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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> 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 17 stycznia 2019 r. 

o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej 

 

(druk nr 1073) 

 

 

 

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 

776 oraz z 2018 r. poz. 912) 

Art. 120. 

[1. Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób 

graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego 

przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. 

2. Znakiem towarowym, w rozumieniu ust. 1, może być w szczególności wyraz, rysunek, 

ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub 

opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy.] 

<1. Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie 

towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz 

możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający 

na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. 

2. Znakiem towarowym, w rozumieniu ust. 1, może być w szczególności wyraz, włącznie 

z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt 

towaru lub opakowania, a także dźwięk.> 

3. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   znakach towarowych - rozumie się przez to także znaki usługowe; 

2)   towarach - rozumie się przez to w szczególności wyroby przemysłowe, rzemieślnicze, 

płody rolne oraz produkty naturalne, zwłaszcza wody, minerały, surowce, a także, z 

zastrzeżeniem art. 174 ust. 3, usługi; 

3)   znakach towarowych podrobionych - rozumie się przez to użyte bezprawnie znaki 

identyczne lub takie, które nie mogą być odróżnione w zwykłych warunkach obrotu 

od znaków zarejestrowanych, dla towarów objętych prawem ochronnym; 
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4)   znakach wcześniejszych - rozumie się przez to znaki zgłoszone lub zarejestrowane z 

wcześniejszym pierwszeństwem. 

 

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;] 

<5) składa się wyłącznie z kształtu lub innej właściwości towaru, wynikającej z 

charakteru samego towaru, niezbędnej do uzyskania efektu technicznego lub 

zwiększającej znacznie wartość towaru;> 

6)   zostało zgłoszone w złej wierze; 

7)   jest sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami; 

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

patriotycznym lub kulturowym, którego używanie obrażałoby uczucia religijne, 

patriotyczne lub tradycję narodową;] 

<8) zawiera element o wysokiej wartości symbolicznej, 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 



- 3 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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; 

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

charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego towaru; 

[13)  stanowi chronioną nazwę odmiany roślin i odnosi się do odmiany roślin tego 

samego lub pokrewnego gatunku.] 

<13) stanowi lub odtwarza w swoich zasadniczych elementach nazwę odmiany roślin 

zarejestrowaną z wcześniejszym pierwszeństwem w Rzeczypospolitej Polskiej lub 

na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej albo wiążącej Rzeczpospolitą 

Polską umowy międzynarodowej, przewidujących ochronę praw do odmiany 

roślin i odnosi się do odmian roślin tego samego gatunku lub gatunków ściśle 

spokrewnionych.> 

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

geograficzny niezgodny z pochodzeniem wyrobu uważa się za znak wprowadzający 

odbiorców w błąd. 

3. Nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy zawierający element geograficzny 

prawdziwy 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 
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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.] 

<4. Nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy wyłączony z rejestracji na 

podstawie przepisów prawa lub umowy międzynarodowej przewidujących ochronę 

oznaczenia geograficznego, nazwy pochodzenia, określenia tradycyjnego dla wina 

lub gwarantowanej tradycyjnej specjalności, w zakresie w nich przewidzianych.> 

 

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 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 [.] <;> 

<6) jeżeli na podstawie przepisów prawa przewidujących ochronę oznaczenia 

geograficznego lub nazwy pochodzenia, osoba uprawniona do wykonywania 

praw wynikających z wcześniejszego ich zgłoszenia, o ile to oznaczenie lub nazwa 
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zostanie zarejestrowane, może zakazać używania późniejszego znaku 

towarowego.> 

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. 

Rozdział 2 

[Wspólny znak towarowy i wspólny znak towarowy gwarancyjny] 

<Wspólny znak towarowy i znak towarowy gwarancyjny> 

 

Art. 136. 

[1. Organizacja posiadająca osobowość prawną, powołana do reprezentowania interesów 

przedsiębiorców, może uzyskać prawo ochronne na znak towarowy przeznaczony do 

używania w obrocie przez tę organizację i przez zrzeszone w niej podmioty (wspólny znak 

towarowy).] 

<1. Organizacja mająca zdolność do nabywania praw i obowiązków w swoim imieniu 

powołana do reprezentowania interesów przedsiębiorców i osoba prawna działająca 

na podstawie przepisów prawa publicznego, mogą uzyskać prawo ochronne na 

wspólny znak towarowy. Wspólny znak towarowy przeznaczony jest do odróżniania 

towarów w przypadku: 

1) organizacji – jej członków, 

2) osoby prawnej działającej na podstawie przepisów prawa publicznego – osób 

upoważnionych do używania tego znaku na podstawie regulaminu używania 

znaku 

– od towarów innych przedsiębiorstw.> 
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<1
1
. Prawo używania wspólnego znaku towarowego przysługuje w przypadku: 

1) organizacji – tej organizacji lub jej członkom; 

2) osoby prawnej działającej na podstawie przepisów prawa publicznego – tej 

osobie lub osobom upoważnionym do używania tego znaku na podstawie 

regulaminu używania znaku.> 

[2. Zasady używania w obrocie wspólnego znaku towarowego przez organizację, o której 

mowa w ust. 1, oraz przez zrzeszone w niej podmioty określa regulamin znaku przyjęty 

przez tę organizację.] 

<Art. 136
1
. 

1. Nie udziela się prawa ochronnego na wspólny znak towarowy, w przypadku gdy nie 

zostały spełnione warunki, o których mowa w art. 136 lub art. 138 ust. 3 i 4, lub w 

przypadku gdy: 

1) regulamin używania znaku jest sprzeczny z porządkiem publicznym lub dobrymi 

obyczajami; 

2) istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do charakteru lub znaczenia 

znaku, w szczególności jeżeli może on być uznany za oznaczenie inne niż wspólny 

znak towarowy. 

2. Jeżeli w wyniku zmiany regulaminu używania znaku zostały spełnione warunki, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 136 lub art. 138 ust. 3 i 4, udziela się prawa 

ochronnego na wspólny znak towarowy. 

 

Art. 136
2
. 

1. Osoba fizyczna lub prawna, w tym instytucje, organy oraz podmioty prawa 

publicznego, która nie prowadzi działalności gospodarczej obejmującej dostarczanie 

towarów tego samego rodzaju co towary certyfikowane, może uzyskać prawo 

ochronne na znak towarowy gwarancyjny. Znak towarowy gwarancyjny 

przeznaczony jest do odróżniania towarów, które zostały certyfikowane przez 

uprawnionego do tego znaku, w szczególności w zakresie użytego materiału, sposobu 

produkcji towarów, ich jakości, precyzji lub innych właściwości, od towarów, które 

nie są w ten sposób certyfikowane. 

2. Znak towarowy gwarancyjny może składać się z elementów mogących służyć 

w obrocie handlowym do wskazania pochodzenia geograficznego towarów.  
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3. Przepisu art. 129
1
 ust. 1 pkt 3 nie stosuje się w zakresie, w jakim stanowi on podstawę 

do nieudzielenia prawa ochronnego na oznaczenie, które składa się wyłącznie z 

elementów mogących służyć w obrocie do wskazania pochodzenia towaru. Taki znak 

towarowy gwarancyjny nie uprawnia do zakazywania osobie trzeciej używania w 

obrocie handlowym takich oznaczeń, pod warunkiem że osoba trzecia używa ich 

zgodnie z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu. 

4. Zasady używania znaku towarowego gwarancyjnego określa regulamin używania 

znaku. 

5. Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy gwarancyjny nie może odmówić, 

bez ważnych powodów, prawa używania znaku osobom, które spełniają warunki 

określone w regulaminie, o którym mowa w ust. 4. 

 

Art. 136
3
. 

1. Nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy gwarancyjny, w przypadku gdy 

nie zostały spełnione warunki, o których mowa w art. 136
2
 lub art. 138 ust. 6 i 7, lub 

w przypadku gdy: 

1) regulamin używania znaku jest sprzeczny z porządkiem publicznym lub dobrymi 

obyczajami; 

2) istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do charakteru lub znaczenia 

znaku, w szczególności jeżeli może on być uznany za oznaczenie inne niż znak 

towarowy gwarancyjny. 

2. Jeżeli w wyniku zmiany regulaminu używania znaku zostały spełnione warunki, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 136
2
 lub art. 138 ust. 6 i 7, udziela się prawa 

ochronnego na znak towarowy gwarancyjny.> 

 

[Art. 137. 

1. Organizacji posiadającej osobowość prawną, która sama nie używa znaku towarowego, 

może być udzielone prawo ochronne na znak przeznaczony do używania przez 

przedsiębiorców stosujących się do zasad ustalonych w regulaminie znaku przyjętym 

przez uprawnioną organizację i podlegających w tym zakresie jej kontroli (wspólny znak 

towarowy gwarancyjny). 
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2. Uprawniony z prawa ochronnego na wspólny znak towarowy gwarancyjny nie może 

odmówić, bez ważnych powodów, prawa używania znaku przedsiębiorcom, którzy 

spełniają kryteria określone w regulaminie, o którym mowa w ust. 1.] 

 

Art. 138. 

1. W zgłoszeniu znaku towarowego należy określić znak towarowy oraz wskazać towary, dla 

których znak ten jest przeznaczony. Przepis art. 31 ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

2. Jedno zgłoszenie może dotyczyć tylko jednego znaku. W przypadku znaków barwnych za 

jeden znak uważa się oznaczenie obejmujące jedno zestawienie kolorów. Przepisy art. 39 

stosuje się odpowiednio. 

[3. Do zgłoszenia wspólnego znaku towarowego, wspólnego znaku towarowego 

gwarancyjnego lub zgłoszenia znaku w celu uzyskania wspólnego prawa ochronnego 

dołącza się regulamin znaku. 

4. Regulamin, o którym mowa w ust. 3, powinien w szczególności określać sposób używania 

znaku, wspólne właściwości towarów, dla których oznaczania znak ten jest przeznaczony, 

zasady kontroli tych właściwości oraz skutki naruszenia postanowień regulaminu. 

Regulamin wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego powinien dodatkowo określać 

szczegółowe kryteria oraz tryb uznawania przez uprawnioną organizację prawa 

przedsiębiorców do używania znaku.] 

<3. Do zgłoszenia wspólnego znaku towarowego lub zgłoszenia znaku w celu uzyskania 

wspólnego prawa ochronnego dołącza się regulamin używania znaku. 

4. Regulamin, o którym mowa w ust. 3, w sposób jasny i precyzyjny, określa w 

szczególności: 

1) zasady używania znaku, w tym skutki naruszenia postanowień regulaminu; 

2) osoby upoważnione do używania znaku albo warunki członkostwa w organizacji, 

o której mowa w art. 136 ust. 1 – w przypadku wspólnego znaku towarowego; 

3) osoby, o których mowa w art. 122 ust. 1 – w przypadku wspólnego prawa 

ochronnego na znak towarowy.> 

<5. W rejestrze znaków towarowych dokonuje się wzmianki o dołączeniu regulaminu, o 

którym mowa w ust. 3, a także o wszystkich zmianach w tym regulaminie. 

6. Do zgłoszenia znaku towarowego gwarancyjnego dołącza się regulamin używania 

znaku. 
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7. Regulamin, o którym mowa w ust. 6, w sposób jasny i precyzyjny określa w 

szczególności: 

1) osoby uprawnione do używania znaku; 

2)  właściwości, które mają być certyfikowane znakiem i sposób badania tych 

właściwości; 

3)  sposób nadzorowania używania znaku; 

4)  zasady używania znaku, w tym skutki naruszenia postanowień regulaminu.  

8. W rejestrze znaków towarowych dokonuje się wzmianki o dołączeniu regulaminu, o 

którym mowa w ust. 6, a także o wszystkich zmianach w tym regulaminie.> 

 

[Art. 142. 

Urząd Patentowy może wprowadzić poprawki w dokumentacji zgłoszenia jedynie w celu 

usunięcia oczywistych pomyłek i błędów językowych. Ograniczenie to nie dotyczy wykazu 

towarów i ich klasyfikacji, pod warunkiem że poprawki nie będą prowadzić do zmiany 

zakresu żądanej ochrony.] 

<Art. 142. 

Urząd Patentowy może wprowadzić poprawki w dokumentacji zgłoszenia znaku 

towarowego jedynie w celu usunięcia oczywistych pomyłek i błędów językowych. 

Ograniczenie to nie dotyczy wykazu towarów i ich klasyfikacji, a także wykazu użytych 

kolorów, pod warunkiem że poprawki nie będą prowadzić do zmiany zakresu żądanej 

ochrony.> 

<Art. 144
2
. 

Jeżeli zgłoszenie znaku towarowego nie spełnia wymagań, o których mowa w art. 141, 

Urząd Patentowy może wezwać zgłaszającego postanowieniem, pod rygorem umorzenia 

postępowania w całości lub części, do usunięcia w wyznaczonym terminie stwierdzonych 

usterek lub braków.> 

[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 
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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. 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
, art. 136

1
 i 

art. 136
3
, wydaje decyzję o odmowie udzielenia prawa ochronnego na znak 

towarowy. 

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

znak towarowy z przyczyn, o których mowa w art. 129
1
, art. 136

1
 i art. 136

3
, dotyczy 

tylko niektórych towarów, Urząd Patentowy wydaje decyzję o odmowie udzielenia 

prawa ochronnego na znak towarowy dla tych towarów. 

3. Przed wydaniem decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2, 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.> 

Art. 146
1
. 

[1. Urząd Patentowy niezwłocznie dokonuje ogłoszenia w "Biuletynie Urzędu Patentowego" o 

zgłoszeniu znaku towarowego, co do którego nie stwierdzono braku warunków 

wymaganych do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy z przyczyn, o których 

mowa w art. 129
1
.] 

<1. Urząd Patentowy niezwłocznie dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu 

Patentowego” o zgłoszeniu znaku towarowego, co do którego nie stwierdzono braku 

warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy z 

przyczyn, o których mowa w art. 129
1
, art. 136

1
 i art. 136

3
.> 

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. 



- 11 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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

towarowy, 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.] 

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

towarowy, o której mowa w art. 145 ust. 2, 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
, art. 136

1
 i art. 136

3
. 

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
, art. 136

1
 i art. 136

3
, także po ogłoszeniu o zgłoszeniu znaku 

towarowego. Przepis art. 145 ust. 3 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. 

 

<Art. 152
1a

. 

1. Urząd Patentowy po otrzymaniu z Biura Międzynarodowego informacji o 

wyznaczeniu rejestracji międzynarodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

niezwłocznie dokonuje ogłoszenia o tym wyznaczeniu w „Biuletynie Urzędu 

Patentowego”. 

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

art. 129
1
, art. 136

1
 i art. 136

3
.> 
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[Art. 152
2
. 

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

Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego z przyczyn, o 

których mowa w art. 129
1
, 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 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
2
. 

1. W przypadku stwierdzenia braku warunków wymaganych do uznania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego z 

przyczyn, o których mowa w art. 129
1
, art. 136

1
, art. 138 ust. 3 i 4 oraz art. 141, 

Urząd Patentowy przekazuje do Biura Międzynarodowego, w trybie, formie i języku 

przewidzianych w Porozumieniu lub Protokole, 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. 

2. Po upływie terminu wskazanego w ust. 1, Urząd Patentowy wydaje decyzję w sprawie 

uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku 

towarowego (decyzja w sprawie uznania ochrony), chyba że wniesiono sprzeciw, o 

którym mowa w art. 152
6a

 ust. 1. 
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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
, art. 136

1
, art. 138 ust. 3 i 4 oraz art. 141, dotyczy tylko 

niektórych towarów, Urząd Patentowy wydaje decyzję o odmowie uznania ochrony dla 

tych towarów. Przepis art. 152
2
 ust. 1 stosuje się odpowiednio.> 

 

[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
, 

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 

wyznaczeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku 

towarowego. Przepis art. 152
2
 ust. 2 stosuje się odpowiednio.] 
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Art. 152
6a

. 

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

Polskiej międzynarodowego znaku towarowego, uprawniony do wcześniejszego znaku 

towarowego lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego 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 uznanie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego wynikających ze 

sprzeciwu.] 

<2. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec wyznaczenia na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego, Urząd Patentowy 

przekazuje do Biura Międzynarodowego, w trybie, formie i języku przewidzianych 

w Porozumieniu lub Protokole, notę o powodach mogących uniemożliwić uznanie 

ochrony w całości lub części (wstępna odmowa uznania ochrony oparta na 

sprzeciwie).> 

3. Do postępowania w sprawie sprzeciwu wobec wyznaczenia na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej międzynarodowego znaku towarowego przepisy art. 152
17

 ust. 2-7 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, chyba że powziął, po ogłoszeniu o 

zgłoszeniu znaku towarowego, informację o okolicznościach, o których mowa w art. 129
1
. 

Przepis art. 152
5
 stosuje się odpowiednio.] 

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

152
6a

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

Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego (decyzja o 

uznaniu ochrony), chyba że stwierdził brak warunków wymaganych do uznania na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku 

towarowego, z przyczyn, o których mowa w art. 129
1
, art. 136

1
, art. 138 ust. 3 i 4 oraz 
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art. 141. Decyzję tę Urząd Patentowy przekazuje do Biura Międzynarodowego wraz 

z notą, w terminach wskazanych w Porozumieniu lub Protokole. Tryb przekazania, 

formę i język noty reguluje Porozumienie lub Protokół.> 

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
6c

. 

1. Jeżeli Urząd Patentowy nie stwierdził przeszkód do udzielenia prawa ochronnego, o 

których mowa w art. 129
1
 i art. 136

1
, oraz spełnione zostały warunki, o których 

mowa w art. 138 ust. 3 i 4 oraz art. 141, a także nie wniesiono sprzeciwu, o którym 

mowa w art. 152
6a

 ust. 1, wydaje, w terminach wskazanych w Porozumieniu lub 

Protokole, decyzję o uznaniu ochrony, którą przekazuje do Biura 

Międzynarodowego wraz z notą, której tryb przekazania, formę i język przewiduje 

Porozumienie lub Protokół. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, decyzji w sprawie uznania ochrony nie 

doręcza się uprawnionemu.> 

[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
7
. 

Od decyzji w sprawie uznania ochrony służy stronie wniosek o ponowne rozpatrzenie 

sprawy w terminie 3 miesięcy od daty doręczenia decyzji uprawnionemu. Przepisy 

art. 244 ust. 1
1
–1

4
 i 5, art. 244

1
 oraz art. 245 stosuje się odpowiednio.> 
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<Art. 152
7a

. 

Z zastrzeżeniem art. 152
6c

 ust. 1, po prawomocnym zakończeniu postępowania w 

sprawie uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego 

znaku towarowego, Urząd Patentowy przekazuje do Biura Międzynarodowego, w 

trybie, formie i języku przewidzianych w Porozumieniu lub Protokole, notę informującą 

o wydanej w tym postępowaniu decyzji.> 

 

[Art. 152
14

. 

 Urząd Patentowy przekazuje do Biura Międzynarodowego notę o unieważnieniu uznania na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego w trybie, 

formie i języku przewidzianych Porozumieniem lub Protokołem. 

 

Art. 152
15

. 

Do stwierdzenia wygaśnięcia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony 

międzynarodowego znaku towarowego przepisy art. 169-172 stosuje się odpowiednio, 

jednakże termin, o którym mowa w art. 169 ust. 1 pkt 1, biegnie od dnia ogłoszenia w 

"Wiadomościach Urzędu Patentowego" o uznaniu jego ochrony.] 

 

<Art. 152
14

. 

Urząd Patentowy przekazuje do Biura Międzynarodowego, w trybie, formie i języku 

przewidzianych w Porozumieniu lub Protokole, notę o prawomocnej decyzji o 

unieważnieniu uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony 

międzynarodowego znaku towarowego lub stwierdzeniu wygaśnięcia tej ochrony. 

 

Art. 152
15

. 

1. Do stwierdzenia wygaśnięcia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony 

międzynarodowego znaku towarowego przepisy art. 169–172 stosuje się 

odpowiednio. 

2. Okres, o którym mowa w art. 169 ust. 1 pkt 1, rozpoczyna swój bieg od dnia: 

1) bezskutecznego upływu terminu wynikającego z Porozumienia lub Protokołu na 

wydanie wstępnej odmowy uznania ochrony, o której mowa w art. 152
2
 ust. 1, lub 

2) bezskutecznego upływu terminu na wniesienie sprzeciwu, o którym mowa 

w art. 152
6a

 ust. 1, lub 
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3) cofnięcia sprzeciwu, o którym mowa w art. 152
6a

 ust. 1, lub 

4) uprawomocnienia się decyzji o uznaniu ochrony wydanej po rozpatrzeniu 

sprzeciwu, o którym mowa w art. 152
6a

 ust. 1, lub 

5) uprawomocnienia się decyzji o uznaniu ochrony wydanej po wstępnej odmowie 

uznania ochrony, o której mowa w art. 152
2
 ust. 1.> 

 

Art. 152
17

. 

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

wcześniejszego znaku towarowego lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub 

majątkowego może wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego z przyczyn, o 

których mowa w art. 132
1
 ust. 1-3.] <W terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia o 

zgłoszeniu znaku towarowego uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego, 

uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego, a także osoba 

uprawniona do wykonywania praw wynikających z chronionej nazwy pochodzenia 

lub chronionego oznaczenia geograficznego, może wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia 

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

ust. 4 lub 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 inne pisma wnosi się wraz z ich odpisami dla strony przeciwnej. 

5. Materiały i dokumenty sporządzone w języku obcym wnosi się wraz z ich tłumaczeniami 

na język polski. 

6. 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. 

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

wnoszącemu sprzeciw termin do usunięcia braków pod rygorem umorzenia postępowania. 
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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.] 

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

wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Przepisy art. 244–245, art. 248 i art. 249 

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, art. 251, art. 252, art. 253 

ust. 1 oraz art. 256 ust. 2 stosuje się odpowiednio.] 

 

<Art. 152
23

. 

1. Do postępowania w sprawie sprzeciwu przepisy art. 242 ust. 1 i 2, art. 251, art. 252 i 

art. 253 ust. 1 stosuje się odpowiednio. 

2. Do kosztów postępowania stosuje się odpowiednio przepisy obowiązujące 

w postępowaniu cywilnym, przy czym koszty znosi się pomiędzy stronami również 

w przypadku umorzenia postępowania w sprawie sprzeciwu.> 

 

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. 

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

ochronnego na znak towarowy. 
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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, 

w drodze decyzji, dla wszystkich lub części towarów na kolejne okresy dziesięcioletnie. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, składa się przed końcem upływającego okresu ochrony, 

jednak nie wcześniej niż na rok przed jego upływem. Wraz z wnioskiem uiszcza się opłatę 

za ochronę, na zasadach określonych w art. 224 ust. 2-4. 

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.] 

<3. Prawo ochronne na znak towarowy przedłuża się o dalsze 10 lat ochrony, o ile 

uiszczona zostanie opłata za dalszy okres ochrony. 

4. Urząd Patentowy może wezwać wpłacającego do złożenia wyjaśnień, w wyznaczonym 

terminie, co do wysokości i uprawnienia do wniesienia opłaty. Jeżeli złożone 

wyjaśnienia nie usuwają stwierdzonych braków, Urząd Patentowy zwraca wniesioną 

opłatę za dalszy okres ochrony. 

5. Przedłużenie prawa ochronnego na znak towarowy podlega wpisowi do rejestru 

znaków towarowych. 

6. Urząd Patentowy, z urzędu lub na wniosek uprawnionego z prawa ochronnego lub 

osoby przez niego upoważnionej, w drodze postanowienia, wykreśla z rejestru 

znaków towarowych błędny wpis dotyczący przedłużenia prawa ochronnego.> 

 

Art. 156. 

1. Prawo ochronne na znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania używania 

w obrocie przez inne osoby: 

[1)    ich adresów oraz nazwisk albo nazw lub innych oznaczeń indywidualizujących 

danego przedsiębiorcę lub jego przedsiębiorstwo; 
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2)   oznaczeń wskazujących w szczególności na cechy i charakterystykę towarów, ich 

rodzaj, ilość, jakość, przeznaczenie, pochodzenie czy datę wytworzenia lub okres 

przydatności;] 

<1) ich nazwisk lub adresów, w przypadku gdy osoby te są osobami fizycznymi; 

2) oznaczeń lub określeń, które nie mają odróżniającego charakteru lub które 

dotyczą rodzaju, jakości, ilości, zamierzonego przeznaczenia, wartości, 

pochodzenia geograficznego, daty produkcji lub innych właściwości towarów;> 

3)   zarejestrowanego oznaczenia lub oznaczenia podobnego, jeżeli jest to konieczne dla 

wskazania przeznaczenia towaru, zwłaszcza gdy chodzi o oferowane części zamienne, 

akcesoria lub usługi; 

4)   zarejestrowanego oznaczenia geograficznego, jeżeli prawo do jego używania przez te 

osoby wynika z innych przepisów ustawy. 

[2. Używanie oznaczeń wskazanych w ust. 1 jest dozwolone tylko wówczas, gdy odpowiada 

ono usprawiedliwionym potrzebom używającego i nabywców towarów i jednocześnie jest 

zgodne z uczciwymi praktykami w produkcji, handlu lub usługach.] 

<2. Używanie oznaczeń wskazanych w ust. 1 jest dozwolone tylko wówczas, gdy jest 

zgodne z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu.> 

 

[Art. 157. 

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.] 

<Art. 157. 

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 i ust. 4. Na żądanie strony pozwanej uprawniony z 

prawa ochronnego na znak towarowy przedstawia dowód, że w okresie pięciu lat 

poprzedzających wniesienie powództwa, znak towarowy był używany w rozumieniu art. 

169 ust. 1 pkt 1 i ust. 4.> 

[Art. 158. 

1. Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy nie może zakazać posługiwania się 

przez inną osobę nazwą, pod którą prowadzi ona działalność gospodarczą, jeżeli nazwa ta 

nie jest używana w charakterze oznaczenia towarów będących przedmiotem tej 
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działalności i nie zachodzi możliwość wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia 

towarów, w szczególności ze względu na różny profil działalności lub lokalny zasięg 

używania tej nazwy. 

2. Jeżeli osoba posługując się nazwą, pod którą prowadzi działalność gospodarczą, działa w 

złej wierze, przepisu ust. 1 nie stosuje się.] 

 

Art. 161. 

[1. W zakresie, jaki wynika z umowy międzynarodowej, w razie zgłoszenia na swoją rzecz 

znaku towarowego albo uzyskania na znak towarowy prawa ochronnego przez agenta lub 

przedstawiciela osoby uprawnionej do wyłącznego używania tego znaku w obcym 

państwie, osoba ta, jeżeli agent lub przedstawiciel działał bez jej zezwolenia, może żądać 

umorzenia postępowania albo unieważnienia prawa ochronnego. Osoba ta może również 

żądać udzielenia jej prawa ochronnego na ten znak, a także przeniesienia na nią już 

udzielonego prawa.] 

<1. W przypadku zgłoszenia na swoją rzecz znaku towarowego albo uzyskania prawa 

ochronnego na znak towarowy przez agenta lub przedstawiciela uprawnionego z 

prawa ochronnego na znak towarowy, uprawniony, jeżeli agent lub przedstawiciel 

działał bez jego zgody i nie uzasadnił swojego działania, może żądać umorzenia 

postępowania lub unieważnienia prawa ochronnego na ten znak, a także udzielenia 

mu prawa ochronnego na ten znak lub przeniesienia na niego już udzielonego prawa. 

Uprawniony może żądać ponadto zakazania używania znaku towarowego przez 

agenta lub przedstawiciela.> 

2. Z żądaniem unieważnienia lub przeniesienia prawa nie można wystąpić, jeżeli przez okres 

pięciu kolejnych lat używania zarejestrowanego znaku osoba uprawniona, o której mowa 

w ust. 1, będąc świadoma tego używania, nie sprzeciwiała się temu. 

3. Do osoby, która nie będąc do tego uprawniona, zgłosiła na swoją rzecz znak towarowy lub 

uzyskała na niego prawo ochronne, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 162. 

1. Prawo ochronne na znak towarowy jest zbywalne i podlega dziedziczeniu. [Przepisy art. 67 

ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.] <Przepisy art. 67 ust. 2–5 stosuje się odpowiednio.> 

[1
1
. Prawo ochronne na znak towarowy może być przeniesione na rzecz organizacji, o 

których mowa w art. 136 i 137, jako odpowiednio wspólny znak towarowy albo wspólny 
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znak towarowy gwarancyjny albo na kilku przedsiębiorców jako wspólne prawo 

ochronne.] 

<1
1
. Prawo ochronne na znak towarowy może być przeniesione na rzecz kilku osób jako 

wspólne prawo ochronne.> 

[1
2
. Przeniesienie prawa ochronnego, o którym mowa w ust. 1

1
, może nastąpić tylko za zgodą 

osób, którym służą na nim prawa.] 

[1
3
. Wpis do rejestru znaków towarowych o przeniesieniu prawa ochronnego, o którym mowa 

w ust. 1
1
, może nastąpić po złożeniu regulaminu znaku, o którym mowa w art. 122 ust. 2, 

art. 136 ust. 2 lub art. 137 ust. 1.] 

<1
3
. Wpis do rejestru znaków towarowych o przeniesieniu prawa ochronnego, o którym 

mowa w ust. 1
1
, może nastąpić po złożeniu regulaminu znaku, o którym mowa w art. 

122 ust. 2.> 

1
4
. Wspólne prawo ochronne może być przeniesione na rzecz jednej osoby jako prawo 

ochronne na znak towarowy. 

2. (uchylony). 

3. Prawo ochronne na wspólny znak towarowy może być przeniesione jako wspólne prawo 

ochronne na przedsiębiorców zrzeszonych w organizacji, o której mowa w art. 136. 

Umowa o przeniesienie prawa powinna określać zasady używania takiego znaku w takim 

zakresie, jaki jest przewidziany dla regulaminu, o którym mowa w art. 122 ust. 2. 

[3
1
. Wspólne prawo ochronne może być przeniesione na rzecz organizacji, o których mowa w 

art. 136 i 137, jako wspólny znak towarowy lub wspólny znak towarowy gwarancyjny. 

Umowa o przeniesienie prawa powinna określać zasady używania takiego znaku, w takim 

zakresie, jaki jest przewidywany dla regulaminu, o którym mowa odpowiednio w art. 136 

ust. 2 oraz art. 137 ust. 1.] 

[4. Prawo ochronne na znak towarowy może być również przeniesione w stosunku do 

niektórych towarów, dla których prawo jest udzielone, jeżeli towary, dla których znak 

pozostaje zarejestrowany na rzecz zbywcy, nie są tego samego rodzaju. Z chwilą 

przeniesienia prawo to traktuje się jako niezależne od prawa przysługującego zbywcy.] 

<4. Prawo ochronne na znak towarowy może być również przeniesione w stosunku do 

niektórych towarów, dla których prawo to jest udzielone.> 

5. Do ważności umowy o przeniesienie udziału we wspólnym prawie ochronnym jest 

potrzebna zgoda wszystkich współuprawnionych. 
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6. [Przepisy ust. 1 oraz ust. 3-5] <Przepisy ust. 1, 3, 4 i 5>  stosuje się odpowiednio do praw 

z dokonanego w Urzędzie Patentowym zgłoszenia, na które nie zostało jeszcze udzielone 

prawo ochronne. 

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]. <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. 

Art. 163. 

[1. Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy może udzielić innej osobie 

upoważnienia do używania znaku, zawierając z nią umowę licencyjną. Do umowy tej 

stosuje się odpowiednio przepisy art. 76 oraz art. 78 i 79.] 

<1. Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy może udzielić innej osobie 

upoważnienia do używania znaku, zawierając z nią umowę licencyjną. Do umowy tej 

stosuje się odpowiednio przepisy art. 76 ust. 1–4 oraz art. 78 i art. 79.> 

<1
1
. O ile umowa licencyjna nie stanowi inaczej, licencjobiorca może wystąpić z 

powództwem o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy wyłącznie za zgodą 

uprawnionego z tego prawa. Licencjobiorca wyłączny może jednakże wystąpić z 

takim powództwem, jeżeli uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy, 

pomimo wezwania, nie wystąpi w stosownym terminie z powództwem o naruszenie 

prawa ochronnego na znak towarowy. 

1
2
. Licencjobiorca w celu uzyskania odszkodowania za poniesioną szkodę może wstąpić 

do sprawy o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy wszczętej przez 

uprawnionego z tego prawa.> 

2. Licencjobiorca może udzielić sublicencji na używanie znaku towarowego w zakresie 

udzielonego mu upoważnienia. 

3. Licencjobiorca może wskazać, że korzysta z licencji na używanie znaku towarowego, 

poprzez umieszczenie oznaczenia "lic." w sąsiedztwie znaku towarowego. 
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4. W przypadku korzystania z licencji na używanie znaku towarowego, licencjobiorca jest 

obowiązany, na żądanie licencjodawcy, wskazać na używanie znaku na podstawie licencji 

przez umieszczenie oznaczenia, o którym mowa w ust. 3. 

<5. Licencja podlega, na wniosek zainteresowanego, wpisowi do rejestru znaków 

towarowych.> 

[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. 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
, art. 136

1
 oraz art. 136

3
, i 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. 

129
1
 ust. 4 lub art. 132

1
 ust. 1–3, na prawo to może powoływać się jedynie 

uprawniony z tego prawa oraz osoba uprawniona do wykonywania praw 

wynikających 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)    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; 
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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. Przepisów ust. 1 pkt 1 i 3 nie stosuje się, jeżeli uprawniony uzyskał prawo ochronne 

działając w złej wierze. 

<3. Z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego na podstawie wcześniejszego znaku 

towarowego nie można wystąpić, gdy w dacie zgłoszenia lub dacie uprzedniego 

pierwszeństwa późniejszego znaku towarowego: 

1) wcześniejszy znak towarowy, który nie spełniał warunków określonych w art. 

129
1
 ust. 1 pkt 2–4, nie uzyskał jeszcze odróżniającego charakteru, o którym 

mowa w art. 130; 

2) wcześniejszy znak towarowy nie uzyskał jeszcze wystarczająco odróżniającego 

charakteru, aby możliwe było stwierdzenie ryzyka wprowadzenia odbiorców 

w błąd, o którym mowa w art. 132
1 

ust. 1 pkt 3, o ile przepis ten stanowi podstawę 

wniosku o unieważnienie; 

3) wcześniejszy znak towarowy nie uzyskał jeszcze renomy, o której mowa 

w art. 132
1
 ust. 1 pkt 4, o ile przepis ten stanowi podstawę wniosku 

o unieważnienie. 

4. W przypadku gdy podstawą wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na wspólny 

znak towarowy lub znak towarowy gwarancyjny jest art. 136
1
 lub art. 136

3
, Urząd 

Patentowy odmawia unieważnienia prawa ochronnego na wspólny znak towarowy 

lub znak towarowy gwarancyjny, jeżeli po zmianie przez uprawnionego regulaminu 

używania znaku, są spełnione warunki, o których mowa w tych przepisach.> 

 

Art. 166. 

[1. Prawo ochronne na znak towarowy nie może być unieważnione na tej podstawie, że znak 

jest podobny do wcześniejszego znaku towarowego, jeżeli ten ostatni nie był używany w 

rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1, ust. 4 i 5. 
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2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zarzut nieużywania znaku towarowego może zostać 

podniesiony tylko łącznie z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego. 

Zarzut ten podlega łącznemu rozpoznaniu wraz z wnioskiem o unieważnienie.] 

<1. W postępowaniu o unieważnienie prawa ochronnego na podstawie wcześniejszego 

znaku towarowego, uprawniony do tego znaku towarowego jest obowiązany, na 

zarzut uprawnionego do późniejszego znaku towarowego, przedstawić dowód na to, 

że w okresie pięciu lat poprzedzających datę wniosku o unieważnienie wcześniejszy 

znak towarowy był używany w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, w odniesieniu 

do towarów, dla których został zarejestrowany, w zakresie w jakim stanowią one 

podstawę wniosku o unieważnienie lub że istnieją uzasadnione powody jego 

nieużywania, pod warunkiem że w dacie wniosku o unieważnienie od 

zarejestrowania wcześniejszego znaku towarowego upłynęło co najmniej pięć lat. 

2. Jeżeli w dacie pierwszeństwa późniejszego znaku towarowego upłynął już pięcioletni 

okres, w którym miało nastąpić używanie wcześniejszego znaku towarowego w 

rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, uprawniony do wcześniejszego znaku 

towarowego obowiązany jest przedstawić, obok dowodu wymaganego na podstawie 

ust. 1, dowód na to, że ten znak towarowy był używany w rozumieniu art. 169 ust. 1 

pkt 1 i ust. 4 w okresie pięciu lat poprzedzających datę pierwszeństwa lub istniały 

uzasadnione powody jego nieużywania.> 

<3. W przypadku braku przedstawienia dowodów, o których mowa w ust. 1 i 2, oddala 

się wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na podstawie wcześniejszego znaku 

towarowego. 

4. Jeżeli wcześniejszy znak towarowy był używany w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 i 

ust. 4, wyłącznie w odniesieniu do części towarów, dla których został zarejestrowany, 

uznaje się go, na użytek rozpatrywania wniosku o unieważnienie, za zarejestrowany 

tylko dla tej części towarów. 

5. Prawo ochronne na znak towarowy nie może być unieważnione na tej podstawie, że 

znak jest identyczny lub podobny do wcześniejszego znaku towarowego, jeżeli przed 

dniem złożenia wniosku zostało wszczęte postępowanie o unieważnienie prawa 

ochronnego na wcześniejszy znak towarowy. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, wniosek o unieważnienie prawa ochronnego 

na znak towarowy może być rozpatrzony po uprawomocnieniu się decyzji w sprawie 

unieważnienia prawa ochronnego na wcześniejszy znak towarowy. 
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7. Przepisy ust. 1–6 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy znak wcześniejszy jest 

znakiem towarowym Unii Europejskiej. W takim przypadku rzeczywiste używanie 

znaku towarowego Unii Europejskiej stwierdza się zgodnie z art. 18 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w 

sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 154 z 16.06.2017, str. 

1). 

8. Do czasu zakończenia postępowania o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie 

prawa z rejestracji na znak towarowy Unii Europejskiej, Urząd Patentowy zawiesza 

postępowanie o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy, wszczęte na tej 

podstawie, iż znak ten jest identyczny lub podobny do znaku towarowego Unii 

Europejskiej.> 

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 [.] <;> 

<5) niepodjęcia przez uprawnionego działań w celu uniemożliwienia używania 

wspólnego znaku towarowego lub znaku towarowego gwarancyjnego w sposób 

niezgodny z zasadami używania określonymi w regulaminie używania znaku; 
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6) używania wspólnego znaku towarowego lub znaku towarowego gwarancyjnego 

przez uprawnionego w sposób powodujący ryzyko wprowadzenia odbiorców 

w błąd, o którym mowa w art. 136
1
 ust. 1 pkt 2 lub art. 136

3
 ust. 1 pkt 2; 

7) zmiany regulaminu używania wspólnego znaku towarowego lub regulaminu 

używania znaku towarowego gwarancyjnego, w wyniku której regulamin ten nie 

spełnia wymagań określonych w art. 138 ust. 4 lub 7 albo ma do niego 

zastosowanie jedna z podstaw odmowy udzielenia prawa ochronnego, o których 

mowa w art. 136
1
 ust. 1 lub art. 136

3
 ust. 1, chyba że uprawniony przed 

wydaniem decyzji w sprawie wygaśnięcia prawa ochronnego dokona w 

regulaminie używania wspólnego znaku towarowego lub regulaminie używania 

znaku towarowego gwarancyjnego niezbędnych zmian pozwalających na 

usunięcie niezgodności z tymi przepisami.> 

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, 

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.] 



- 29 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

<4) przez osobę upoważnioną do używania wspólnego znaku towarowego lub znaku 

towarowego 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.] <Przepis ten stosuje się 

odpowiednio do prawa ochronnego na wspólny znak towarowy i znak towarowy 

gwarancyjny.> 

[Art. 172. 

Prawo ochronne na znak towarowy wygasa, z zastrzeżeniem art. 170, w dniu, w którym 

nastąpiło zdarzenie, z którym ustawa wiąże skutek wygaśnięcia prawa ochronnego. Data 

wygaśnięcia prawa ochronnego powinna być potwierdzona w decyzji.] 

 

<Art. 172. 

Prawo ochronne na znak towarowy wygasa z dniem złożenia wniosku o stwierdzenie 

jego wygaśnięcia, jednakże na wniosek strony Urząd Patentowy stwierdza wygaśnięcie 

tego prawa z dniem, w którym nastąpiło zdarzenie, z którym ustawa wiąże skutek 

wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy. Datę wygaśnięcia prawa ochronnego 

na znak towarowy potwierdza się w decyzji.> 

 

<Art. 172
1
. 

Z wnioskiem o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak 

towarowy, na podstawie którego zastrzeżone jest starszeństwo znaku towarowego Unii 

Europejskiej, można również wystąpić, jeżeli uprawniony zrzekł się tego prawa lub 

zezwolił na jego wygaśnięcie, pod warunkiem że unieważnienia lub stwierdzenia 

wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy można było dokonać z chwilą, gdy 
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uprawniony zrzekł się tego prawa lub pozwolił na jego wygaśnięcie. W przypadku 

uwzględnienia takiego wniosku starszeństwo przestaje wywierać swój skutek.> 

 

Art. 224. 

1. Termin do uiszczenia opłaty jednorazowej za ochronę lub opłaty za pierwszy okres 

ochrony, określonej w decyzji o udzieleniu patentu, prawa ochronnego lub odpowiednio 

prawa z rejestracji, wynosi trzy miesiące od daty doręczenia wezwania. Jednocześnie 

zgłaszający może uiścić opłatę za dalsze rozpoczęte okresy ochrony lub opłatę wymaganą 

do przedłużenia ochrony na okresy rozpoczęte przed tym terminem. 

2. Opłaty za dalsze okresy ochrony są uiszczane, z zastrzeżeniem ust. 1, z góry, nie później 

niż w dniu, w którym upływa poprzedni okres ochrony. 

<2
1
. Urząd Patentowy informuje uprawnionego z prawa ochronnego na znak towarowy 

o zbliżającym się terminie uiszczenia opłaty za dalszy okres ochrony nie później niż 

na sześć miesięcy przed dniem, w którym upływa poprzedni okres ochrony. 

2
2
. Na wniosek uprawnionego z patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa 

ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji, Urząd Patentowy informuje 

o zbliżającym się terminie uiszczenia opłaty za dalszy okres ochrony nie później niż 

na miesiąc przed dniem, w którym upływa poprzedni okres ochrony. 

2
3
. Nieotrzymanie przez uprawnionego informacji, o której mowa w ust. 2

1
 i 2

2
, 

pozostaje bez wpływu na ocenę zachowania przez uprawnionego terminu na 

uiszczenie opłaty.> 

3. Opłaty okresowe, o których mowa w ust. 2, mogą być uiszczone w ciągu jednego roku 

przed terminem określonym w ust. 2. Opłaty te podlegają zwrotowi, jeżeli przed tym 

terminem udzielone prawo zostanie unieważnione lub wygaśnie. Opłaty za okresy ubiegłe 

i za okres bieżący nie podlegają zwrotowi. 

4. Opłaty, o których mowa w ust. 2, można uiszczać również w terminie sześciu miesięcy po 

upływie terminu określonego w ust. 2, przy równoczesnym uiszczeniu opłaty dodatkowej 

w wysokości 30% opłaty należnej. Termin ten nie podlega przywróceniu. 

5. W razie udzielenia patentu dodatkowego pobiera się za ochronę wynalazku opłatę 

jednorazową. 

6. Jeżeli patent dodatkowy stanie się patentem, pobiera się opłaty okresowe, poczynając od 

okresu ochrony następującego po ustaniu patentu głównego, w wysokości, jaka 
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przypadałaby za ten okres i dalsze okresy ochrony wynalazku stanowiącego przedmiot 

patentu głównego. 

7. Do opłat okresowych za ochronę produktu leczniczego i produktu ochrony roślin na 

podstawie dodatkowego prawa ochronnego przepisy ust. 2-4 stosuje się odpowiednio, z 

zastrzeżeniem ust. 8. 

8. W przypadku wydania decyzji o udzieleniu dodatkowego prawa ochronnego, jeżeli upływa 

lub upłynął okres, na jaki udzielony był patent podstawowy, należna opłata za ochronę 

może być uiszczona w ciągu 3 miesięcy od otrzymania decyzji. 

 

[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. 233
1
. 

O zgłoszeniu wynalazku, wzoru użytkowego i znaku towarowego oraz o wyznaczeniu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego, w zakresie 

wskazanym w art. 146
1
 ust. 1 i 3 oraz art. 152

6b
 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. 241
1
. 

1. W postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawie uzyskania patentu, dodatkowego 

prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, a także utrzymywania ich w 

mocy, dokonywane zgłoszenia i korespondencja wymagają zachowania formy pisemnej; 

zgłoszenia i korespondencja mogą być przesyłane również za pomocą telefaksu lub w 

postaci elektronicznej. 

<1
1
. Zawiadomienie i informacje Urzędu Patentowego, o których mowa w art. 146

1
 ust. 6 

oraz art. 224 ust. 2
1
 i 2

2
, a także pisemne informacje Urzędu Patentowego o 

zgłoszonym wynalazku, produkcie leczniczym i produkcie ochrony roślin, wzorze 

użytkowym, wzorze przemysłowym, znaku towarowym, oznaczeniu geograficznym i 

topografii układów scalonych nie wymagają podpisu i pieczęci.> 

2. Do korespondencji przesłanej: 

1)   za pomocą telefaksu przepisy art. 13 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio; 
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2)   w postaci elektronicznej przepisy art. 13 ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio. 

2
1
. W zgłoszeniach i korespondencji przesyłanych w postaci elektronicznej za podpis 

równoważny z podpisem własnoręcznym uważa się również podpis elektroniczny 

spełniający wymagania określone w umowach międzynarodowych lub przepisach prawa 

Unii Europejskiej, o których mowa w art. 4. 

<2
2
. Zgłoszeń w postaci elektronicznej należy dokonywać za pomocą systemu 

teleinformatycznego, przy użyciu formularzy elektronicznych udostępnionych 

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Patentowego. 

2
3
. Zgłoszenia i korespondencję w postaci elektronicznej, o których mowa w ust. 1 i 22, 

sporządza się w formatach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570, z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 

1669 oraz z 2019 r. poz. 60).> 

[3. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki techniczne 

dokonywania zgłoszeń oraz prowadzenia korespondencji, o których mowa w ust. 1, w 

postaci elektronicznej. Określenie warunków, jakim powinno odpowiadać zgłoszenie oraz 

korespondencja dokonane w postaci elektronicznej, nie może prowadzić do tworzenia 

nadmiernych, ponad potrzebę, utrudnień dla zgłaszających.] 

 

Art. 261. 

1. Urząd Patentowy wykonuje zadania w sprawach własności przemysłowej, wynikające z 

ustawy, z przepisów odrębnych oraz z umów międzynarodowych. 

2. Do zadań Urzędu Patentowego należy w szczególności: 

1)   przyjmowanie i badanie zgłoszeń dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, 

wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych oraz 

topografii układów scalonych, dokonanych w celu uzyskania ochrony; 

2)   orzekanie w sprawach udzielania patentów i dodatkowych praw ochronnych na 

wynalazki, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz znaki towarowe, a także praw z 

rejestracji wzorów przemysłowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów 

scalonych; 

3)   rozstrzyganie spraw w postępowaniu spornym w zakresie określonym ustawą; 

<3
1
) rozpatrywanie sprzeciwów w zakresie określonym ustawą;> 

4)   prowadzenie rejestrów, o których mowa w art. 228; 
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5)   wydawanie organu urzędowego pod nazwą "Wiadomości Urzędu Patentowego"; 

5
1
)  wydawanie "Biuletynu Urzędu Patentowego"; 

6)   udział w pracach organów międzynarodowych z tytułu zawartych przez 

Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych w sprawach z zakresu własności 

przemysłowej, w szczególności Konwencji paryskiej o ochronie własności 

przemysłowej; 

7)   prowadzenie centralnego zbioru polskich i zagranicznych opisów patentowych. 

3. Przy wykonywaniu zadań, w szczególności w sprawach dotyczących współpracy 

międzynarodowej oraz przy opracowywaniu projektów przepisów prawnych dotyczących 

własności przemysłowej, Urząd Patentowy działa w porozumieniu i we współpracy z 

zainteresowanymi organami administracji rządowej i samorządowej. 

 

Art. 264. 

[1. Do powołanych przez Prezesa Urzędu Patentowego ekspertów należy orzekanie w 

sprawach, o których mowa w art. 261 ust. 2 pkt 2 i 3, a także w sprawach dokonywania 

wpisów do rejestrów.] 

<1. Do powołanych przez Prezesa Urzędu Patentowego ekspertów należy orzekanie w 

sprawach, o których mowa w art. 261 ust. 2 pkt 2–3
1
, a także w sprawach 

dokonywania wpisów do rejestrów, o których mowa w art. 228 ust. 1.> 

1
1
. W sprawach, o których mowa w art. 261 ust. 2 pkt 2, eksperci mogą orzekać również w 

zespołach orzekających. 

2. Ekspert reprezentuje Urząd Patentowy w postępowaniu przed sądem administracyjnym w 

sprawach, o których mowa w art. 248 i 257. 

3. Ekspertowi, o którym mowa w ust. 1, mogą być powierzone dodatkowe funkcje, w 

szczególności kierownicza, koordynacyjna lub kontrolna, lub dodatkowe zadania 

związane z prowadzeniem działalności edukacyjnej w zakresie ochrony własności 

przemysłowej. 

4. Powierzenie dodatkowej funkcji, o której mowa w ust. 3, może nastąpić na czas 

nieokreślony lub na czas wykonywania określonej pracy. 

5. Skład zespołu orzekającego, o którym mowa w ust. 1
1
, ustala: 

1)   Prezes Urzędu Patentowego, albo 

2)   upoważniony przez Prezesa Urzędu Patentowego ekspert sprawujący funkcję 

kierowniczą lub kontrolną 
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- mając na uwadze zapewnienie szybkości i poprawności rozpatrywania spraw. 

 

Art. 296. 

1. Osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, lub osoba, której 

ustawa na to zezwala, może żądać od osoby, która naruszyła to prawo, zaniechania 

naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego 

naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody: 

1)   na zasadach ogólnych albo 

2)   poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej 

albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby 

należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku 

towarowego. 

[1a].<1
1
>Do roszczeń, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 287 ust. 2 i 3. 

<1
2
. W przypadku gdy istnieje ryzyko, że opakowania, etykiety, metki, zabezpieczenia, 

elementy lub urządzenia służące weryfikacji autentyczności lub wszelkie inne środki, 

na których umieszczony jest znak towarowy, mogłyby być używane w odniesieniu do 

towarów, a takie użycie stanowiłoby naruszenie prawa ochronnego, o którym mowa 

w ust. 2 i 2
1
, uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy lub osoba, której 

ustawa na to zezwala, może żądać zaniechania: 

1) umieszczania oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym lub do niego 

podobnego na opakowaniach, etykietach, metkach, zabezpieczeniach lub elementach 

lub urządzeniach służących weryfikacji autentyczności lub wszelkich innych 

środkach, na których ten znak może być umieszczony; 

2) oferowania, wprowadzania do obrotu, importu lub eksportu lub składowania w celu 

oferowania lub wprowadzania do obrotu, opakowań, etykiet, metek, zabezpieczeń, 

elementów lub urządzeń służących weryfikacji autentyczności lub wszelkich innych 

środków, na których ten znak jest umieszczony. 

1
3
. W przypadku gdy reprodukcja znaku towarowego w słowniku, encyklopedii lub 

podobnym zbiorze informacji w formie drukowanej lub elektronicznej stwarza 

wrażenie, że stanowi on nazwę rodzajową towaru, wydawca zapewnia, na żądanie 

uprawnionego z prawa ochronnego na znak towarowy, aby reprodukcji znaku 

towarowego bezzwłocznie, a w przypadku zbiorów w formie drukowanej – 
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najpóźniej w następnym wydaniu publikacji, towarzyszyło wskazanie, że jest to 

zarejestrowany znak towarowy. 

1
4
. Bez uszczerbku dla praw nabytych przez osoby trzecie przed datą zgłoszenia lub datą 

uprzedniego pierwszeństwa znaku towarowego, uprawnionemu z prawa ochronnego 

na znak towarowy lub osobie, której ustawa na to zezwala, przysługuje prawo 

zakazania osobom trzecim wprowadzenia towarów, w ramach działalności 

gospodarczej, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez dopuszczenia ich do 

swobodnego obrotu, w przypadku gdy towary te lub ich opakowania pochodzą 

z państw trzecich i są opatrzone, bez zezwolenia uprawnionego, znakiem 

towarowym, który jest identyczny ze znakiem towarowym zarejestrowanym w 

odniesieniu do tych towarów lub którego nie można odróżnić pod względem jego 

istotnych cech od tego znaku towarowego. 

1
5
. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1

4
, wygasa, jeżeli w postępowaniu służącym 

ustaleniu, czy prawo do zarejestrowanego znaku towarowego zostało naruszone, 

wszczętym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

608/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie egzekwowania praw własności 

intelektualnej przez organy celne oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 

1383/2003 (Dz. Urz. UE L 181 z 29.06.2013, str. 15), zgłaszający lub posiadacz 

towarów udowodni, że uprawnionemu z prawa ochronnego na znak towarowy nie 

przysługuje prawo zakazania wprowadzenia towarów do obrotu w państwie 

końcowego przeznaczenia. 

1
6
. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1

4
, nie przysługuje, jeżeli identyczność lub 

podobieństwo znaków towarowych, odnoszących się do leków, wynika wyłącznie z 

identyczności lub podobieństwa do międzynarodowej niezastrzeżonej nazwy 

aktywnego składnika leków (INN).> 

[2. Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym używaniu w 

obrocie gospodarczym: 

1)   znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do 

identycznych towarów; 

2)   znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w 

odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko 

wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia 

znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym; 
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3)   znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, 

zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może 

przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego 

charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.] 

<2. Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy, na który udzielono prawa 

ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem, może zakazać innej osobie 

bezprawnego używania w obrocie gospodarczym znaku identycznego: 

1) ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym 

pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do identycznych 

towarów; 

2) lub podobnego do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z 

wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do 

towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia 

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

znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym 

pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego; 

3) lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, na który udzielono prawa 

ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego w 

odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli używanie tego znaku bez 

uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla 

odróżniającego charakteru lub renomy znaku wcześniejszego.> 

<2
1
. Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, o którym mowa w ust. 2, polega 

także na używaniu znaku towarowego: 

1) jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiębiorstwa albo jako części tych nazw, 

chyba że pozostaje ono bez wpływu na możliwość odróżnienia towarów w 

obrocie; 

2) w reklamie stanowiącej czyn nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 16 ustawy z 

dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 419 i 1637).> 

[3. Z roszczeniami, o których mowa w ust. 1, można wystąpić również przeciwko osobie, która 

tylko wprowadza do obrotu oznaczone już znakiem towary, jeżeli nie pochodzą one od 

uprawnionego, bądź osoby, która miała jego zezwolenie na używanie znaku.] 
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<3. Z roszczeniami, o których mowa w ust. 1, można wystąpić również przeciwko osobie, 

która tylko wprowadza do obrotu oznaczone już znakiem towarowym towary, jeżeli 

nie pochodzą one od uprawnionego albo osoby, która miała jego zezwolenie na 

używanie znaku towarowego, jak również przeciwko osobie, z usług której 

korzystano przy naruszeniu prawa ochronnego na znak towarowy. Przepis stosuje 

się bez uszczerbku dla art. 12–15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną.> 

<3
1
. W postępowaniu w sprawie naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy 

uprawnionemu nie przysługuje prawo zakazania używania później zarejestrowanego 

znaku towarowego, jeżeli ten późniejszy znak towarowy nie mógłby zostać 

unieważniony na podstawie art. 165 ust. 1 i 3 lub art. 166 ust. 3. 

3
2
. W postępowaniu w sprawie naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy 

uprawnionemu nie przysługuje prawo zakazania używania później zarejestrowanego 

znaku towarowego Unii Europejskiej, jeżeli ten późniejszy znak towarowy nie 

mógłby zostać unieważniony zgodnie z art. 60 ust. 1, 3 lub 4, art. 61 ust. 2 lub art. 64 

ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 

czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej. 

3
3
. W przypadku gdy uprawnionemu z prawa ochronnego na znak towarowy nie 

przysługuje prawo zakazania używania późniejszego znaku towarowego na 

podstawie ust. 31 lub 32, uprawnionemu do późniejszego znaku towarowego nie 

przysługuje, w ramach postępowania w sprawie naruszenia prawa ochronnego na 

ten znak, prawo zakazania używania wcześniejszego znaku towarowego, nawet jeśli 

nie można już się powoływać na prawo do wcześniejszego znaku towarowego 

przeciwko późniejszemu znakowi towarowemu.> 

4. Licencjodawca, powołując się na udzielone mu prawo ochronne na znak towarowy, może 

wystąpić z roszczeniami, o których mowa w ust. 1, przeciwko licencjobiorcy, który 

narusza postanowienia umowy licencyjnej, odnoszące się do okresu i terenu jej 

obowiązywania, postaci znaku będącego przedmiotem licencji, a także wskazania 

towarów, dla których znak może być używany, oraz ich jakości. Przepis stosuje się 

odpowiednio do sublicencji. 

5. Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy może wystąpić z roszczeniami, o 

których mowa w ust. 1, przeciwko licencjobiorcy lub sublicencjobiorcy w razie 
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naruszenia tych postanowień umowy sublicencyjnej, o których mowa w ust. 4, a także w 

przypadku gdy umowa ta zawarta została z naruszeniem przepisu art. 163 ust. 2. 

 

Art. 305. 

[1. Kto, w celu wprowadzenia do obrotu, oznacza towary podrobionym znakiem towarowym, 

zarejestrowanym znakiem towarowym, którego nie ma prawa używać lub dokonuje obrotu 

towarami oznaczonymi takimi znakami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności 

albo pozbawienia wolności do lat 2.] 

<1. Kto, w celu wprowadzenia do obrotu, oznacza towary podrobionym znakiem 

towarowym, w tym podrobionym znakiem towarowym Unii Europejskiej, 

zarejestrowanym znakiem towarowym lub znakiem towarowym Unii Europejskiej, 

którego nie ma prawa używać lub dokonuje obrotu towarami oznaczonymi takimi 

znakami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności 

do lat 2.> 

2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca przestępstwa określonego w ust. 1 podlega grzywnie. 

3. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełnienia przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło 

dochodu albo dopuszcza się tego przestępstwa w stosunku do towaru o znacznej wartości, 

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5. 


