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Wzornictwo przemysłowe jako

• działalność o charakterze interdyscyplinarnym

• dziedzina o hybrydycznej naturze (na styku  
sztuki i przemysłu)

• wyzwanie dla systemu prawnego – podatność́ na  
ochronę na gruncie rożnych podstaw prawnych,  
brak wyrazistej odrębności przedmiotu ochrony



Wzór przemysłowy:

- Nowa i posiadająca indywidualny charakter postać 
wytworu lub jego części

- Każdy przedmiot stworzony w sposób przemysłowy lub 
rzemieślniczy – zwłaszcza: opakowanie, symbole 
graficzne oraz kroje pisma typograficznego z 
wyłączeniem programów komputerowych

- Postać wytworu – tzn. Jego forma, wygląd, a więc nie 
sam produkt











Ochrona wzornictwa przemysłowego w prawie  
własności intelektualnej

• Wzory przemysłowe pojawiły sie dość późno w  

orbicie zainteresowań prawa własności  
intelektualnej

• od początku nie ustalono dla wzorów  
przemysłowych jednolitego modelu ochrony,  
wyraźnie odrębnego od innych









https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/designs/ 
000785522-0001

https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/designs/ 
000754098-0001

https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/designs/ 
001100598-0009



Wzory przemysłowe
w prawie międzynarodowym

•

•

•

•

• hybrydyczna natura wzorów przemysłowych (rozwiązań z  
pogranicza sztuki i przemysłu)

brak wyrazistej odrębności przedmiotu ochrony

brak wyraźnych dyrektyw międzynarodowych co do 
sposobu  ochrony spowodował, że w regulacjach krajowych pojawiły się  
znaczne rozbieżności w zakresie koncepcji ochrony tych dóbr  
(modele bliższe ochronie prawnoautorskiej i modele oparte na  paradygmacie 
patentowym)

w aktach prawa międzynarodowego wzory przemysłowe  traktowane 
są niemal jak „ubogi krewny” prawa własności  

intelektualnej

trudność w stworzeniu adekwatnego reżimu dla ochrony wzorów
przemysłowych widoczna jest na gruncie podstawowych konwencji z zakresu
własności intelektualnej



Porozumienie haskie dotyczące  
międzynarodowej rejestracji wzorów  
przemysłowych

• Stworzenie międzynarodowego depozytu wzorów przemysłowych,  
analogicznego do utworzonego dla potrzeb rejestracji znaków towarowych na  
mocy porozumienia madryckiego, umożliwiającego ochrone wzorów  
przemysłowych w wybranych państwach za pomoca pojedynczego zgłoszenia  
w Biurze Międzynarodowym WIPO

• ustawą z 30.05.2008r.oratyfikacjiaktugenewskiegoporozumieniahaskiegow  
sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych (Dz. U. Nr 130,  
poz. 827) wyrażono zgodę na ratyfikację przez Prezydenta RP aktu  
genewskiego - w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej wszedł on w życie  
dnia 2 lipca 2009 r.

• Zgłoszenie międzynarodowe wzoru przemysłowego nie wymaga  
wcześniejszego zgłoszenia krajowego

• Na mocy decyzji Rady UE nr 2006/954 z 18.12.2006r. zatwierdzającej  
przystąpienie Wspólnoty Europejskiej do Aktu genewskiego Porozumienia  
haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych. Od  
1.01.2008 r. istnieje możliwość wskazania w ramach międzynarodowego  
zgłoszenia wzoru przemysłowego obszaru Unii Europejskiej i ubiegania sie w  
ten sposób o rejestrację wzoru wspólnotowego, co ma znaczenie dla państw  
niebędących członkami UE



Porozumienie lokarneńskie o  
międzynarodowej klasyfikacji wzorów  
przemysłowych z 8.10.1968 r.

• międzynarodowa klasyfikacja wzorów przemysłowych(tzw. klasyfikacja  
lokarneńska) składa się z trzech części – listy klas podstawowych (32) i  
podklas (219), alfabetycznego wykazu przedmiotów, w których  
inkorporowane sa wzory przemysłowe (ponad 7000), informacji  
wyjaśniających

• jednolitysystemklasyfikacyjnyułatwiaposzukiwaniawrejestrachwzorów  

przemysłowych

• Klasyfikacja ma charakter wyłącznie administracyjny. Klasyfikacja  
lokarneńska nie wiąże jednak państw Unii Lokarneńskiej co do natury i  
zakresu ochrony wzorów przemysłowych

• Wykaz klas produktów stosowany w Polsce(załącznik nr3 do rozporządzenia  
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie dokonywania i  
rozpatrywania zgłoszeń́ wzorów przemysłowych) został przygotowany w  
oparciu o zasady klasyfikacji lokarneńskiej

• klasyfikacjalokarneńskajeststosowanadlapotrzebrozporządzenianr6/2002 o  
wzorze wspólnotowym, przy czym OHIM przygotował w oparciu o nią wykaz  
produktów w oficjalnych językach UE określany jako EuroLocarno



Wzory przemysłowe w prawie UE

• tak duże różnice w krajowych modelach ochrony,  
że zdecydowano się stworzyć́ nowy system  
ochrony (tzw. europeizacja prawa wzorów)

• (tzw. design approach) nowe podejście do  
wzorów traktowanych jako samodzielne dobra  
niematerialne o walorach marketingowych dla  
przedsiębiorcy (odejście od modelu patentowego  
lub prawnoautorskiego)



Źródła prawa UE

• dyrektywa 98/71/WE w sprawie ochrony prawnej  
wzorów

• rozporządzenie nr 6/2002 w sprawie wzorów  
wspólnotowych

Zbliżenie ustawodawstw nie ograniczyło sie do  
niwelowania różnic między poszczególnymi porządkami  
prawnymi, lecz wprowadzenia nowej całosciowej  
wizji ochrony wzorów przemysłowych w UE, do  
czego pierwszym krokiem miała być dyrektywa, zas  
ukoronowaniem rozporządzenie o wzorze  
wspólnotowym, w pełni kompatybilne z modelem  
ochrony zaproponowanym w dyrektywie



Dwoistość form ochrony wzorów  
wspólnotowych

wspólnotowy wzór zarejestrowany

• rejestracja w EUIPO i ochrona maksymalnie przez 25 lat

• wyłączność korzystania ze wzoru oraz prawo zakazywania  

osobom trzecim korzystania ze wzoru bez jego zgody

wspólnotowy wzór niezarejestrowany

• wzory udostępnione publicznie w UE i spełniające przesłanki  
ochrony automatycznie chronione przez 3 lata od  
pierwszego udostępnienia publicznego

• możliwość zakazywania używania wzoru, który stanowi  

kopię wspólnotowego wzoru niezarejestrowanego



• Zakres swobody twórczej (I)

Oceniając indywidualny charakter wzoru sąd rozważa na 
ile utrudnione jest w danej dziedzinie przemysłu 
tworzenie rysunków i modeli o charakterze 
indywidualnym

Swobodę projektanta mogą ograniczać narzucane mu 
względy funkcjonalne, techniczne, handlowe, 
ewentualnie także tendencje panujące w modzie, czy 
gusta nabywców

Stopień swobody twórcy przy opracowaniu wzoru należy
określać ze szczególnym uwzględnieniem wymagań 
związanych z właściwościami wynikającymi z funkcji 
technicznej produktu, a także przepisów prawnych 
mających do niego zastosowanie.



Zakres swobody twórczej (II)

Wyrok SO w Warszawie XXII 
GWwp 15/16

Wyrok SO w Warszawie XXII 
GWwp 2/14



Wyłączenia spod ochrony prawem z rejestracji  
wzoru przemysłowego

• Art. 106. 1. Praw z rejestracji nie udziela sie na wzory  
przemysłowe, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z  
porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami;  
korzystania z wzoru przemysłowego nie uważa sie za  
sprzeczne z porządkiem publicznym tylko dlatego, że jest  
zabronione przez prawo.

• Praw z rejestracji nie udziela sie równie, z zastrzeżeniem  
wyjątków przewidzianych w ustawie, na wzory przemysłowe  
zawierające oznaczenia, o których mowa w art. 131 ust. 2  
pkt 2-5.



Skutki sprzeczności z art. 106 p.w.p.  

Sprzeczność́ wzoru z wymogami zawartymi w art.  

106 p.w.p. może stanowić́ podstawę :

- odmowy rejestracji wzoru przemysłowego (art.
110 ust. 2 p.w.p. oraz § 17 i 18 rozporządzenia  
Prezesa Rady Ministrów z 30.01.2002 r. w  
sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń́
wzorów przemysłowych, Dz. U. nr 40, poz. 358  
ze zm.);

- unieważnienia prawa z rejestracji wzoru
(zob. art. 89 w zw. z 118 p.w.p.).



Wyłączenie spod ochrony prawem z rejestracji
wzoru przemysłowego (art. 107 ust. 1 pkt 1
p.w.p.):

cech wytworu wynikających wyłącznie z jego funkcji  
technicznej (rezultat implementacji art. 7 dyrektywy  
98/71/WE, podobnie w art. rozporządzenia 6/2002)

- tzw. konwergencja negatywna w prawie własności  
intelektualnej (por. np. art. 131 ust. 2 pkt 5 p.w.p. -
wyłączenie z rejestracji oznaczeń, które stanowia forme,  
która jest niezbędna do uzyskania efektu technicznego).

- regulacja ta ma zapobiegać hamowaniu innowacji  
technologicznej oraz usuwać ewentualne kolizje z ochroną  
patentową czy ochroną prawem do wzoru uŜytkowego



eu-cd-ICD_000105464

Wyrok NSA II GSK 2032/12





Dwa podejścia interpretacyjne (I) teoria  
wielości form
koncepcja wielości form - wyłączenie obejmuje cechy  
techniczne postaci wytworu tylko wówczas, gdy określona  
funkcja techniczna nie moŜe być osiągnięta przez inną  
konfigurację

Jeżeli projektant miał wybór między dwiema lub więcej  
formami, oznacza to, że wygląd produktu nie jest całkowicie  
i wyłącznie uwarunkowany funkcją techniczną.

 Okoliczność, iz określona cecha wynika wyłącznie z funkcji  
technicznej wytworu może być więc ustalona poprzez  
sprawdzenie, czy istnieja alternatywne rozwiązania, z  
którymi wzór przemysłowy będzie pełnił funkcję techniczną  

w taki sam sposób.



II podejście interpretacyjne

• badany rzeczywisty charakter cech wytworu

• Czy decyzja o wyborze cechy była całkowicie  
uwarunkowana (spowodowana) względami  
technicznymi ?

• potrzeba realizacji funkcji technicznej produktu  
stanowiła jedyny istotny czynnik wyboru  
określonej cechy wyglądu produktu



• podejście interpretacyjne Trybunału  
Sprawiedliwości do analogicznego wyjątku w  
prawie znaków towarowych, nakazuje przyjąć,  
Ŝe wykładnia wyłączenia spod ochrony cech  
wytworów wyłącznie uwarunkowanych ich  
funkcją techniczną uwzględnia systematyke i  
konwergencję w ramach całego systemu prawa  
własności intelektualnej

• regulacja ta ma zapobiegać hamowaniu  
innowacji technologicznej oraz usuwac  
ewentualne kolizje z ochroną patentową



• W praktyce trudno wskazać przykłady wyglądu  
produktów, który jest wyłącznie (w całości)  
uwarunkowany technicznie

• Wyłączenie spod ochrony prawem z rejestracji  
wzoru przemysłowego na gruncie art. 107 ust. 1  
jest najczęściej rozpatrywane w ramach oceny  
przesłanki indywidualnego charakteru a także w  
sporze o naruszenie prawa z rejestracji





Wyrok TS w sprawie C-488/10: „w postępowaniu,  
którego przedmiotem jest naruszenie prawa  
wyłącznego wynikającego z zarejestrowanego  
wzoru wspólnotowego, uprawnienie do zakazania  
jego używania przez osoby trzecie rozciąga sie  
na każda osobe trzecią, która używa wzoru  
niewywołującego u poinformowanego  
użytkownika innego całościowego wrażenia, w  
tym również na osobe trzecią będąca  
właścicielem później zarejestrowanego wzoru  
wspólnotowego”.



Ograniczenia treści prawa z rejestracji wzoru  
przemysłowego (art. 115 p.w.p.)

Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego nie może zakazać osobie trzeciej  
korzystania z wzoru:

1) do użytku osobistego lub niezwiązanego z działalnościa gospodarczą;

2) w celu doświadczalnym;

3) polegającego na jego odtworzeniu do celów cytowania lub nauczania, jeŜeli nie  

narusza dobrych obyczajów i nie utrudnia uprawnionemu w sposób  

nieuzasadniony korzystania z wzoru oraz wskazuje na źródło jego pochodzenia;

4) stosowanego lub zawartego w urządzeniach znajdujących sie na środkach  
transportu lądowego i zarejestrowanych w innych państwach statkach morskich  
lub powietrznych, które czasowo znajduja sie na obszarze Rzeczypospolitej  
Polskiej;

5) przez import części zamiennych i akcesoriów, w których wzór jest stosowany lub  
zawarty w celu napraw statków, o których mowa w pkt 4;

6) wykonywania napraw statków, o których mowa w pkt 4;

7) przez wykonanie na indywidualne zamówienie naprawy związanej z  

odtworzeniem części składowej wytworu złożonego, w celu przywrócenia mu  

pierwotnego wyglądu.







T-9/07 – model zorientowanego  
użytkownika

Zorientowanym użytkownikiem tych wzorów może być́ dziecko  
w wieku od 5 do 10 lat, jako że produkty są jednocześnie  
materiałami promocyjnymi przeznaczonymi dla dzieci.
Ewentualnie zorientowanym użytkownikiem może być́
dyrektor do spraw marketingu przedsiębiorstwa  
produkującego ciastka lub przekąski ziemniaczane, gdy te  
właśnie produkty są promowane z pomocą małych  
metalowych płytek znanych jako hiszp. tazos, ang. rappers  
lub pogs. Nie ma znaczenia, która z tych grup osób jest  
traktowana jako zorientowany użytkownik. Ważne jest  
bowiem, by obu grupom znany był fenomen rappers.
Rzecznik Generalny P. Mengozzi w opinii z 12.05.2001 r. w

sprawie C-281/10 P (PepsiCo, Inc.) określił ten przypadek  
mianem „podwójnego” zorientowanego użytkownika.



Co gdy wygaśnie ochrona z prawa rejestracji wzoru przemysłowego?



Unieważnienie wzoru przemysłowego,  
którego wykorzystanie narusza prawa  
osobiste i majątkowe osób trzecich (art.  
117 ust. 2 p.w.p.)





Nie każdy wzór przemysłowy może być uważany za dzieło sztuki stosowanej, 
a nie każde dzieło sztuki stosowanej może być rejestrowane jako wzór 
przemysłowy, ALE …

Krzyżowanie się zakresów ochrony





R. Markiewicz, Ilustrowane prawo autorskie, Warszawa 2018



Skutki kumulacji ochrony wzoru przemysłowego




