

do udzielenia odpowiedzi na sprzeciw w wyznaczonym terminie. W odpowiedzi na 

sprzeciw zgłaszający przedstawia zarzuty oraz przytacza wszystkie okoliczności 

faktyczne i dowody na ich poparcie. 

4. W terminie, o którym mowa w ust. 3, zgłaszający może podnieść zarzut nieużywania 

wcześniejszego znaku towarowego w sposób rzeczywisty w ciągu nieprzerwanego 

okresu 5 lat przed datą dokonania zgłoszenia znaku towarowego będącego 

przedmiotem sprzeciwu dla towarów objętych sprzeciwem, chyba że istnieją ważne 

powody tego nieużywania lub nie upłynął okres 5 lat od daty zarejestrowania 

wcześniejszego znaku. Przepis art. 157 stosuje się odpowiednio. 



- 19 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

5. Urząd Patentowy przekazuje wnoszącemu sprzeciw odpowiedź na sprzeciw oraz 

wyznacza mu termin na zajęcie stanowiska i uzupełnienie dowodów. Przepis art. 169 

ust. 6 stosuje się odpowiednio. 

6. Zgłaszający może odnieść się do dowodów i twierdzeń przedstawionych na podstawie 

ust. 5 przez wnoszącego sprzeciw w terminie wyznaczonym przez Urząd Patentowy. 

7. Urząd Patentowy może wezwać stronę postępowania do przedstawienia, w 

wyznaczonym terminie, stanowiska dotyczącego materiałów przedstawionych przez 

drugą stronę lub Urząd Patentowy. 

8. Urząd Patentowy pomija twierdzenia i dowody niezgłoszone w wyznaczonym 

terminie, chyba że strona wykaże, że ich powołanie nie było możliwe albo że potrzeba 

ich powołania wynikła później. Dalsze twierdzenia i dowody na ich poparcie powołuje 

się w terminie miesiąca od dnia, w którym powołanie ich stało się możliwe lub 

wynikła potrzeba ich powołania. 

 

Art. 152
20

. 

Urząd Patentowy rozpatruje sprzeciw w jego granicach i jest związany podstawą 

prawną wskazaną przez wnoszącego sprzeciw. 

 

Art. 152
21

. Po rozpatrzeniu sprzeciwu, Urząd Patentowy wydaje decyzję o oddaleniu 

sprzeciwu lub uznaniu go za zasadny w całości lub części.  

 

Art. 152
22

. 

1. Od decyzji Urzędu Patentowego wydanej po rozpatrzeniu sprzeciwu stronom służy 

wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy rozstrzygany przez kolegia orzekające do 

spraw spornych. Przepisy art. 244 ust. 1
1
,
 
1

2
 i 3–5, art. 244

1
, art. 245, art. 255

7
 oraz 

art. 255
8
 stosuje się odpowiednio. 

2. Nowe fakty i dowody mogą być powołane tylko jeżeli ich powołanie nie było wcześniej 

możliwe albo potrzeba ich powołania wynikła później. 

3. Urząd Patentowy przeprowadza rozprawę z urzędu lub na wniosek strony, jeżeli uzna 

to za zasadne. W przypadku wyznaczenia rozprawy przepisy art. 255
3
, art. 255

5
 oraz 

art. 255
6
 stosuje się odpowiednio. 

Art. 152
23

. 

Do postępowania w sprawie sprzeciwu przepisy art. 242 ust. 1 i 2 oraz art. 256 ust. 2 

stosuje się odpowiednio.> 

 

Art. 153. 

1. Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku 

towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

<1
1
. Udzielone prawa ochronne na znaki towarowe podlegają wpisowi do rejestru 

znaków towarowych. 
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1
2
. Udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy stwierdza się przez wydanie 

świadectwa ochronnego na znak towarowy. 

1
3
. Uprawniony może wskazać, że jego znak został zarejestrowany, poprzez 

umieszczenie w sąsiedztwie znaku towarowego litery „R” wpisanej w okrąg.> 

2. Czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 10 lat od daty zgłoszenia znaku 

towarowego w Urzędzie Patentowym. 

3. Prawo ochronne na znak towarowy może zostać, na wniosek uprawnionego, przedłużone 

dla wszystkich lub części towarów, na kolejne okresy dziesięcioletnie. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, powinien być złożony przed końcem upływającego 

okresu ochrony, jednak nie wcześniej niż na rok przed jego upływem. Wraz z wnioskiem 

należy wnieść należną opłatę za ochronę. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, może zostać złożony, za dodatkową opłatą, również w 

ciągu sześciu miesięcy po upływie okresu ochrony. Termin ten nie podlega przywróceniu. 

6. Urząd Patentowy wydaje decyzję o odmowie przedłużenia prawa ochronnego na znak 

towarowy, jeżeli wniosek wpłynął po terminie, o którym mowa w ust. 5, albo nie zostały 

wniesione należne opłaty, o których mowa w ust. 4 i 5. 

 

[Art. 164. 

Prawo ochronne na znak towarowy może być unieważnione, w całości lub w części, na 

wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny, jeżeli wykaże ona, że nie zostały 

spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania tego prawa.] 

 

<Art. 164. 

1. Prawo ochronne na znak towarowy może być unieważnione na wniosek, w całości lub 

części, jeżeli nie zostały spełnione warunki, wymagane do uzyskania tego prawa z 

przyczyn, o których mowa w art. 129
1
, lub w przypadku istnienia wcześniejszego 

prawa, o którym mowa w art. 132
1
 ust. 1–3. 

2. W przypadku gdy podstawą wniosku jest wcześniejsze prawo, o którym mowa w art. 

132
1
 ust. 1–3 na prawo to może powołać się jedynie uprawniony z tego prawa. Przepis 

art. 133 stosuje się odpowiednio.> 

 

Art. 165. 

1. Z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego nie można wystąpić: 

1)   z powodu kolizji z wcześniejszym znakiem bądź naruszenia praw osobistych lub 

majątkowych wnioskodawcy, jeżeli przez okres pięciu kolejnych lat używania 

zarejestrowanego znaku wnioskodawca, będąc świadomym jego używania, nie 

sprzeciwiał się temu; 

[2)   po upływie pięciu lat od udzielenia prawa ochronnego, jeżeli prawo to udzielone 

zostało z naruszeniem przepisów art. 129, lecz znak w wyniku używania nabrał 

charakteru odróżniającego;] 
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<2) jeżeli na znak towarowy udzielono prawa ochronnego z naruszeniem art. 129
1
 

ust. 1 pkt 2–4, a do dnia złożenia wniosku znak ten nabrał, w następstwie jego 

używania, charakteru odróżniającego w zwykłych warunkach obrotu;> 

3)   z powodu kolizji ze znakiem towarowym powszechnie znanym, jeżeli przez okres 

pięciu kolejnych lat używania zarejestrowanego znaku towarowego, uprawniony do 

znaku towarowego powszechnie znanego, będąc świadomym jego używania, nie 

sprzeciwiał się temu[.] <;> 

<4)  jeżeli sprzeciw oparty na tych samych prawach wcześniejszych i na tych samych 

podstawach prawnych został prawomocnie oddalony.> 

[2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania, jeżeli uprawniony uzyskał prawo, działając w złej 

wierze.] 

<2. Przepisów ust. 1 pkt 1 i 3 nie stosuje się, jeżeli uprawniony uzyskał prawo ochronne 

działając w złej wierze.> 

 

Art. 169. 

1. Prawo ochronne na znak towarowy wygasa również na skutek: 

1)   nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego w sposób rzeczywisty dla towarów 

objętych prawem ochronnym w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat, po dniu 

wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, chyba że istnieją ważne powody jego 

nieużywania; 

2)   utraty przez znak znamion odróżniających przez to, że na skutek działań lub zaniedbań 

uprawnionego stał się w obrocie zwyczajowym oznaczeniem - składającym się 

wyłącznie z elementów, które mogą służyć w obrocie do oznaczania w szczególności 

rodzaju towaru, jego jakości, ilości, ceny, przeznaczenia, sposobu, czasu lub miejsca 

wytworzenia, składu, funkcji lub przydatności - w stosunku do towarów, dla których 

był zarejestrowany; 

3)   działań uprawnionego lub, za jego zgodą, osób trzecich, gdy znak towarowy może 

wprowadzać odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, właściwości lub 

pochodzenia geograficznego towaru; 

4)   wykreślenia z właściwego rejestru podmiotu mającego osobowość prawną, któremu 

przysługiwało prawo ochronne na znak towarowy. 

[2. Urząd Patentowy wydaje decyzję stwierdzającą wygaśnięcie prawa ochronnego na znak 

towarowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1, na wniosek każdej osoby, która ma w 

tym interes prawny.] 

<2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Urząd Patentowy na wniosek każdej 

osoby wydaje decyzję stwierdzającą wygaśnięcie prawa ochronnego na znak 

towarowy.> 

2
1
. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3, Urząd Patentowy wydaje decyzję 

stwierdzającą wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy także na wniosek: 

1)   krajowych lub regionalnych organizacji, których celem statutowym jest ochrona 

interesów: 

a)  konsumentów, 



- 22 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

b)  przedsiębiorców; 

2)   Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; 

3)   powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów. 

3. Prokurator Generalny Rzeczypospolitej Polskiej lub Prezes Urzędu Patentowego może, w 

interesie publicznym, wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia prawa 

ochronnego na znak towarowy lub przystąpić do toczącego się postępowania. 

4. Przez używanie znaku, w rozumieniu ust. 1, rozumie się również używanie znaku: 

1)   różniącego się od znaku, na który udzielono prawa ochronnego, w elementach, które 

nie zmieniają jego odróżniającego charakteru; 

2)   przez umieszczanie znaku na towarach lub ich opakowaniach wyłącznie dla celów 

eksportu; 

3)   przez osobę trzecią za zgodą uprawnionego; 

4)   przez osobę upoważnioną do używania znaku wspólnego albo znaku wspólnego 

gwarancyjnego. 

5. Nie uważa się za używanie znaku w sposób rzeczywisty używania znaku w reklamie 

towaru, który nie jest dostępny na rynku krajowym ani nie jest w kraju wytwarzany na 

potrzeby eksportu. 

6. W przypadku wszczęcia postępowania w sprawie o wygaśnięcie prawa ochronnego, 

obowiązek wykazania używania znaku towarowego lub istnienia ważnych powodów 

usprawiedliwiających nieużywanie znaku spoczywa na uprawnionym z tytułu prawa 

ochronnego. 

7. Na zasadach, o których mowa w ust. 1-6, a także w razie nieprzestrzegania regulaminu 

znaku, może być wydana decyzja stwierdzająca wygaśnięcie prawa w stosunku do 

współuprawnionego. Przepis ten stosuje się odpowiednio do prawa ochronnego na 

wspólny znak towarowy i wspólny znak towarowy gwarancyjny. 

 

Art. 170. 

1. Urząd Patentowy oddala, z zastrzeżeniem ust. 2, wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia 

prawa ochronnego w przypadku, o którym mowa w art. 169 ust. 1 pkt 1, jeżeli przed 

złożeniem tego wniosku rozpoczęło się lub zostało wznowione rzeczywiste używanie 

znaku. 

2. Rozpoczęcie lub wznowienie używania znaku towarowego, po upływie nieprzerwanego 

pięcioletniego okresu jego nieużywania i w okresie trzech miesięcy poprzedzających 

złożenie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego, nie zostanie jednak 

uwzględnione, jeżeli przygotowania do rozpoczęcia lub wznowienia używania mają 

miejsce tuż po tym, jak uprawniony dowiedział się, że taki wniosek może być złożony. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadkach, o których mowa w art. 169 ust. 

7. 

[4. Nie wydaje się decyzji stwierdzającej wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy z 

powodu utraty uprawnienia do używania zawartego w nim oznaczenia bądź symbolu, o 

którym mowa w art. 131 ust. 2, jeżeli przed złożeniem wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia 
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tego prawa nastąpiło zaniechanie używania oznaczenia bądź symbolu w znaku 

towarowym.] 

<4. Nie wydaje się decyzji stwierdzającej wygaśnięcie prawa ochronnego na znak 

towarowy z powodu utraty uprawnienia do używania zawartego w nim oznaczenia, 

o którym mowa w art. 129
1
 ust. 1 pkt 6 i 8–11, jeżeli przed złożeniem wniosku o 

stwierdzenie wygaśnięcia tego prawa nastąpiło zaniechanie używania oznaczenia w 

znaku towarowym.> 

 

Art. 174. 

1. Oznaczeniami geograficznymi, w rozumieniu ustawy, są oznaczenia słowne odnoszące się 

bezpośrednio lub pośrednio do nazwy miejsca, miejscowości, regionu lub kraju (teren), 

które identyfikują towar jako pochodzący z tego terenu, jeżeli określona jakość, dobra 

opinia lub inne cechy towaru są przypisywane przede wszystkim pochodzeniu 

geograficznemu tego towaru. 

2. Na zagraniczne oznaczenia geograficzne można uzyskać w Polsce ochronę tylko, gdy 

oznaczenie korzysta z ochrony w kraju jego pochodzenia. 

[3. Ilekroć w przepisach niniejszego działu jest mowa o towarach, nie dotyczy to usług, 

produktów rolnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi wymienionych w załączniku I 

do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, produktów rolnych i środków 

spożywczych wymienionych w załącznikach do rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 z 

dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia 

produktów rolnych i środków spożywczych oraz napojów spirytusowych, których 

oznaczenia geograficzne podlegają wpisowi na krajową listę chronionych oznaczeń 

geograficznych napojów spirytusowych na podstawie ustawy, o której mowa w art. 132 ust. 

1 pkt 1
2
.] 

<3. Ilekroć w przepisach niniejszego działu jest mowa o towarach, nie dotyczy to usług, 

produktów rolnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi, wymienionych w 

załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, produktów 

rolnych i środków spożywczych wymienionych w załącznikach do rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w 

sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE 

L 343 z 14.12.2012, str. 1) oraz napojów spirytusowych, które podlegają wpisowi na 

krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych zgodnie 

z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z 

dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i 

ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylającego 

rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89 (Dz. Urz. UE L 39 z 13.02.2008, str. 16, z 

późn. zm.).> 

 

Art. 178. 

1. Nie udziela się prawa z rejestracji na oznaczenia prawdziwe w sensie dosłownym co do 

terenu, z którego towar pochodzi, które mogłyby wprowadzić nabywców w błąd, że towar 
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pochodzi z innego, słynącego z danych wyrobów terenu. W przypadku homonimicznych 

oznaczeń geograficznych ochrona może być przyznana, z tym że Urząd Patentowy wezwie 

zgłaszającego, który dokonał zgłoszenia później, do dokonania w oznaczeniu 

odpowiednich zmian pozwalających na odróżnienie go od oznaczenia zarejestrowanego 

lub wcześniej zgłoszonego. 

[2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku gdy oznaczenie geograficzne zostało 

zarejestrowane w trybie, o którym mowa w art. 4, lub zostało wpisane na krajową listę 

chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych na podstawie ustawy, o 

której mowa w art. 132 ust. 1 pkt 1
2
.] 

<2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy oznaczenie geograficzne 

zostało zarejestrowane w trybie określonym w art. 4 lub zostało wpisane na krajową 

listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych zgodnie z 

przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z 

dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i 

ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylającego 

rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89.> 

 

[Art. 233
1
. 

O zgłoszeniu wynalazku, wzoru użytkowego i znaku towarowego ogłasza się w "Biuletynie 

Urzędu Patentowego".] 

 

<Art. 233
1
. 

O zgłoszeniu wynalazku, wzoru użytkowego i znaku towarowego, w zakresie wskazanym 

w art. 146
1
 ust. 1–3 oraz art. 152

6
 ust. 1 i 2, a także o wniesieniu sprzeciwu, o którym 

mowa w art. 152
6a 

ust. 1 oraz art. 152
17

 ust. 1,
 
ogłasza się w „Biuletynie Urzędu 

Patentowego”.> 

 

Art. 245. 

[1. W wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy Urząd Patentowy wydaje decyzję, w której 

utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję albo uchyla ją w całości lub w części i rozstrzyga co 

do istoty sprawy.] 

<1. W wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy Urząd Patentowy wydaje decyzję, w 

której: 

1) utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję albo 

2) uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo części i w tym zakresie rozstrzyga co do 

istoty sprawy, albo 

3) uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo części i w tym zakresie umarza 

postepowanie w sprawie, albo 

4) umarza postępowanie w części, a w pozostałym zakresie utrzymuje w mocy 

zaskarżoną decyzję lub uchyla zaskarżoną decyzję i rozstrzyga co do istoty 

sprawy, albo 

5) umarza postępowanie.> 
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2. W razie nieuwzględnienia wniosku i utrzymania decyzji w mocy termin dokonania 

czynności, wyznaczony w zaskarżonej decyzji, biegnie na nowo. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio przy rozstrzyganiu wniosku o ponowne 

rozpatrzenie sprawy dotyczącej wydanego postanowienia. 

 

[Art. 246. 

1. Każdy może wnieść umotywowany sprzeciw wobec prawomocnej decyzji Urzędu 

Patentowego o udzieleniu patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji w ciągu 6 

miesięcy od opublikowania w "Wiadomościach Urzędu Patentowego" informacji o 

udzieleniu prawa. 

2. Podstawę sprzeciwu, o którym mowa w ust. 1, stanowią okoliczności, które uzasadniają 

unieważnienie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji.] 

 

<Art. 246. 

1. Każdy może wnieść umotywowany sprzeciw wobec prawomocnej decyzji Urzędu 

Patentowego o udzieleniu patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z 

rejestracji w ciągu 6 miesięcy od daty opublikowania w „Wiadomościach Urzędu 

Patentowego” informacji o udzieleniu prawa. 

2. Podstawę sprzeciwu, o którym mowa w ust. 1, stanowią okoliczności, które 

uzasadniają unieważnienie patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa 

z rejestracji.> 

 

Art. 247. 

1. O wniesieniu sprzeciwu, o którym mowa w art. 246, Urząd Patentowy niezwłocznie 

zawiadamia uprawnionego, wyznaczając mu termin na ustosunkowanie się do sprzeciwu. 

[2. Jeżeli uprawniony w odpowiedzi na zawiadomienie Urzędu, o którym mowa w ust. 1, 

podniesie zarzut, że sprzeciw jest bezzasadny, sprawa zostanie przekazana do 

rozstrzygnięcia w postępowaniu spornym. W przeciwnym przypadku Urząd Patentowy 

wydaje decyzję uchylającą decyzję o udzieleniu patentu, prawa ochronnego lub prawa z 

rejestracji, umarzając jednocześnie postępowanie.] 

<2. Jeżeli uprawiony w odpowiedzi na zawiadomienie Urzędu Patentowego, o którym 

mowa w ust. 1, podniesie zarzut, że sprzeciw jest bezzasadny, sprawa zostanie 

przekazana do rozstrzygnięcia w postępowaniu spornym. W przeciwnym przypadku 

Urząd Patentowy wydaje decyzję uchylającą decyzję o udzieleniu patentu, prawa 

ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji, umarzając jednocześnie 

postępowanie.> 

 

Art. 255. 

1. Urząd Patentowy - w trybie postępowania spornego - rozstrzyga sprawy o: 

1)   unieważnienie patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego albo 

prawa z rejestracji; 
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1
1
)  unieważnienie patentu europejskiego, udzielonego w trybie określonym w Konwencji 

o patencie europejskim; 

1
2
)  unieważnienie uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony 

międzynarodowego znaku towarowego; 

2)   stwierdzenie wygaśnięcia patentu na wynalazek dotyczący materiału biologicznego lub 

jego użycia, w przypadku określonym w art. 90 ust. 1 pkt 4; 

2
1
)  stwierdzenie wygaśnięcia dodatkowego prawa ochronnego, w przypadkach 

określonych w art. 75
6
 ust. 3; 

3)   stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy, w przypadkach 

określonych w art. 169; 

3
1
)  stwierdzenie wygaśnięcia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony 

międzynarodowego znaku towarowego w przypadkach określonych w art. 169; 

4)   stwierdzenie wygaśnięcia prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego, w przypadku 

określonym w art. 192 ust. 1; 

5)   stwierdzenie wygaśnięcia prawa z rejestracji topografii, w przypadkach określonych w 

art. 221 ust. 2; 

6)   udzielenie licencji przymusowej na korzystanie z wynalazku, wzoru użytkowego, 

wzoru przemysłowego albo topografii; 

6
1
)  udzielenie licencji przymusowej na korzystanie z wynalazku, na który udzielono 

patentu w trybie określonym w Konwencji o patencie europejskim; 

7)   zmianę decyzji o udzieleniu licencji przymusowej; 

8)   stwierdzenie bezzasadności zmiany warunków korzystania z oznaczenia 

geograficznego, w przypadku określonym w art. 188 ust. 3; 

[9)   unieważnienie patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji na skutek 

złożonego sprzeciwu uznanego przez uprawnionego za bezzasadny.] 

<9) unieważnienie patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z 

rejestracji na skutek złożonego sprzeciwu uznanego przez uprawnionego za 

bezzasadny.> 

2. Sprawy, o których mowa w ust. 1, rozpatrują kolegia orzekające do spraw spornych. 

3. Do spraw rozpatrywanych przez Urząd Patentowy w trybie postępowania spornego nie 

stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego o terminach załatwiania 

spraw. Urząd Patentowy dąży do rozstrzygnięcia sprawy w terminie 6 miesięcy od dnia 

złożenia wniosku. 

4. Urząd Patentowy rozstrzyga sprawy w trybie postępowania spornego w granicach wniosku 

i jest związany podstawą prawną wskazaną przez wnioskodawcę. 

 

[Art. 298. 

Roszczenia z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, jeżeli sprawca działał w 

dobrej wierze, mogą być dochodzone za okres rozpoczynający się po dniu, w którym Urząd 

Patentowy ujawnił publicznie informację o zgłoszeniu zgodnie z art. 143, a w przypadku 

wcześniejszego powiadomienia osoby naruszającej prawo o dokonanym zgłoszeniu - od daty 

powiadomienia. Przepisy art. 288 ust. 1 oraz art. 289 stosuje się odpowiednio.] 
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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

<Art. 298. 

Roszczenia z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, jeżeli sprawca 

działał w dobrej wierze, mogą być dochodzone za okres rozpoczynający się po dniu, w 

którym Urząd Patentowy dokonał ogłoszenia o zgłoszeniu zgodnie z art. 146
1
 ust. 1, a w 

przypadku wcześniejszego powiadomienia osoby naruszającej prawo o dokonanym 

zgłoszeniu – od daty powiadomienia. Przepisy art. 288 ust. 1 oraz art. 289 stosuje się 

odpowiednio.> 

 

 

 


