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Zakład Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego  
Międzynarodowego 



1.  Pojęcie znaku towarowego i 
uzasadnienie ochrony 

2.  Warunki ochrony 
3.  Ramy międzynarodowe i unijne 

ochrony 
4.  Naruszenie 



Przepisy dotyczące ochrony znaków towarowych 

•  Ustawa –  Prawo własności przemysłowej  
(wersja jednolita z dnia 2017.04.13) 

•  Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
•  Rozporządzenie 2017/1001 z dnia 14  

czerwca 2017 r. 
•  Dyrektywa 2015/2436 z 16 grudnia 2015 r. 
•  Dyrektywa 2004/48/WE z 29 kwietnia 2004 r. 
•  Dyrektywa 2006/114/WE z dnia 12 grudnia  

2006 r. 



Funkcje ekonomiczne znaku towarowego 
•  Prawo wyłączne (pozytywne i negatywne) o  

skutku monopolu ekonomicznego 
•  Składnik przedsiębiorstwa / ma zdolność  

aportową do spółki 
•  Jest źródłem korzyści (umowy licencyjne) 
•  Chroni markę 
•  Może być przedmiotem zabezpieczenia  

wierzytelności (zastaw) 



Procedury rejestracji znaku towarowego 

•  Znak towarowy = prawo podmiotowe na  
podstawie decyzji administracyjnej 

•  Procedury rejestracji 
– Krajowe (UP RP i zagraniczne urzędy 

patentowe) 
– Unijne (EUIPO) 
– Międzynarodowe 

•  Procedura międzynarodowa: na podstawie  
jednego wniosku uzyskuje się ochronę w wielu  
krajach 





Co to jest znak towarowy (1)? 
•  Znak towarowy = oznaczenie mające 

zdolność  odróżniania towary jednego 
przedsiębiorcy od  towarów innego 
przedsiębiorcy na rynku 

•  może być przedstawione w sposób 
graficzny 

•  Przedmiot ochrony = oznaczenie 
odróżniające 



•  Znaki towarowe zarejestrowane i znaki  

towarowe niezarejestrowane 

•  Zarejestrowane (krajowe i unijne) 

•  Niezarejestrowane znaki (w niektórych  

krajach), trade names 



Co to jest znak towarowy (2)? 

•  Warunek ochrony: zdolność 
odróżniająca  (abstrakcyjna i 
konkretna) 

•  Wtórna zdolność odróżniająca 
•  Zakres ochrony 

– 3 typy kolizji: podwójna identyczność,  
wprowadzenie w błąd, szkoda lub czerpanie  
nienależnej korzyści ze zdolności 
odróżniającej /  renomy znaku towarowego 



Abstrakcyjną zdolność do odróżniania należy odróżnić od tzw. konkretnej 
zdolności  odróżniającej, której ocena dokonywana jest zawsze w odniesieniu do 
towarów i usług  będących przedmiotem zgłoszenia 



Wtórna zdolność odróżniająca 

•  Odmowa udzielenia prawa ochronnego (na podstawie art. 1291 ust. 
1 pkt  2-4 pwp) nie może nastąpić, jeżeli przed datą zgłoszenia 
znaku  towarowego w Urzędzie Patentowym znak ten nabrał, w 
następstwie jego  używania, charakteru odróżniającego w zwykłych 
warunkach obrotu. 

•  „przy ustalaniu czy znak towarowy nabył zdolność odróżniającą w 
wyniku używania, właściwy organ musi dokonać całościowej oceny  
dowodów na okoliczność, że znak zaczął identyfikować dany produkt  
jako pochodzący z konkretnego przedsiębiorstwa i odróżnia tym 
samym  ten towar od towarów pochodzących z innych 
przedsiębiorstw. (...)”  wyrok z dn. 04.05.1999r. w sprawie C-108/97 
i C-109/07 Chiemsee 



Przy ustalaniu zdolności odróżniającej znaku, w 
związku z  którym wnosi się o rejestrację, mogą być 
brane pod uwagę: 
•  czynniki takie jak: 
•  udział w rynku, 
•  intensywność używania, 
•  zasięg geograficzny i długotrwałość używania 

znaku, 
•  kwota zainwestowana przez 

przedsiębiorstwo w  promocję znaku, 
•  procent osób danej kategorii, które ze względu na 

znak  identyfikują towary jako pochodzące z 
konkretnego  przedsiębiorstwa, 

•  a także oświadczenia stosownych izb handlowych 
i  przemysłowych oraz innych stowarzyszeń 
handlowych  i zawodowych. 



Przykłady znaków towarowych, które zostały  
zarejestrowane ze względu na nabycie 
wtórnej zdolności odróżniającej 

wyrok z dn. 
25-07-2018 w 
sprawie 
C-84/17P Wyrok Sądu UE 28-10-2009 

T-137/08 

 
Wyrok WSA w Warszawie VI SA/
Wa  3117/14 z 22-01-2015 



Zdolność oznaczenia do uznania go za 
znak towarowy 
•  oznaczenie może zostać uznane za 

znak towarowy gdy jest ono 
jednocześnie: 
– zmysłowo postrzegalne 
– Jednolite 
– Samoistne 
– Możliwe do przedstawienia w sposób graficzny 



•  Znak	towarowy	musi	być	precyzyjnym	oznaczeniem,	a	celem	
tego	wymogu	jest	w	szczególności	zapobieganie	nadużywaniu	
prawa	znaków	towarowych	w	celu	uzyskania	nieuczciwej	
przewagi	konkurencyjnej	(wyrok	TS,	25	stycznia	2007	r.,	
Dyson/Registr.	znaków	towarowych,	C-321/03,	pkt	34).	

•  Znak	towarowy	jest	przedstawiany	w	każdej	odpowiedniej	
formie	przy	użyciu	ogólnie	dostępnej	technologii,	o	ile	można	
go	odtworzyć	w	rejestrze	w	sposób	jasny,	precyzyjny,	
samodzielny,	łatwo	dostępny,	zrozumiały,	trwały	i	obiektywny.	

•  Znak	może	być	przedstawiany	graficznie	za	pomocą	obrazów,	
linii	lub	znaków,	a	jego	przedstawienie	musi	być	jasne,	
precyzyjne,	samodzielne,	łatwo	dostępne,	zrozumiałe,	trwałe	i	
obiektywne	(wyrok	TS,	27	listopada	2003	r.,	Shield	Mark/
Memex,	C-283/01,	pkt	55).	



Zmysłowa postrzegalność –  
przykłady 



Jednolitość oznaczenia - odnosi się do jego cech strukturalnych i 
oznacza,  iż musi być ono na tyle spójne, by w całości mogło być 
objęte  jednym aktem poznawczym 

Przykład: Znak 
niejednolity 



•  Samoistność - znak towarowy powinien zostać 
oddzielony produkt, który ma sygnować (odrębny byt) 

•  Oznaczenia samoistne względem towaru 

•  Oznaczenia niesamoistne względem 
towaru 



Wyrok Trybunału  
Sprawiedliwości Unii  
Europejskiej z 10 lipca  
2014 r. w sprawie o 
sygn.  C-421/13 



Przedstawialność –  oznaczenie musi  
posiadać pewną formę prezentacji, w postaci 
np.  obrazu, linii lub znaków, o ile 
przedstawienie to będzie: 
1. jasne, 
2. precyzyjne, 
3. kompletne, 
4. łatwo dostępne, 
5. zrozumiałe, 
6. trwałe, 
7. Obiektywne 
Wyrok TS z dnia 12.12.2002 r., C-237/00 
Ralf  Sieckmann 



MCDONALDS (House 
mark)  BIG MAC 
(Product mark) 

I’M LOVIN’ 
IT 



Zapach świeżo ściętej trawy - The 
smell of  fresh cut grass 

np. Hexal AG:  
mówiony tekst  
"Arzneimittel ihres  
Vertrauens: HEXAL" 





•  Znakiem towarowym mogą być  
w szczególności: 

•  1. wyraz 
•  2. rysunek 
•  3. ornament 
•  4. kompozycja kolorystyczna 
•  5. forma przestrzenna, w tym 

forma  opakowania lub towaru 
•  6. melodia lub inny sygnał 

dźwiękowy 



Przeszkody rejestracji znaku 
towarowego 

•  Bezwzględne –  oceniane z urzędu przez 
UP RP 

•  Względne –  oceniane na wniosek 
strony  (procedura sprzeciwowa) 



Bezwzględne przeszkody rejestracji (Art. 1291) (I) 

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) 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; 



Bezwzględne przeszkody rejestracji 
(Art.1291) (II) 

•  zawiera element o wysokiej wartości symbolicznej, 
w  szczególności o charakterze religijnym, 
patriotycznym  lub kulturowym, którego używanie 
obrażałoby uczucia  religijne, patriotyczne lub 
tradycję narodową; 

•  zawiera symbol Rzeczypospolitej Polskiej (godło, 
barwy  lub hymn), itd. 

•  zawiera symbol (herb, flagę, godło) obcego państwa 
•  zawiera urzędowo uznane oznaczenie przyjęte 

do  stosowania w obrocie 
•  stanowi lub odtwarza w swoich 

zasadniczych  elementach nazwę odmiany 
roślin 



Znak towarowy nie może wprowadzać w 
błąd (I) 
 Artykuł	7	ust.	1	lit.	g)	rozporządzenia	2017/1001:	
"Nie	rejestruje	się:	
(g)	znaki	towarowe,	które	mogą	wprowadzać	odbiorców	w	błąd,	na	przykład	co	do	
charakteru,	jakości	lub	pochodzenia	geograficznego	towarów	lub	usług".	
	
Artykuł	59	ust.	1	lit.	a):	
"Nieważność	znaku	towarowego	Unii	Europejskiej	stwierdza	się	na	wniosek	do	Urzędu	
lub	na	podstawie	roszczenia	wzajemnego	w	postępowaniu	w	sprawie	naruszenia:	
a)  jeżeli	znak	towarowy	UE	został	zarejestrowany	z	naruszeniem	przepisów	art.	7".	

Artykuł	3	ust.	1	lit.	G)	dyrektywy	2015/2436	
"Następujących	substancji	nie	rejestruje	się,	a	za	nieważne	uznaje	się	te,	które	zostały	
zarejestrowane:	
g)	znaki	towarowe,	które	mogą	wprowadzać	odbiorców	w	błąd,	na	przykład	co	do	
charakteru,	jakości	lub	pochodzenia	geograficznego	towarów	lub	usług".	



Znak towarowy nie może wprowadzać w błąd (II) 

Okoliczności	odmowy	zakładają	istnienie	rzeczywistego	oszustwa	lub	wystarczająco	
poważnego	ryzyka,	że	konsument	zostanie	oszukany	(wyrok	SPI,	24	września	2008	
r.,	HUP	Uslugi	Polska/OHMI	-	Manpower,	T-248/05,	pkt	64).	

R0911/2016-1,	23-07-2019,	EUIPO	Board	of	Appeal 	



Znak towarowy nie może być opisowy 
•  Konto osobiste standard – przeznaczony do oznaczania usług zawartych 

w kl. 36,  takich jak usługi polegające na prowadzeniu rachunku osobistego 
służącego do  gromadzenia wkładów oszczędnościowych oraz prowadzenia 
rozliczeń pieniężnych (Z-230172) 

•  Złote piwo jasne - przeznaczony do oznaczania towaru zawartego w kl. 
32: piwo  (Z-250154) 

•  Wyborne jajo - przeznaczony do oznaczania towarów zawartych w kl. 29: 
jaja  konsumpcyjne, w tym z hodowli ściółkowej [zob. wyrok NSA z dnia 
20.11.2013 r. VI  SA/Wa 1329/13] 

Apple,	pl-wo-1430354,	26-06-2019	

pl-wo-1305828,	28-06-2018 	



Znak towarowy nie może być (wyłącznie) 
funkcjonalny 

Wyrok TSUE w 
sprawie  C-299/99 

Wyrok TSUE w sprawie 
C-48/09 P 

Wyrok TS 
w  sprawie 
T-508/08 

Wyrok TSUE w  
sprawie 
C-371/06 

Wyrok z dn.  
10.11.2016 
w 
sprawie 
C-30/15 



Znak towarowy nie może zawierać nazwy 
geograficznej 



Znak towarowy nie może zawierać 
symboli  prawnie chronionych 



Znak towarowy nie może być sprzeczny z  
dobrymi obyczajami (I) 
Artykuł	7	ust.	1	lit.	f)	rozporządzenia	2017/1001:	
"Następujących	nie	rejestruje	się:	
(f)	znaki	towarowe,	które	są	sprzeczne	z	porządkiem	publicznym	lub	przyjętymi	
dobrymi	obyczajami”.	
	
Artykuł	59	ust.	1	lit.	a)	rozporządzenia	2017/1001:	
"Nieważność	znaku	towarowego	Unii	Europejskiej	stwierdza	się	na	wniosek	do	
Urzędu	lub	na	podstawie	roszczenia	wzajemnego	w	postępowaniu	w	sprawie	
naruszenia:	
a)  jeżeli	znak	towarowy	UE	został	zarejestrowany	z	naruszeniem	przepisów	art.	7".	
	
Artykuł	3	ust.	1	lit.	f)	2015/2436:	
a)  "Nie	rejestruje	się:	
b)  (f)	znaki	towarowe,	które	są	sprzeczne	z	porządkiem	publicznym	lub	przyjętymi	

dobrymi	obyczajami".	



Znak towarowy nie może być sprzeczny z  
dobrymi obyczajami (II) 

Decyzja UP RP nr pl-  
wo-1296329 z 
23-01-2018, UP RP 

POŻAR W 
BURDELU 

Wyrok WSA w  
Warszawie VI SA/
Wa  477/16 z 
07-09-2016 

Z.384965,	27-08-2014,	UP	RP		

20-12-2019,	
C-000020461 	
EUIPO	Cancellation	
Division



Znak towarowy nie może zawierać oznaczeń 
państwowych (I) 
Artykuł	7	ust.	1	lit.	h)	rozporządzenia	2017/1001:	
"Nie	rejestruje	się:	
h)	znaki	towarowe,	na	które	właściwe	władze	nie	wydały	zezwolenia,	a	których	
rejestracji	należy	odmówić	na	mocy	art.	6ter	Konwencji	paryskiej".	
	
Artykuł	7	ust.	1	lit.	i):	
"Nie	rejestruje	się:	
(i)  znaki	towarowe,	które	zawierają	odznaki,	godła	lub	herby	inne	niż	określone	w	art.	

6	ter	konwencji	paryskiej	i	które	są	przedmiotem	szczególnego	interesu	
publicznego;	chyba	że	właściwy	organ	wyraził	zgodę	na	ich	rejestrację".	

	
Artykuł	59	ust.	1	lit.	a):	
"Nieważność	znaku	towarowego	Unii	Europejskiej	stwierdza	się	na	wniosek	do	Urzędu	
lub	na	podstawie	roszczenia	wzajemnego	w	postępowaniu	w	sprawie	naruszenia:	
a)	jeżeli	znak	towarowy	UE	został	zarejestrowany	z	naruszeniem	przepisów	art.	7".	



Znak towarowy nie może zawierać oznaczeń 
państwowych (II) 
Dyrektywa	2015/2436	(dyrektywa	w	sprawie	harmonizacji):	
	
Artykuł	3	ust.	1	lit.	h):	
"Poniższe	nie	podlegają	rejestracji:	
h)	znaki	towarowe,	na	które	właściwe	organy	nie	wydały	zezwolenia,	a	których	
rejestracji	odmawia	się	lub	które	zostają	unieważnione	na	mocy	art.	6	ter	Konwencji	
paryskiej	o	ochronie	własności	przemysłowej,	zwanej	dalej	"konwencją	paryską".	



Znak towarowy nie może zawierać oznaczeń 
państwowych (III) 

Decyzja UP RP z 23-07-2014, 
699-080-C 



Znak towarowy nie może stanowić określenie 
powszechnie  używane w języku potocznym lub 
handlowym 



Względne przeszkody 
rejestracji 
•  1)  prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich; 
•  2)  identyczność ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa 

ochronnego z  wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla 
identycznych towarów; 

•  3)  identyczność lub podobieństwo 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)  identyczność lub podobieństwo 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)  identyczność lub podobieństwo 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 krajowego lub prawa UE 
przewidujących  ochronę oznaczenia geograficznego lub nazwy pochodzenia 
osoba uprawniona do  wykonywania praw wynikających z wcześniejszego ich 
zgłoszenia, o ile to oznaczenie  lub nazwa zostanie zarejestrowane, może 
zakazać używania późniejszego znaku  towarowego. 



Listy zgody 
Urząd Patentowy RP dokonuje rejestracji znaku  
towarowego w przypadku: 
•  naruszenia praw osobistych lub majątkowych  

osób trzecich 
•  podob ieńs twa do zare jes t rowanego 

oznaczenia  geograficznego 
• 	 ko l i zj i ze zn aki  em z wcześ  n i ej s 

zym  pierwszeństwem 
•  jeżeli uprawniony, z tych wcześniejszych 

praw  wyrazi pisemną zgodę na rejestrację 
późniejszego  znaku towarowego. 



Zakres ochrony na podstawie rejestracji 
znaku  towarowego 
•  Zakres 

– Zasada specyfikacji: ograniczenie do 
określonych  towarów lub usług (wyjątek: 
ochrona renomowanych  znaków towarowych) 
– Protection only against trade-mark use / use 
which  interferes with TM functions 

•  Okres ochrony: 10 lat, ale z możliwością  
przedłużenia (“trade marks, like diamonds, 
are  forever”) 

•  Pokrewne prawa odróżniające: nazwy  
przedsiębiorstwa / firma, tytuły, 
oznaczenia  geograficzne 



Naruszenie prawa ochronnego na 
znak  towarowy -  warunki 
ogólne 
•  Naruszyciel używa znaku we własnej  

komunikacji handlowej (nie zaś w 
cudzym  imieniu) 

•  Używanie w obrocie (uczciwe warunki 
obrotu i handlu) 

•  Używanie na terytorium (krajowym / UE) 
•  Używanie w odniesieniu do towarów lub 

usług 
•  Używanie zakłóca funkcje znaku 

toawrowego 



•  Podwójna identyczność 
– identyczność oznaczenia oraz towarów / usług 
– wpływ na funkcje znaku towarowego:  
pochodzenia, jakościowa, gwarancyjna,  
komunikacyjna, inwestycyjna, reklamowa 
•  Ryzyko wprowadzenia w błąd 

–  3 parametry: identyczność/podobieństwo oznaczenia,  
identyczność / podobieństwo towarów lub usług, zdolność  
odróżniająca znaku towarowego 

–  Kryteria te są niezależne 
–  Wyłącznie ochrona funkcji pochodzenia 

•  Rozszerzona ochrona znaków renomowanych 
- ochrona wszystkich funkcji 



CAŁOŚCIOWA OCENA NIEBEZPIECZEŃSTWA RYZYKA W 
BŁĄD 

•  Zasada wzajemnej zależności: 
„niewielki stopień podobieństwa oznaczonych 
towarów lub usług może zostać skompensowany  wyższym 
stopniem podobieństwa znaków  towarowych i odwrotnie” 
(wyrok Trybunału z 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97, 
Canon  Kabushiki Kaisha vs. Metro-Goldwyn-Mayer Inc. 
(„Canon”) 

 
•  Ocena z punktu widzenia przeciętnego odbiorcy  osoba należycie 

poinformowana, uważna i racjonalna 
(wyrok w sprawie C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co.  
GmbH przeciwko Klijsen Handel) 







Ocena identyczności lub podobieństwa 
znaków 
•  Nakaz całościowej oceny znaków 
•  Zasada badania znaków w trzech 

płaszczyznach  (płaszczyzna wizualna, 
fonetyczna oraz  znaczeniowa) 

•  Dopuszczalność badania zdolności odróżniającej  
poszczególnych elementów znaków 

•  Dominujące znaczenie elementów słownych  
Kluczowe znaczenie początku znaku – 
Długośc znaku towarowego 

•  Przynależność znaku do rodziny znaków 
•  Silniejsza zdolność odróżniająca znaku   

wcześniejszego. 





•  Używanie własnego imienia 
→  kiedyś dotyczyło nazwiska 
i firmy  osoby prawnej, w 
2015r.  ograniczone tylko do 
osób  fizycznych (sprawa 
CJEU, C-  245/02 – 
Anheuser-Busch pko  Budvar) 

•  Używanie opisowe → w 2015 
r.  Dopuszczalne jest opisowe  
używanie elementów  
niedystynktywnych (sprawa:  
CJEU, C-48/04 – Opel pko 
Autec) 

•  Używanie referencyjne → 
kiedyś  tlko dla części 
zamiennych I  akcesori, dziś 
wyłączenie ogólne  (sprawa: 
CJEU, C-500/14 – Ford  pko 
Wheeltrims) 
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