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Wstęp

Warunkiem udzielenia prawa ochronnego na  znak towarowy 
jest  posiadanie przez niego zdolności rejestracyjnej, która w  konkret-
nym przypadku oznacza, że nie występują przeszkody udzielenia prawa 
ochronnego.

Nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej z  dnia 
11 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1615), która weszła w życie w dniu 
15 kwietnia 2016 r., doprowadziła do całkowitej zmiany systemu udziela-
nia praw ochronnych na znaki towarowe. W dotychczas obowiązującym 
systemie prawnym, Urząd Patentowy RP przeprowadzał ex officio pełne 
badanie zdolności rejestracyjnej zgłoszonego oznaczenia. Oznaczało to, 
że w postępowaniu o udzielenie prawa ochronnego Urząd Patentowy RP 
zobowiązany był przeprowadzić badanie zarówno bezwzględnych jak 
i względnych przesłanek odmowy.

Zmiany, jakie nastąpiły z dniem 15 kwietnia 2016 r., spowodowały 
przejście z  systemu badawczego na  system sprzeciwowy. W  myśl no-
wych przepisów, badanie zdolności rejestracyjnej znaku towarowego 
ex officio zostało ograniczone wyłącznie do przesłanek bezwzględnych. 
Natomiast, zgodnie z nowelizowanymi przepisami, przesłanki względne 
mogą stanowić podstawę wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku 
towarowego. Art. 1321 pwp stanowi bowiem, że po rozpatrzeniu sprze-
ciwu, 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 prawo 
ochronne z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej oso-
by dla identycznych towarów;

3. identyczny lub podobny do  znaku towarowego, na  który 
udzielono prawo ochronne z  wcześniejszym pierwszeństwem 
na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, 
jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które 
obejmuje, w szczególności ryzyko skojarzenia znaku zgłoszone-
go ze znakiem wcześniejszym;

4. identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowe-
go, na który udzielono prawo ochronne z wcześniejszym pierw-



szeństwem na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, je-
żeli 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 powszech-
nie znany i używany jako znak towarowy przeznaczony do ozna-
czania towarów identycznych lub podobnych pochodzących 
od innej osoby, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców 
w błąd, które obejmuje, w szczególności ryzyko skojarzenia zna-
ku zgłoszonego ze znakiem powszechnie znanym.

W kolejnych rozdziałach Przewodnika, zostaną omówione prze-
szkody udzielenia prawa ochronnego, mogące stanowić zgodnie 
z  art.  132¹ pwp podstawę sprzeciwu, natomiast przesłanki udzielenia 
prawa ochronnego na  znak towarowy, których badanie prowadzane 
jest przez Urząd ex officio, zgodnie z treścią art. 1291 pwp, zostały omó-
wione w odrębnej części Przewodnika.
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Część I

NARUSZENIE PRAW OSOBISTYCH 
LUB MAJĄTKOWYCH OSÓB 
TRZECICH
art. 1321 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo własności przemysłowej

1. Wstęp

Przed nowelizacją ustawy prawo własności przemysłowej z  dnia 
11 września 2015 r.  (Dz. U. z  2015 r.  poz. 1615) Urząd Patentowy badał 
z urzędu, czy zgłoszony znak towarowy narusza prawa osobiste lub ma-
jątkowe osób trzecich, nawet przy braku inicjatywy ze strony podmio-
tu, którego prawa osobiste lub majątkowe zostały naruszane. Odmowa 
udzielenia prawa ochronnego na  oznaczenie, którego używanie naru-
szało prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich, stanowiła więc bez-
względną przeszkodę rejestracyjną.

Obecnie, zgodnie z treścią nowelizacji z dnia 11 września 2015 r., 
Urząd Patentowy ocenia, czy używanie zgłoszonego znaku towaro-
wego narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich pod wa-
runkiem złożenia sprzeciwu wobec zgłoszonego znaku towarowego, 
zgodnie z treścią art. 1321 ust. 1 pkt 1 pwp.

W myśl  art. 1321 ust. 1 pkt 1 pwp, po rozpatrzeniu sprzeciwu, o któ-
rym mowa w art. 1526a ust. 1 pwp lub art. 15217 ust. 1 pwp, uznanego za za-
sadny nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy, którego używa-
nie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich.

Urząd Patentowy jest uprawniony do rozstrzygania kwestii dotyczą-
cych naruszenia praw majątkowych lub osobistych osób trzecich. Woje-
wódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 27.11.2008 r., 
Sygn. VI SA/Wa 1388/07 stwierdził, że „Urząd Patentowy RP posiada wy-
łączną kognicję w  sprawach decyzji w  zakresie rejestrowalności znaku 
towarowego, jak i przeszkód w rejestracji określonego znaku oraz posia-
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Część I Naruszenie praw osobistych lub majątkowych osób trzecich

da uprawnienia do samodzielnego ustalenia faktów i dokonania prawnej 
oceny zebranego materiału dowodowego, w tym do ustalenia czy znak 
towarowy narusza prawa osobiste lub majątkowe”.

Podczas składania podania o udzielenie prawa ochronnego na znak 
towarowy, nie jest wymagane od zgłaszającego wykazanie się tytułem 
prawnym do zgłoszenia znaku na swoją rzecz. Zakłada się dobrą wiarę 
zgłaszającego, co oznacza, że przyjmuje się, iż przysługuje mu upraw-
nienie do tego znaku [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 22.08.2007 r., 
Sygn. VI SA/Wa 978/07; M. Andrzejewski, P. Kostański, „Prawo własności 
przemysłowej”. Komentarz, Warszawa 2010].

Spełnienie ustawowych warunków odmowy udzielenia prawa 
ochronnego na  znak towarowy zgodnie z  treścią art.  1321 ust.  1 pkt  1 
pwp, jest oceniane przez Urząd Patentowy z perspektywy daty zgłosze-
nia znaku towarowego. Zagadnienia związane z kwestiami podmiotowy-
mi i przedmiotowymi wiążącymi się z prawem zgłoszonym do ochrony, 
a w szczególności takie, czy zgłaszającemu w ogóle przysługuje prawo 
do  zgłoszonego znaku, należy oceniać według daty zgłoszenia znaku 
towarowego [zob. wyrok WSA w  Warszawie z  dnia 27.11.2008 r., Sygn. 
VI SA/Wa 1388/07, potwierdzony przez wyrok NSA z dnia 26.01.2010 r., 
Sygn. II GSK 344/09]. Zastosowanie znajduje tutaj tzw. zasada prioryte-
tu, zgodnie z którą w przypadku kolizji między prawem osobistym i/lub 
majątkowym a znakiem towarowym, priorytet przyznaje się prawu po-
wstałemu wcześniej. Należy zauważyć, że  naruszenie praw osobistych 
lub majątkowych osób trzecich, ma charakter obiektywny w tym sensie, 
że jest niezależne od wiedzy zgłaszającego w momencie składania wnio-
sku o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy o tym, że prawa 
osób trzecich są naruszane [zob. wyrok NSA z dnia 30.03.2006 r., Sygn. II 
GSK 9/06].

Zgodnie z treścią art. 133 pwp „Jeżeli uprawniony do wcześniejsze-
go znaku towarowego lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego 
lub majątkowego wyrazi pisemną zgodę na udzielenie prawa ochronnego 
na późniejszy znak towarowy sprzeciw, o którym mowa w art. 1526a ust. 1 
lub art. 15217 ust. 1, podlega oddaleniu”. W związku z powyższym, w przy-
padku nadesłania pisemnej zgody dochodzi do usunięcia bezprawności 
naruszenia art. 1321 ust. 1 pkt 1 pwp.

Przepis art. 1321 ust. 1 pkt 1 pwp nie wymienia wprost, jakie katego-
rie praw podmiotowych mogą stanowić przeszkodę w uzyskaniu prawa 
ochronnego na znak towarowy. Kategoriami praw osobistych i majątko-
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Prawo do imienia, nazwiska, pseudonimu

wych, które mogą zostać naruszone przez używanie znaku towarowego 
są przede wszystkim:

1) prawo do imienia, nazwiska, pseudonimu,
2) prawo do wizerunku,
3) prawo do firmy,
4) prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
5) prawo do nazwy zespołu muzycznego,
6) autorskie prawa osobiste i majątkowe.

2. Prawo do imienia, nazwiska, pseudonimu

Nazwisko jest  oznaczeniem osoby fizycznej, symbolem i  emana-
cją jej  tożsamości [zob. G. Tylec „Imię i  nazwisko osoby fizycznej oraz 
ich ochrona w polskim prawie cywilnym”, Lublin 2013]. Nazwisko, jako 
dobro osobiste w  rozumieniu art.  23 kc, może stanowić jednocześnie 
znak towarowy [zob. wyrok NSA z dnia 20.09.2006 r., II GSK 115/06].

 W razie kolizji zgłoszonego lub zarejestrowanego znaku towarowe-
go zawierającego nazwisko z prawem podmiotowym do nazwiska, oso-
ba której dobro osobiste (prawo do nazwiska) zostało naruszone, może 
żądać zaprzestania działań naruszających jej prawa bądź uniemożliwie-
nia rejestracji przed Urzędem Patentowym RP, co nie wyłącza roszczenia 
o ochronę dóbr z art. 23 i art. 24 kc [zob. wyrok SN z dnia 17.03.1988 r., 
IV CR 60/88].

Sam fakt, że znak towarowy zawiera nazwisko będące jednocześnie 
nazwiskiem innej osoby nie oznacza automatycznie, że mamy do czynie-
nia z naruszeniem praw osobistych. W obliczu niezliczonej ilości nazwisk 
można hipotetycznie przypuszczać, że  niemal każdy zgłoszony znak 
towarowy może być jednocześnie czyimś nazwiskiem. Z  naruszeniem 
prawa osobistego w  postaci prawa do  nazwiska mamy do  czynienia 
w  sytuacji, gdy zgłoszony znak towarowy zawierający nazwisko, może 
wywołać u odbiorców skojarzenie między konkretną osobą a znakiem 
towarowym, w którym występuje to nazwisko.

W orzeczeniach z dnia 13 maja i 10 czerwca 1937 r. Wydział Odwo-
ławczy stwierdził, że do naruszenia praw osobistych może dojść w przy-
padku, gdy nazwisko zostanie użyte w znaku towarowym w celu nadania 
mu siły atrakcyjnej i jednocześnie jest ono nazwiskiem ściśle określonej 
osoby. Sytuacja taka nie ma jednak miejsca w przypadku posłużenia się 



14  I    Podstawy sprzeciwu

Część I Naruszenie praw osobistych lub majątkowych osób trzecich

nazwiskiem rodu wygasłego albo też nazwiskiem osoby, która nie stała 
się powszechnie znana ogółowi społeczeństwa [zob. orzeczenie Wydzia-
łu Odwoławczego UP RP z dnia 13.05.1937 r. i 10.06.1937 r.].

Do naruszenia art. 1321 ust. 1 pkt 1 pwp dochodzi również wów-
czas, gdy zgłaszający świadomie zgłasza znak towarowy zawierający cu-
dze nazwisko w celu skorzystania z  jego renomy, wskazania, że osoba 
nosząca to nazwisko jest zaangażowana w proces wytwarzania towarów 
[zob. J. Mordwiłko-Osajda „Znak towarowy. Bezwzględne przeszkody re-
jestracji”, Warszawa 2009].

Zdaniem G. Tylec o  naruszeniu praw autorskich i  majątkowych 
można mówić jedynie wtedy, kiedy umieszczenie w treści znaku towa-
rowego cudzego nazwiska wyrządza szkodę osobie, która je nosi [zob. 
G. Tylec „Imię i nazwisko osoby fizycznej oraz ich ochrona w polskim pra-
wie cywilnym”, Lublin 2013].

W sytuacji, kiedy zgłoszony znak towarowy zawiera nazwisko 
zgłaszającego, będące jednocześnie nazwiskiem powszechnie zna-
nym, to taki znak może być zarejestrowany pod warunkiem, że zosta-
nie dodany do niego element fantazyjny. Stanowi to wyraz pogodzenia 
swobody posługiwania się swoim dobrem osobistym, jak i  interesów 
przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą [zob. J. Mor-
dwiłko-Osajda „Znak towarowy. Bezwzględne przeszkody rejestracji”, 
Warszawa 2009].

Imię, podobnie jak nazwisko, pełni rolę indywidualizacyjną. Za-
zwyczaj samo imię bez nazwiska nie  jest wystarczające do oznaczenia 
konkretnego człowieka, dlatego wykorzystanie imienia w  znaku to-
warowym rzadziej będzie prowadziło do  naruszenia dóbr osobistych 
na gruncie art. 1321 ust. 1 pkt 1 pwp chyba, że „kontekst ekspozycji zna-
ku towarowego nie pozostawia wątpliwości, że chodzi o imię określonej 
osoby”. Tak było w przypadku zarejestrowania w rok po śmierci Marlene 
Dietrich na rzecz spółki Lighthouse GmbH znaku towarowego „Marlene” 
[zob. wyrok Federalnego Trybunału Sprawiedliwości w Niemczech BGH 
1 ZR 49/97, zob. J. Balcarczyk-Myczkowska, „Prawo do wizerunku w Re-
publice Federalnej Niemiec”, PIPWI UJ 2005 z. 89].

Pseudonim, jako „przybrane nazwisko, imię, wybrany znak graficz-
ny itd. używany w druku i w innych wystąpieniach publicznych zamiast 
nazwiska właściwego” [por. „Popularna encyklopedia powszechna”, Kra-
ków 1996] podobnie jak i imię i nazwisko, stanowi dobro osobiste w ro-
zumieniu art. 23 kc, które może być znakiem towarowym.
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Urząd Patentowy decyzją z dnia 22.06.2011 r. odmówił na podsta-
wie art. 131 ust. 1 pkt 1 pwp (obecnie art. 1321 ust. 1 pkt 1 pwp) udzielenia 
prawa ochronnego na słowny znak towarowy „DODA ENERGY DRINK”. 
W uzasadnieniu wskazał, że zarejestrowanie przedmiotowego znaku na-
rusza prawa osobiste i majątkowe polskiej piosenkarki Doroty Rabczew-
skiej, posługującej się pseudonimem DODA.

3. Prawo do wizerunku

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach po-
krewnych, która normuje problematykę rozpowszechniania wizerunku, 
nie zawiera definicji legalnej wizerunku. Podobnie, kodeks cywilny, który 
w art. 23 wymienia prawo do wizerunku, jako przykład dobra osobistego, 
nie definiuje tego pojęcia. Zdaniem J. Barty i R. Markiewicza wizerunek 
kojarzony jest najczęściej z „wyglądem człowieka, z zespołem cech ze-
wnętrznych charakterystycznych dla danej jednostki, a zwłaszcza z tym, 
co dla tego wyglądu jest najbardziej wyróżniające – czyli z twarzą” [por. 
J. Barta, R. Markiewicz „Wokół prawa do wizerunku”, ZNUJ PWiOWI 2002]. 
Wizerunek, podobnie jak imię, czy nazwisko może stanowić znak towa-
rowy. Tym samym, może naruszać cudze prawa osobiste i majątkowe.

Przykłady:

xx W decyzji z dnia 6.11.2002 r. Urząd Patentowy stwierdził, że zgło-
szony w  celu udzielenia prawa ochronnego znak towarowy 
ZAGŁOBA narusza prawa osobiste i  majątkowe osób trzecich. 
Grafika znaku przedstawia wizerunek aktora, pana Mieczysława 
Pawlikowskiego, odtwórcę roli ZAGŁOBY w filmie Jerzego Hoff-
mana pod tytułem „Potop”.
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xx W decyzji z dnia 26.03.2012 r. Urząd Patentowy stwierdził, że zgło-
szony znak towarowy narusza prawa osobiste i majątkowe Pana 
Stanisława Tyma. Zgłoszony znak towarowy zawiera element, 
który jest  graficznym odwzorowaniem zdjęcia portretowego 
wykonanego na podstawie kadru z polskiego filmu fabularnego 
z 1981 r. pod tytułem „Miś” (w reżyserii Stanisława Barei).

4. Prawo do firmy

Firma identyfikuje podmiot gospodarczy na rynku i stanowi jego 
dobro osobiste oraz majątkowe. Nazwa firmy identyfikująca podmiot 
gospodarczy na rynku jest odpowiednikiem nazwiska osoby fizycznej, 
stanowi zatem dobro osobiste w rozumieniu art. 23 kc, Równocześnie 
nazwa firmy jest niemajątkowym składnikiem przedsiębiorstwa trakto-
wanego jako podmiot własności i  innych praw majątkowych, o  czym 
stanowi art. 551 pkt 1 kc [zob. wyrok NSA z dnia 30.03.2006 r., Sygn. II GSK 
15/05, wyrok NSA z dnia 8.02.2011 r., Sygn. II GSK 91/10].

Firma została uregulowana w  przepisach art.  431 i  następne kc, 
Zgodnie z  art.  432 § 1 kc przedsiębiorca działa pod firmą. Wprawdzie 
art.  432 kc nie  zawiera definicji firmy, lecz na  podstawie dalszej treści 
przepisów kodeksu cywilnego, możliwe jest  jej stworzenie takiej de-
finicji. Przyjąć należy, że  firma w  ujęciu kodeksu cywilnego jest  ozna-
czeniem słownym indywidualizującym przedsiębiorcę w  obrocie [zob. 
U. Promińska, „Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz”, Warszawa 
2014]. Prawo do firmy podlega ochronie na podstawie art. 4310 kc, Nazwa 
firmy ma charakter prawa podmiotowego bezwzględnego, skutecznego 
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erga omnes, przysługującego przedsiębiorcy [zob. wyrok WSA w Warsza-
wie z dnia 29.07.2005 r., Sygn. VI SA/Wa 550/05; wyrok WSA w Warszawie 
z dnia 27.09.2012 r., Sygn. VI SA/Wa 647/12; wyrok SN z dnia 5.03.2010 r., 
Sygn. IV CSK 371/09].

Z powyżej wskazanych względów, w sytuacji złożenia zasadnego 
sprzeciwu dotyczącego kolizji zgłoszonego znaku towarowego z wcze-
śniejszym prawem do firmy (naruszenia prawa do firmy), Urząd Patento-
wy RP odmawia na podstawie art. 1321 ust. 1 pkt 1 pwp udzielenia prawa 
ochronnego na znak towarowy.

Jak podkreśla się w doktrynie i orzecznictwie, funkcje znaku towaro-
wego i oznaczenia przedsiębiorstwa (firmy) nakładają się. Znak towarowy, 
odróżniając bezpośrednio towary w obrocie na podstawie ich pochodze-
nia, pośrednio wskazuje na źródło ich pochodzenia. Może zatem identyfi-
kować przedsiębiorstwo. Natomiast oznaczenie przedsiębiorstwa (firma), 
odróżniając w  obrocie bezpośrednio dane przedsiębiorstwo lub jego 
część, może pośrednio wskazać na pochodzenie towarów. Konsekwencją 
tego jest sytuacja, w której przeciętny nabywca towarów może na pod-
stawie znaku towarowego identyfikować przedsiębiorstwo i odwrotnie. 
W omawianej sytuacji dochodzi zatem do naruszenia firmy przez użycie 
jej  jako znaku towarowego [zob. wyrok NSA z dnia 5.04.2006 r., Sygn. II 
GSK 377/05; wyrok WSA w Warszawie z dnia 14.11.2014 r., Sygn. VI SA/Wa 
1884/14; A. Kisielewicz, J. P. Tarno, „Sądowa kontrola administracji w spra-
wach gospodarczych”, Warszawa 2013].

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, w przypadku kolizji między 
firmą (nazwą) przedsiębiorstwa a  zarejestrowanym z  „gorszym pierw-
szeństwem” znakiem towarowym priorytet przyznaje się prawu powsta-
łemu wcześniej [zob. wyrok NSA z dnia 10.01.2002 r., Sygn. II SA 3390/01; 
wyrok NSA z dnia 3.04.2014 r., Sygn. II GSK 244/13; wyrok WSA w Warsza-
wie z dnia 17.10.2005 r., Sygn. VI SA/Wa 1008/05].

O naruszeniu prawa do firmy można mówić nie tylko wówczas, gdy 
osoba nieuprawniona rejestruje na swoją rzecz pełną nazwę osoby praw-
nej, ale także wtedy, gdy dokonuje zgłoszenia w celu uzyskania ochrony 
części nazwy, jeżeli ta część ma charakter wyróżniający oraz umożliwia 
jednoznaczną identyfikację tej osoby i  jej  odróżnienie od  innych pod-
miotów [zob. wyrok SN z  dnia 28.10.1998 r., Sygn. II CKN 25/98; wyrok 
NSA z dnia 5.04.2006 r., Sygn. II GSK 377/05; wyrok NSA z dnia 8.02.2011 r., 
Sygn. II GSK 91/10; wyrok WSA w Warszawie z dnia 27.09.2012 r., Sygn. VI 
SA/Wa 647/12].
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Zgodnie z  utrwaloną linią orzeczniczą, kolizja prawa do  nazwy 
handlowej oraz prawa do znaku towarowego może wystąpić pomimo 
nieistnienia podobieństwa produkowanych towarów, a  więc pomimo 
nieistnienia niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd, albowiem firma 
indywidualizuje osobę prawną, która poprzez nazwę wyrabia sobie re-
nomę, solidność świadczonych usług. Dlatego też używanie oznaczenia 
z późniejszym pierwszeństwem może przynieść nienależną korzyść lub 
być szkodliwe dla wartości odróżniającego charakteru bądź renomy 
oznaczenia z wcześniejszym pierwszeństwem [zob. wyrok WSA w War-
szawie z dnia 4.11.2008 r., Sygn. VI SA/Wa 1324/08; wyrok WSA w Warsza-
wie z dnia 27.09.2012 r., Sygn. VI SA/Wa 647/12; wyrok WSA w Warszawie 
z dnia 28.09.2011 r., Sygn. VI SA/Wa 984/11].

5. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego

Prawem podmiotowym, które na  podstawie art.  1321 ust.  1 pkt  1 
pwp może zostać naruszone przez używanie znaku towarowego, 
jest również prawo z rejestracji wzoru przemysłowego. Używanie znaku 
towarowego może bowiem wkraczać w  zakres powstałego wcześniej 
prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, gdyż zarówno znak towaro-
wy, jak i wzór przemysłowy mogą posiadać zdolność odróżniania towaru 
w obrocie [zob. R. Skubisz [w:] „System prawa prywatnego” tom 14b Pra-
wo własności przemysłowej pod red. R. Skubisza wyd. CH Beck Instytut 
Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2012, str. 749].

Przykład:

Decyzją z  dnia 14.08.2013 r.  Urząd Patentowy odmówił udziele-
nia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na podstawie 
art. 131 ust. 1 pkt 1 pwp (obecnie art. 1321 ust, 1 pkt 1 pwp). W uzasad-
nieniu stwierdził, że wzór przemysłowy pt. „Opakowanie dań typu fast 
food” (zob. ilustracja poniżej), zawiera tożsamy ze zgłoszonym znakiem 
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towarowym element graficzny, w  postaci słowno-graficznego logo 
BAMBOOBOX. Element ten stanowi jedną z cech istotnych omawianego 
wzoru przemysłowego:

6. Prawo do nazwy zespołu muzycznego

Nazwa zespołu muzycznego stanowi dobro osobiste, w rozumieniu 
art. 23 kc, Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 12.11. 2012 r., 
Sygn. I ACa 566/12 stwierdził, że „nazwa zespołu jest rodzajem artystycz-
nego pseudonimu, o  którym mowa wprost w  art.  23 kc, tyle, że  przy-
jętego nie  przez jedną osobę, a  przez wszystkich członków zespołu, 
zastępczym (w stosunku do  nazwisk) środkiem identyfikacji w  sferze 
działalności artystycznej”.

„Nazwa zespołu artystycznego – w braku odmiennej umowy w tym 
względzie – stanowi dobro osobiste wszystkich jego członków, chyba 
że bądź wiąże się ona treściowo z jednym tylko lub z niektórymi z nich, 
bądź chodzi o  zespół utworzony, nazwany i  kierowany przez jednego 
z członków w sposób tak wyraźny i oczywisty, iż uchodzi za zespół tej 
osoby. W wypadku zmian w składzie osobowym zespołu artystycznego, 
używającego nazwy stanowiącej dobro osobiste wszystkich jego człon-
ków, ocena, czy  i  komu przysługuje prawo używania tej nazwy dalej, 
powinna – w  razie sporu – być dokonana z  uwzględnieniem konkret-
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nych okoliczności, a w szczególności po rozważeniu, czy w wyniku tych 
zmian pozostaje nadal grupa osób mogąca kontynuować pracę zespołu 
w sposób odbiegający istotnie od stylu i poziomu pracy w poprzednim 
składzie” [zob. wyrok SN z dnia 30.05.1988 r.,  I CR 124/88].

Uwzględniając powyżej wskazane względy, Urząd Patentowy RP, 
na skutek wniesienia sprzeciwu przez uprawnionego do nazwy zespo-
łu muzycznego uznanego za zasadny może odmówić udzielenia prawa 
ochronnego na znak towarowy na podstawie art. 1321 ust. 1 pkt 1 pwp. 
Przykładowo, decyzją z  dnia 23.04.2014 r.  Urząd Patentowy odmówił 
udzielenia prawa ochronnego na słowny znak towarowy PAKTOFONIKA 
na podstawie 131 ust. 1 pkt 1 pwp (obecnie art. 1321 ust. 1 pkt 1 pwp). 
W uzasadnieniu Urząd wskazał, że przedmiotowy znak towarowy stano-
wi nazwę zespołu hiphopowego, a zgłaszający niebędący członkiem ze-
społu nie wykazał, że posiada prawo do ubiegania się o uzyskanie prawa 
ochronnego na takie oznaczenie.

7. Autorskie prawa osobiste i majątkowe

Pod pojęciem autorskich praw osobistych i majątkowych rozumie 
się ogół praw przysługujących twórcy utworu, zgodnie z  treścią usta-
wy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
Za podstawowy cel prawa autorskiego uznać należy ochronę praw oso-
bistych i majątkowych do utworu.

Aby można było mówić o naruszeniu praw autorskich, znak towa-
rowy musi stanowić utwór w rozumieniu ww. ustawy. Zgodnie z treścią 
art. 1 ust. 1 pr. aut. przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw dzia-
łalności twórczej o  indywidualnym charakterze, ustalony w  jakiejkolwiek 
postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Może 
to być zatem przykładowo obraz, melodia, zdjęcie fotograficzne, utwór 
audiowizualny czy literacki. W sytuacji, gdy dane dobro nie jest utworem 
i nie korzysta z ochrony prawnoautorskiej, to nie można uznać, że po-
przez zarejestrowanie znaku towarowego zostały naruszone cudze pra-
wa autorskie, jako że  prawa takie nikomu nie  przysługują [zob. wyrok 
WSA w Warszawie z dnia 6.04.2005 r., Sygn. VI SA/Wa 152/04].

Prawa osobiste i majątkowe do cudzego utworu, objętego ochroną 
prawnoautorską, mogą zostać naruszone poprzez używanie w charakte-
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rze znaku towarowego oznaczenia odpowiadającego w całości lub czę-
ści temu utworowi.

Przykładem postępowania, w którym podstawę decyzji Urzędu Pa-
tentowego o odmowie udzielenia prawa ochronnego na znak towaro-
wy, stanowiły autorskie prawa majątkowe do utworu audiowizualnego, 
jest  zgłoszenie jako znaku towarowego tytułu cyklu programów tele-
wizyjnych „SENSACJE XX WIEKU”. Decyzja Urzędu Patentowego wyda-
na została w oparciu o wyrok Sądu Apelacyjnego i Sądu Okręgowego 
w Warszawie, w których rozstrzygnięto, komu przysługują autorskie pra-
wa majątkowe do tego utworu.

Jak podkreśla się w  doktrynie, korzystanie z  cudzego utworu 
w charakterze znaku towarowego, wymaga uprzedniego uzyskania od-
powiedniego zezwolenia od podmiotu posiadającego prawa majątkowe 
do tego utworu, zgodnie z art. 41 pr. aut. Uzyskanie takiego zezwolenia 
umożliwia korzystanie z utworu w charakterze znaku towarowego, jak 
również uzyskanie prawa ochronnego na taki znak [por. J. Błeszyńska--
-Wysocka, „Użycie utworu w znaku towarowym jako pole eksploatacji”, 
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2008, nr 2].

8. Podsumowanie

Wynikający z  art.  1321 ust.  1 pkt  1 pwp zakaz udzielenia prawa 
ochronnego na znak towarowy powstaje wtedy, gdy zostaną spełnione 
łącznie trzy przesłanki:

xx wniesienie sprzeciwu wobec zgłoszonego znaku w  terminie 
3 miesięcy od daty ogłoszenia zgłoszonego znaku towarowego 
w BUP;

xx istnienie cudzego prawa osobistego lub majątkowego;

xx możliwość naruszenia tego prawa przez używanie znaku towa-
rowego [por. Ewa Nowińska, Urszula Promińska, Michał du Vall, 
„Prawo własności przemysłowej”, Warszawa 2005, str. 200–201]. 
Domniemanie dobrej wiary zgłaszającego o  przysługującym 
mu uprawnieniu do określonego znaku towarowego jest wzru-
szalne.
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Część I Naruszenie praw osobistych lub majątkowych osób trzecich

Uzupełniając rozważania o naruszeniu praw osobistych i majątko-
wych osób trzecich, należy dodać, że zgodnie z art. 284 pwp w trybie po-
stępowania cywilnego, na zasadach ogólnych, rozpatrywane są sprawy 
o ustalenie prawa do prawa ochronnego na znak towarowy. W sytuacji 
zatem, gdy wydane zostało prawomocne orzeczenie sądu, stwierdzają-
ce naruszenie praw osób trzecich, Urząd Patentowy jest związany takim 
orzeczeniem przy wydawaniu decyzji w sprawie sprzeciwu zgłoszonego 
wobec zgłoszenia znaku towarowego.
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Część II

IDENTYCZNOŚĆ LUB PODOBIEŃSTWO 
DO WCZEŚNIEJSZEGO ZNAKU 
TOWAROWEGO PRZEZNACZONEGO 
DO OZNACZANIA IDENTYCZNYCH  
LUB PODOBNYCH TOWARÓW
art. 1321 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo własności przemysłowej

Wstęp

Podstawową funkcją znaku towarowego jest  jego funkcja odróż-
niająca. Gwarantuje ona konsumentom, będącym końcowymi odbiorca-
mi towarów lub usług możliwość określenia pochodzenia towarów lub 
usług oznaczonych znakiem towarowym. Pozwala również na odróżnie-
nie tych towarów i usług od towarów i usług tego samego rodzaju po-
chodzących z innych źródeł.

Uznanie istotnej roli funkcji odróżniającej znaku towarowego 
znajduje potwierdzenie w  utrwalonym orzecznictwie. Wynika z  nie-
go, iż podstawową funkcją znaku towarowego jest  zagwarantowanie 
konsumentowi możliwości określenia pochodzenia towarów lub usług 
oznaczonych znakiem towarowym. Pozwala mu również na  odróżnie-
nie tego towaru lub usługi od  towarów lub usług mających inne po-
chodzenie bez możliwości wprowadzenia w błąd [zob. wyrok ETS z dnia 
29.09.1998 r. w sprawie C-39/97 Canon].

Zgodnie z treścią nowelizacji ustawy pwp, która miała miejsce dnia 
11.09.2015 r., Urząd Patentowy RP przeprowadzi badanie, czy zgłoszo-
ny znak jest identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który 
udzielono prawo ochronne z wcześniejszym pierwszeństwem, jedynie 
pod warunkiem złożenia sprzeciwu wobec zgłoszonego znaku towa-
rowego.
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Art. 1321 ust.  1 pkt  3 pwp stanowi, iż po  rozpatrzeniu sprzeciwu 
uznanego za zasadny nie udziela się prawa ochronnego na znak towaro-
wy identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono 
prawa ochronnego lub zgłoszonego, o  ile na znak taki zostanie udzie-
lone prawo ochronne, z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej 
osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko 
wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzy-
ko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym.

Art. 1321 ust.  1 pkt  3 pwp znajduje zastosowanie w  przypadku 
trzech typów kolizji:

xx porównywane towary/usługi są identyczne a porównywane zna-
ki są podobne;

xx porównywane towary/usługi są podobne, a porównywane zna-
ki są identyczne;

xx  zarówno porównywane towary/usługi, jak i znaki są podobne.

Wcześniejszymi prawami, które mogą stanowić podstawę sprzeci-
wu, a w konsekwencji przeszkodę udzielenia prawa ochronnego na znak 
towarowy są:

xx prawa ochronne udzielone przez UP RP na  znaki towarowe 
z  wcześniejszym pierwszeństwem, ustalanym na  podstawie 
art. 123–125 pwp;

xx rejestracje międzynarodowe znaków towarowych wyznaczo-
nych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których ochrona 
została w Polsce uznana;

xx prawa z rejestracji unijnych znaków towarowych.

Urząd Patentowy RP w toku postępowania sprzeciwowego, w któ-
rym za  podstawę wskazano art.  1321 ust.  1 pkt  3 pwp, zobowiązany 
jest do przeprowadzenia analizy, czy zostały spełnione wszystkie wska-
zane w nim przesłanki. Konieczne jest zatem przeprowadzenie badania 
podobieństwa towarów i usług, do oznaczania których zostały przezna-
czone znaki oraz ocena podobieństwa oznaczeń. Przesłanką zastosowa-
nia art. 1321 ust. 1 pkt 3 pwp jest także wystąpienie ryzyka wprowadzenia 
odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia 
znaku zgłoszonego ze znakiem wcześniejszym.



Podstawy sprzeciwu   I  25

Porównanie towarów i usług, Uwagi ogólne

I. Porównanie towarów i usług

1. Uwagi ogólne

1.1. Obowiązek i znaczenie porównywania towarów i usług

Podobieństwo lub identyczność towarów/usług stanowi niezbęd-
ny warunek dla zastosowania przepisów art. 1321 ust. 1 pkt 3 pwp, w tym 
ustalenia ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd.

Jeżeli pomiędzy porównywanymi towarami/usługami nie zachodzi 
żaden stopień podobieństwa, nie może wystąpić ryzyko wprowadzenia 
odbiorców w błąd. W przypadku, jeżeli zachodzi przynajmniej pewien 
stopień podobieństwa towarów i usług, niezbędne jest kontynuowanie 
badania pod kątem pozostałych czynników oceny niebezpieczeństwa 
wprowadzenia w błąd.

Analiza porównywanych towarów/usług wpływa na ustalenie wła-
ściwego kręgu odbiorców, gdyż krąg ten ograniczony jest do odbiorców 
tych towarów/usług, które zostały uznane za identyczne lub podobne.

1.2. Klasyfikacja nicejska i konsekwencje jej stosowania

Porównywane towary/usługi są  przyporządkowane do  określo-
nych klas zgodnie z Klasyfikacją nicejską. Klasyfikacja nicejska składa się 
z 34 klas towarowych (1–34) i 11 klas usługowych (35–45).

Klasyfikacja nicejska służy wyłącznie celom administracyjnym. Uła-
twia rejestrację znaków dla wybranych towarów/usług, przedstawiając 
wartość głównie praktyczną. Ponadto, ustanawiając jednolity system 
klasyfikacji, pomaga właściwym organom oraz podmiotom gospodar-
czym w  poszukiwaniu wcześniejszych znaków, które ewentualnie mo-
głyby stać na przeszkodzie rejestracji nowego znaku towarowego [zob. 
wyrok ETS z dnia 12.02.2004 r. w sprawie C-363/99; wyrok WSA w Warsza-
wie z dnia 13.06.2012 r., Sygn. VI SA/Wa 359/12; wyrok WSA w Warszawie 
z  dnia 19.12.2012 r., Sygn. VI SA/Wa 1808/12; wyrok WSA w  Warszawie 
z dnia 14.05.2014 r., Sygn. VI SA/Wa 2938/13].

Okoliczność, że dane towary/usługi należą do tej samej klasy Klasy-
fikacji nicejskiej nie przesądza o uznaniu tych towarów/usług za podob-
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ne [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 25.05.2006 r., Sygn. VI SA/Wa 
537/06, potwierdzony w tym zakresie wyrokiem NSA z dnia 13.03.2007 r., 
Sygn. II GSK 296/06]. Nie ma przeszkód w stwierdzeniu braku podobień-
stwa pomiędzy towarami/usługami należącymi do  tej samej klasy lub 
odwrotnie podobieństwa towarów/usług należących do różnych klas.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 Traktatu singapurskiego, wiążącego Polskę 
od dnia 2.07.2009 r.:

1) towary lub usługi nie mogą być uważane za podobne do siebie 
tylko na  tej podstawie, że w  jakiejkolwiek rejestracji lub publi-
kacji Urzędu znajdują się w  tej samej klasie Klasyfikacji nicej-
skiej. Tak więc przykładowo: urządzenia do  transmisji dźwięku 
nie są podobne do urządzeń optycznych (klasa 09); usługi praw-
ne nie są podobne do usług ochroniarskich (klasa 45);

2) towary lub usługi nie mogą być uważane za niepodobne do sie-
bie tylko na  tej podstawie, że  w  jakiejkolwiek rejestracji lub 
publikacji Urzędu znajdują się w  różnych klasach Klasyfikacji 
nicejskiej. Tak więc przykładowo kosmetyki (klasa 03) wykazują 
podobieństwo do kosmetyków leczniczych (klasa 05).

Przyporządkowanie towaru/usługi do  określonej klasy w  Klasy-
fikacji nicejskiej, nie  jest  zatem rozstrzygające przy porównywaniu 
towarów/usług, lecz może mieć w tym zakresie pomocnicze znaczenie. 
Co  do  zasady, klasy w  Klasyfikacji nicejskiej są  bowiem konstruowane 
z uwzględnieniem takich czynników jak charakter, przeznaczenie, spo-
sób użycia towarów, a więc z uwzględnieniem tych samych kryteriów, 
co kryteria oceny podobieństwa towarów i usług potwierdzone w obo-
wiązującym orzecznictwie.

Należy przy tym pamiętać, że struktura niektórych klas jest bardziej 
spójna i jednolita, podczas gdy inne klasy są bardzo rozbudowane. Przy-
kładowo klasa 15 obejmuje wyłącznie instrumenty muzyczne i akcesoria 
z nimi związane, zaś klasa 09 obejmuje towary o różnym przeznaczeniu, 
funkcjach, sposobie użycia, takie jak urządzenia fotograficzne, oprogra-
mowanie komputerowe, urządzenia do przewodzenia prądu czy urzą-
dzenia do gaszenia ognia.
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1.3. Pojęcie towarów i usług

Zdefiniowanie pojęcia towarów i  usług jest  istotne dla ustalenia 
zakresu znaczenia towarów i usług zawartych w wykazach porównywa-
nych znaków towarowych.

1.3.1. Towary

Zgodnie z art. 120 ust. 3 pkt 2 pwp, pod pojęciem towarów należy 
rozumieć w  szczególności wyroby przemysłowe, rzemieślnicze, płody 
rolne oraz produkty naturalne, zwłaszcza wody, minerały, surowce.

Na przykładzie tworzyw sztucznych widoczne jest, że  towarami 
mogą być zarówno surowce (tworzywa sztuczne w  stanie surowym 
w klasie 01), półprodukty (tworzywa sztuczne wyprofilowane stosowa-
ne w produkcji w klasie 17), jak i produkty gotowe (pojemniki z tworzyw 
sztucznych do użycia w gospodarstwie domowym w klasie 21).

Pod pojęciem towarów mieszczą się zarówno towary naturalne (ta-
kie jak woda morska, minerały), jak i towary wyprodukowane (takie jak 
urządzenia fotograficzne).

Co do zasady, za towar można zatem uznać wszystko to, co może 
stać się przedmiotem wymiany handlowej (materialny charakter towa-
rów). Wyjątkowo niektóre towary, tak jak energia elektryczna w klasie 04, 
mają niematerialny charakter.

1.3.2. Usługi

Usługi nie  zostały wyraźnie zdefiniowane w  pwp. Przywołany 
przepis art. 120 ust. 3 pkt 2 pwp wskazuje jedynie, że ilekroć w ustawie 
jest  mowa o  towarach, należy przez to  rozumieć również usługi (z za-
strzeżeniem art. 174 ust. 3 pwp).

Usługą będzie każde działanie lub świadczenie o charakterze nie-
materialnym, które ma na celu zaspokojenie potrzeb osób trzecich. Isto-
tą usług jest  ich świadczenie na rzecz osób trzecich. Zaznaczyć w tym 
miejscu należy, że pod pojęciem usług nie mieści się produkcja, wytwa-
rzanie oraz reklama, sprzedaż i dystrybucja własnych towarów.

Przykłady
Sam fakt bycia tancerzem nie stanowi usługi na rzecz osób trzecich, 

ale prowadzenie zajęć tanecznych w celach rozrywki i nauczania tańca 
już tak.

Uwagi ogólne
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Reklamowanie własnych towarów nie  jest  usługą świadczoną 
na rzecz osób trzecich. Jeżeli zatem w wykazie występuje taki termin, jak 
„reklama” należy go rozumieć wyłącznie jako usługi reklamowe świad-
czone na rzecz osób trzecich.

1.4. Zakres znaczeniowy towarów i usług zawartych 
w wykazach porównywanych znaków towarowych

1.4.1. Charakterystyka ogólna

W niektórych przypadkach, znaczenie towarów i  usług wynika 
w sposób oczywisty z wykazu towarów i usług. Jeśli natomiast znaczenie 
towarów i usług budzi wątpliwości, to należy je interpretować w świetle 
realiów rynkowych.

Konieczność ustalenia prawidłowego zakresu znaczeniowego wy-
kazu towarów i  usług powstaje w  sytuacji, gdy w  wykazie tym użyto 
wyrażeń typu „w szczególności”, „mianowicie” lub innych równoważnych, 
w  celu pokazania związku danego towaru/usługi z  szerszą kategorią, 
do  której należy. Niewłaściwa interpretacja tych określeń, może skut-
kować przyjęciem zbyt szerokiego lub zbyt wąskiego zakresu ochrony, 
co w konsekwencji spowoduje błędną ocenę podobieństwa porówny-
wanych towarów/usług.

Wyrażenie „w szczególności” (lub inne równoważne) wskazuje, 
że określony towar/usługa stanowi tylko przykładowy element w danej 
szerszej kategorii i zakres ochrony nie ogranicza się tylko do tego towa-
ru/usługi. A  zatem użycie wyrażenia „w szczególności” oznacza, że  wy-
liczenie towarów/usług ma charakter niewyczerpujący [zob. wyrok SPI 
z dnia 9.04.2003 r. w sprawie T-224/01 NU-TRIDE].

Przykład
Wykaz towarów o treści „Instrumenty muzyczne, w szczególności 

instrumenty klawiszowe” – obejmuje wszystkie rodzaje instrumentów 
muzycznych, nie tylko instrumenty klawiszowe.

Natomiast wyrażenie „mianowicie” (lub inne równoważne) oznacza, 
że wyliczenie towarów/usług ma charakter wyczerpujący i ogranicza za-
kres ochrony tylko do wymienionych towarów/usług.
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Uwagi ogólne

Przykład
Wykaz towarów o treści „Instrumenty muzyczne, a mianowicie in-

strumenty klawiszowe” – obejmuje tylko instrumenty klawiszowe.

1.4.2. Zmiany w klasyfikacji towarów i usług

Każda aktualizacja Klasyfikacji nicejskiej, w  szczególności wejście 
w życie nowej edycji Klasyfikacji, wprowadza określone zmiany, w tym 
przeniesienie towarów/usług z  jednej klasy do  drugiej. Przykładowo 
w  9. edycji Klasyfikacji nicejskiej usługi prawne zostały przeniesione 
z klasy 42 do klasy 45.

Wykaz towarów i usług zarówno wcześniej zarejestrowanego, jak 
i zgłoszonego znaku towarowego należy oceniać zgodnie z edycją Kla-
syfikacji nicejskiej obowiązującą w chwili jego zgłoszenia.

Należy jednak pamiętać, że to treść wykazu towarów i usług, nie nu-
mer klasy w Klasyfikacji nicejskiej, wyznacza zakres ochrony znaku towa-
rowego. Zatem zmiana numeracji Klasyfikacji nie wpływa na ustalenie 
zakresu znaczeniowego danego wykazu.

1.4.3. Zakres ochrony ogólnych określeń  
z nagłówków Klasyfikacji nicejskiej

Nagłówki klas Klasyfikacji nicejskiej wskazują w  sposób ogólny 
dziedziny, do których należą zasadniczo towary i usługi z danej klasy.

Nagłówki tworzone są przez tzw. ogólne określenia, czyli wyrażenia 
pojawiające się w nagłówkach między średnikami – np. klasa 13 obejmu-
je cztery ogólne określenia: „broń palna”, „amunicja i pociski”, „materiały 
wybuchowe” oraz „sztuczne ognie”.

Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z dnia 19.06.2012 r. w spra-
wie C-307/10 IP TRANSLATOR potwierdził dopuszczalność stosowania 
ogólnych określeń nagłówków Klasyfikacji nicejskiej, pod warunkiem, 
że tego typu wskazanie jest wystarczająco jasne i precyzyjne.

Zgodnie z § 7 ust. 1b Rozporządzenia w celu wskazania towarów 
zgłaszający może używać ogólnych określeń nagłówków klasyfikacyj-
nych Porozumienia nicejskiego, pod warunkiem że te wskazania są wy-
starczająco jasne i  precyzyjne. W  tym przypadku uważa się, że  wykaz 
towarów obejmuje wyłącznie towary objęte dosłownym znaczeniem 
danego określenia lub terminu.

W przypadku użycia w wykazie towarów i usług wszystkich ogól-
nych określeń z nagłówków Klasyfikacji nicejskiej, przyjmuje się, że za-
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kres ochrony znaku towarowego obejmuje wyłącznie towary/usługi 
objęte dosłownym znaczeniem tych ogólnych określeń. Nie jest dozwo-
lona interpretacja, według której nagłówek klasy obejmuje wszystkie 
towary/usługi w danej klasie. Dotyczy to znaków krajowych zgłoszonych 
zarówno przed, jak i po wydaniu wyroku Trybunału w sprawie C-307/10 
IP TRANSLATOR.

Dnia 2.05.2013 r.  Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego 
w Alicante (OHIM), obecnie Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelek-
tualnej (EUIPO) i krajowe urzędy patentowe w Unii Europejskiej wydały 
„Wspólny komunikat dotyczący wykonania wyroku w sprawie »IP Trans-
lator«” – zob. aktualna wersja komunikatu dostępna na stronie interne-
towej Urzędu: www.uprp.pl.

Wspólny komunikat przedstawia stanowisko każdego z  urzędów 
patentowych Unii Europejskiej oraz EUIPO o wpływie orzeczenia Trybu-
nału w sprawie C-307/10 na praktykę orzeczniczą. Jest on efektem ścisłej 
współpracy urzędów w ramach koordynowanego przez EUIPO Progra-
mu Konwergencji, mającego na celu harmonizację praktyk dotyczących 
znaków towarowych w całej Unii Europejskiej.

Urząd Patentowy RP stoi na stanowisku, iż przy ustalaniu zakresu 
ochrony unijnych znaków towarowych, zgłoszonych zarówno przed, jak 
i po wydaniu wyroku w sprawie IP TRANSLATOR, ogólne określenia z na-
główków Klasyfikacji nicejskiej należy interpretować dosłownie.

Zatem, w celu określenia zakresu znaczeniowego wykazu towarów 
i usług zawierającego ogólne określenia z nagłówków Klasyfikacji nicej-
skiej należy zastosować ww. zasady.

2. Zasady porównywania towarów i usług

2.1. Zasady ogólne
Zakres ochronny znaku towarowego wyznacza wykaz towarów 

i usług zawarty w zgłoszeniu lub decyzji o udzieleniu prawa ochronne-
go [zob. wyrok NSA z dnia 4.07.2014 r., Sygn. II GSK 715/13; wyrok WSA 
w Warszawie z dnia 14.05.2014 r., Sygn. VI SA/Wa 2938/13].

Badanie podobieństwa towarów i  usług powinno być zatem do-
konywane wyłącznie w oparciu o treść wykazu towarów i usług porów-
nywanych znaków towarowych. Aktualne, bądź planowane używanie 
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znaku towarowego dla określonych towarów/usług, nie zawartych w wy-
kazie, nie może być brane pod uwagę podczas badania podobieństwa. 
Zawsze brane jest bowiem pod uwagę wyłącznie dosłowne znaczenie 
opisu towarów/usług wskazanych w  wykazie [zob. wyrok SUE z  dnia 
16.06.2010 r. w sprawie T-487/08 KREMEZIN]. 

Ocenie w ramach art. 1321 ust. 1 pkt 2 i 3 pwp podlegają towary, 
do  których zgodnie ze  zgłoszeniem i  decyzją znak jest  przeznaczony, 
a nie zakres aktualnie prowadzonej przez dany podmiot działalności go-
spodarczej i sposób korzystania z prawa ochronnego [zob. wyrok NSA 
z dnia 23.04.2013 r., Sygn. II GSK 2100/11; wyrok WSA w Warszawie z dnia 
14.03.2007 r., Sygn. VI SA/Wa 2314/06, potwierdzony wyrokiem NSA 
z dnia 20.12.2007 r., Sygn. II GSK 279/07; wyrok WSA w Warszawie z dnia 
17.02.2012 r., Sygn. VI SA/Wa 1885/11].

Ustalenie podobieństwa towarów i usług jest pierwszym elemen-
tem oceny zasadności zastosowania art. 1321 ust. 1 pkt 3 pwp. Tylko bo-
wiem w przypadku ustalenia identyczności lub podobieństwa porówny-
wanych towarów/usług, można przejść do badania dalszych przesłanek, 
o  których stanowi ten przepis. Badanie podobieństwa towarów/usług 
powinno zatem poprzedzać ocenę podobieństwa znaków [zob. wyrok 
NSA z  dnia 4.07.2014 r., Sygn. II GSK 715/13; wyrok WSA w  Warszawie 
z  dnia 25.10.2006 r., Sygn. VI SA/Wa 533/06; wyrok WSA w  Warszawie 
z dnia 31.01.2014 r., Sygn. VI SA/Wa 1572/13].

Przy porównywaniu towarów/usług, co do zasady, nie uwzględnia 
się stopnia podobieństwa samych oznaczeń, ani charakteru odróżnia-
jącego oznaczenia wcześniejszego. Podczas badania podobieństwa 
przyjmuje się założenie, że porównywane towary/usługi służą do ozna-
czania hipotetycznego identycznego znaku o  wysokiej rozpoznawal-
ności [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 14.05.2014 r., Sygn. VI SA/Wa 
2938/13; R. Skubisz, „System Prawa Prywatnego. Prawo własności prze-
mysłowej”, Warszawa 2012, s. 682]. W orzecznictwie podkreśla się jed-
nak jednocześnie, że w sytuacji identyczności przeciwstawionych zna-
ków towarowych, ze szczególną uwagą należy rozważać podobieństwo 
towarów, na które mają być nakładane te znaki [zob. wyrok WSA w War-
szawie z dnia 4.10.2007 r., Sygn. VI SA/Wa 1054/07].

Jak już wspomniano, przypisanie towarów i usług do określonych 
klas Klasyfikacji nicejskiej, nie jest rozstrzygające, ponieważ zarówno po-
dobne towary/usługi mogą znajdować się w różnych klasach, jak i niepo-
dobne towary/usługi mogą znajdować się w tej samej klasie.
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Porównanie towarów i usług musi opierać się zatem na obiektyw-
nych przesłankach.

2.2. Identyczność towarów/usług
Ustawa pwp nie  definiuje pojęcia identyczności towarów/usług. 

Definicji takiej nie  zawierają również przepisy prawa unijnego. Dlate-
go też ocena identyczności powinna być dokonywana z  uwzględnie-
niem kryteriów wypracowanych w orzecznictwie i doktrynie. Podkreślić 
przede wszystkim należy, że  dla uznania identyczności towarów/usług 
nie jest konieczne używanie identycznych sformułowań [zob. m.in. wy-
rok WSA w Warszawie z dnia 14.03.2007 r., Sygn. VI SA/Wa 2314/06; wyrok 
WSA w Warszawie z dnia 23.06.2009 r., Sygn. VI SA/Wa 274/09; wyrok WSA 
w Warszawie z dnia 31.01.2012 r., Sygn. VI SA/Wa 1855/11].

Identyczność porównywanych towarów/usług ustala się na  pod-
stawie ich brzmienia. Identyczność występować może w następujących 
sytuacjach:

1) Do wskazania porównywanych towarów/usług użyto dokładnie 
takich samych terminów.

 Przykład 
 Preparaty farmaceutyczne są  identyczne z preparatami farma-

ceutycznymi.
 Jednakże w  sytuacji, gdy brzmienie terminów jest  takie samo, 

lecz towary/usługi znajdują się w różnych klasach Klasyfikacji ni-
cejskiej, z reguły oznacza to, że takie towary nie są identyczne.

 Przykład
 Lasery do  celów niemedycznych z  klasy 09 nie  są  identyczne 

z laserami do celów medycznych z klasy 10.
 Taka interpretacja nie dotyczy jednak sytuacji, gdy klasyfikacja 

towarów/usług w różnych klasach jest wynikiem zmiany numeru 
klasy w wyniku aktualizacji Klasyfikacji nicejskiej, lub gdy towa-
ry/usługi w  wyniku oczywistego błędu zostały nieprawidłowo 
przypisane do określonej klasy.

 Przykłady
 Automaty sprzedające (w 9. edycji Klasyfikacji zawarte w klasie 09) 

są towarami identycznymi z automatami sprzedającymi w klasie 07 
(zgodnie z aktualnie obowiązującą 10. edycją Klasyfikacji).
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 Preparaty farmaceutyczne zamieszczone omyłkowo w klasie 15, 
są  towarami identycznymi z  preparatami farmaceutycznymi 
w klasie 05.

2) Do wskazania porównywanych towarów/usług użyto synoni-
mów, czyli terminów o tym samym znaczeniu. Interpretacja może 
opierać się w szczególności na definicjach słownikowych, wyra-
żeniach z Klasyfikacji nicejskiej, warunkach obrotu handlowego.

 Przykłady
 Notes jest synonimem notatnika, ubrania są synonimem odzieży.
 Z punktu widzenia handlowego usługi spa są identyczne z usłu-

gami odnowy biologicznej.

3) Towary/usługi zgłoszonego znaku towarowego należą do szer-
szej kategorii towarów/usług, do oznaczania których służy znak 
towarowy zarejestrowany lub zgłoszony z wcześniejszym pierw-
szeństwem.

 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, uzasadnione jest uzna-
nie identyczności towarów/usług w  sytuacji, gdy wykaz to-
warów lub usług wcześniejszego znaku towarowego zawie-
ra określenie ogólne lub szeroką kategorię, które obejmują 
towary/usługi ze  zgłoszonego znaku [zob. wyrok SUE z  dnia 
17.01.2012 r.  w  sprawie T-522/10 HELL; wyrok SPI z  dnia 
7.09.2006 r.  w  sprawie T-133/05 PAM-PIM’S BABY-PROP; wyrok 
SPI z dnia 18.02.2004 r. w sprawie T-10/03 CONFORFLEX; wyrok 
SPI z dnia 3.09.2010 r. w sprawie T-472/08 61 A NOSSA ALEGRIA; 
wyrok WSA w  Warszawie z  dnia 4.10.2007 r., Sygn. VI SA/Wa 
1054/07; wyrok WSA w Warszawie z dnia 13.06.2012 r., Sygn. VI 
SA/Wa 359/12].

 Przykłady
 Makarony (zawarte w klasie 30 znaku wcześniejszego) obejmują 

spaghetti (zawarte w klasie 30 znaku zgłoszonego).
 Meble (zawarte w  klasie 20 znaku wcześniejszego) obejmują 

meble do sypialni (zawarte w klasie 20 znaku zgłoszonego).
 Materiały budowlane niemetalowe (zawarte w  klasie 19 zna-

ku wcześniejszego) obejmują cegły (zawarte w klasie 19 znaku 
zgłoszonego).
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4) Towary/usługi, do oznaczania których służy znak towarowy za-
rejestrowany lub zgłoszony z  wcześniejszym pierwszeństwem 
należą do szerszej kategorii towarów/usług, objętej zgłoszonym 
znakiem towarowym.

 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, uzasadnione jest uzna-
nie identyczności również w sytuacji, gdy towary/usługi wcze-
śniejszego znaku towarowego zawierają się w określeniu ogól-
nym lub szerokiej kategorii towarów/usług znaku zgłoszonego 
[zob. wyrok SPI z dnia 23.10.2002 r. w sprawie T-388/00 ELS; wyrok 
SPI z dnia 7.09.2006 r. w sprawie T-133/05 PAM-PIM’S BABY-PROP; 
wyrok WSA w  Warszawie z  dnia 13.06.2012 r., Sygn. VI SA/Wa 
359/12].

 Przykłady
 Swetry (zawarte w klasie 25 znaku wcześniejszego) zawierają się 

w odzieży (klasa 25 znaku zgłoszonego).
 Usługi prowadzenia kursów drogą korespondencyjną (zawarte 

w klasie 41 znaku wcześniejszego) zawierają się w usługach edu-
kacyjnych (klasa 41 znaku zgłoszonego).

Zgłaszający może ograniczyć wykaz towarów/usług w taki sposób, 
by  wykluczyć identyczność. Towary/usługi pozostałe po  ograniczeniu 
mogą jednak, w zależności od przypadku, pozostawać podobne, mimo 
że nie będą już identyczne. Jak bowiem stwierdzono w unijnym orzecz-
nictwie, wyłączenie towarów/usług znaku wcześniejszego z  wykazu 
towarów/usług znaku zgłoszonego z  późniejszym pierwszeństwem, 
nie  zawsze jest  wystarczające do  całkowitego wykluczenia podobień-
stwa pomiędzy towarami [zob. wyrok SUE z  dnia 24.05.2011 r.  w  spra-
wie T-161/10 E-PLEX; wyrok SPI z  dnia 11.06.2009 r.  w  sprawie T-33/08 
OPDREX].

 
 Przykłady
 Swetry oznaczone wcześniejszym znakiem towarowym, zawie-

rają się w odzieży oznaczonej znakiem zgłoszonym. Zgłaszający 
ograniczył wykaz towarów w następujący sposób: Odzież, z wy-
łączeniem swetrów. Towary nie są  już  identyczne, ale pozostają 
podobne.

 Usługi prowadzenia kursów drogą korespondencyjną oznaczo-
ne wcześniejszym znakiem towarowym, zawierają się w  usłu-
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gach edukacyjnych oznaczonych znakiem zgłoszonym. Zgłasza-
jący ograniczył wykaz w następujący sposób: Usługi edukacyjne, 
mianowicie prowadzenie przedszkoli. Usługi nie  są  identyczne 
i nie są podobne.

Na ocenę identyczności nie  wpływają różnice we  właściwościach 
porównywanych towarów/usług, takie jak ich cena, jakość, wielkość, ko-
lor, smak czy aromat. Przykładowo zegarki zawarte w wykazie towarów 
znaku zgłoszonego są identyczne do zegarków objętych wcześniejszym 
znakiem towarowym, nawet jeśli występujące na rynku zegarki oznacza-
ne znakiem zgłoszonym są gorszej jakości i są tańsze od zegarków sprze-
dawanych pod znakiem wcześniejszym [zob. M. Mazurek, „System Prawa 
Prywatnego. Prawo własności przemysłowej”, Warszawa 2012, s. 672].

Jednorodzajowości towarów/usług nie  należy utożsamiać 
z  ich  identycznością. Pojęcie towarów/usług jednorodzajowych obej-
muje bowiem zarówno towary/usługi identyczne, jak i  podobne [zob. 
wyrok NSA z dnia 8.11.2002 r., Sygn. II SA 4031/01; wyrok WSA w Warsza-
wie z dnia 5.11.2012 r., Sygn. VI SA/Wa 1789/12; wyrok WSA w Warszawie 
z dnia 27.10.2009 r., Sygn. VI SA/Wa 1115/09 potwierdzony wyrokiem NSA 
z dnia 11.05.2011 r., Sygn. II GSK 521/10].

2.3. Podobieństwo towarów/usług

Ustawa pwp nie  definiuje pojęcia podobieństwa towarów/usług. 
Definicji takiej nie zawierają również przepisy prawa unijnego. Dlatego 
też ocena podobieństwa powinna być dokonywana z uwzględnieniem 
kryteriów wypracowanych w  orzecznictwie i  doktrynie. Podstawowe 
znaczenie w tym zakresie ma niewątpliwie orzecznictwo unijne, a zwłasz-
cza wyrok w sprawie Canon [wyrok ETS z dnia 29.09.1998 r. w sprawie 
C-39/97]. Wyrok ten odnosi się bowiem do  szczegółowych kryteriów 
oceny podobieństwa towarów/usług.

Według Trybunału podczas oceny podobieństwa towarów/usług 
należy uwzględnić wszystkie istotne czynniki, które określają relacje 
między tymi towarami lub usługami. Czynniki te obejmują m.in. charak-
ter, przeznaczenie, sposób używania oraz to, czy dane towary są wobec 
siebie konkurencyjne czy uzupełniające (komplementarne). Wyliczenie 
tych kryteriów nie jest wyczerpujące, lecz ma jedynie charakter przykła-
dowy. W danej sprawie, dla ustalenia podobieństwa, mogą mieć zasto-
sowanie również inne czynniki, takie jak kanały dystrybucji towarów lub 
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usług, charakter właściwego kręgu odbiorców czy  też typowe pocho-
dzenie towarów/usług. Nie można oczywiście wykluczyć, że w poszcze-
gólnych sprawach mogą być istotne jeszcze inne kryteria. Przydatność 
każdego z  kryteriów zależy od  charakteru porównywanych towarów 
lub usług. Poszczególne kryteria nie mają zatem wartości standardowej 
i ich znaczenie należy określić indywidualnie dla każdego przypadku.

Dla stwierdzenia podobieństwa towarów/usług w  konkretnej 
sprawie nie  jest  konieczne łączne wystąpienie wszystkich wyżej wy-
mienionych czynników. Wystarczające jest  by  elementy podobne po-
równywanych towarów/usług przeważały nad ich elementami odmien-
nymi, w  sposób sugerujący pochodzenie tych towarów/usług z  tego 
samego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw powiązanych [zob. wy-
rok SPI z dnia 17.10.2006 r. w sprawie T-483/04 GALZIN; wyrok SPI z dnia 
13.07.2004 r. w sprawie T-115/02 A; wyrok SPI z dnia 22.09.2005 r. w spra-
wie T-130/03 TRIVASTAN].

Badanie podobieństwa może dotyczyć porównania towarów z to-
warami, usług z usługami oraz towarów z usługami. Kryteria oceny podo-
bieństwa towarów mają odpowiednie zastosowanie w przypadku oceny 
podobieństwa usług z  usługami lub usług z  towarami. W  przypadku 
usług należy mieć jednakże na uwadze ich niematerialny charakter.

2.3.1. Poszczególne kryteria podobieństwa

Charakter
Charakter towaru/usługi to podstawowe właściwości (cechy) dane-

go towaru lub danej usługi. Charakter często odpowiada określonemu 
typowi lub rodzajowi towaru/usługi bądź kategorii, do jakiej towar lub 
usługa należą.

Przykłady

xx samochód jest pojazdem,

xx szampon do włosów jest kosmetykiem,

xx wino jest napojem alkoholowym,

xx usługi transakcji finansowych są usługami finansowymi.

Podstawowymi cechami towarów, które określają ich charakter są: 
skład towarów, materiał, z którego zostały wykonane, zasada działania, 
stan fizyczny. Oczywiście, identyczność lub podobieństwo w  zakresie 
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składu towarów, materiału, z którego zostały wykonane, zasady działa-
nia, czy stanu fizycznego, nie przesądza automatycznie o takim samym 
charakterze porównywanych towarów. Przykładowo zarówno mleko, jak 
i wino są cieczami, lecz mimo to ich charakter nie jest taki sam – należą 
do odrębnych kategorii towarów. Podobnie mikser i elektryczna szczo-
teczka do  zębów mają taką samą obrotową zasadę działania, a  mimo 
to mają różny charakter.

Natomiast w przypadku usług, z uwagi na ich niematerialny charak-
ter, przy ustalaniu charakteru uwzględnia się rodzaj czynności wykony-
wanych na rzecz osób trzecich. Przykładowo usługi udzielania pożyczek 
mają taki sam charakter jak usługi udzielania kredytów.

Przeznaczenie
Kryterium przeznaczenia towarów/usług odnosi się do  celu, dla 

którego zostały wykonane, do ich zamierzonego zastosowania, funkcji, 
którą mają spełniać. W orzecznictwie przyjmuje się, że kryterium prze-
znaczenia towaru jest  elementem wyjściowym do  oceny czy  towary 
konkurują ze sobą, czy  też są względem siebie komplementarne [zob. 
wyrok WSA w Warszawie z dnia 15.05.2007 r., Sygn. VI SA/Wa 1748/06; 
wyrok WSA w Warszawie z dnia 27.10.2009 r., Sygn. VI SA/Wa 1115/09 po-
twierdzony wyrokiem NSA z dnia 11.05.2011 r., Sygn. II GSK 521/10].

Sposób używania
Kryterium to wskazuje na sposób, w jaki towary/usługi są używane 

w celu realizacji ich przeznaczenia. Najczęściej wynika on z samego cha-
rakteru towarów/usług. Oczywiście fakt, że porównywane towary mają 
identyczny sposób użycia, nie  przesądza automatycznie o  podobień-
stwie tych towarów. Przykładowo, guma do żucia i tytoń do żucia są uży-
wane w identyczny sposób, co jednak nie stanowi o ich podobieństwie.

Konkurencyjność
Porównywane towary/usługi są wobec siebie konkurencyjne, jeśli 

jedne z nich można zastąpić drugimi. Oznacza to, że ich przeznaczenie 
oraz właściwy krąg odbiorców są takie same lub podobne. Jak wskaza-
no w orzecznictwie unijnym, aby można było mówić o konkurencyjno-
ści między towarami, musi wystąpić element zamienności [zob. wyrok 
SUE z dnia 4.02.2013 r. w sprawie T-504/11 DIGNITUDE; wyrok SPI z dnia 
1.03.2005 r. w sprawie T-169/03 SISSI ROSSI].
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Przykład
Golarki elektryczne, depilatory oraz maszynki do golenia są konku-

rencyjne, ponieważ mają to samo przeznaczenie i mogą być zamiennie 
stosowane.

Komplementarność (uzupełniający charakter)
W świetle obowiązującego orzecznictwa towary lub usługi kom-

plementarne to takie, między którymi istnieje ścisły związek, polegający 
na tym, że jedne są nieodzowne lub istotne do użycia drugich, wobec 
czego konsumenci mogą uznać, że  za  produkcję obu tych towarów 
lub za świadczenie obu tych usług odpowiedzialne jest to samo przed-
siębiorstwo. Zatem do  celów oceny komplementarnego charakteru 
towarów i  usług należy ostatecznie wziąć pod uwagę sposób, w  jaki 
krąg odbiorców (ten sam, skoro towary lub usługi mogą być używane 
razem) postrzega znaczenie danego towaru lub usługi dla używania in-
nego towaru lub świadczenia innej usługi [zob. m.in. wyrok NSA z dnia 
18.09.2014 r., Sygn. II GSK 1096/13; wyrok NSA z dnia 11.05.2011 r., Sygn. II 
GSK 521/10; wyrok WSA w Warszawie z dnia 23.10.2013 r., Sygn. VI SA/Wa 
1890/13 nieprawomocny; wyrok SPI z dnia 1.03.2005 r. w sprawie T-169/03 
SISSI ROSSI; wyrok SUE z dnia 14.05.2013 r. w sprawie T-249/11].

Komplementarności towarów i usług, w kontekście prawdopodo-
bieństwa wprowadzenia w błąd, nie ocenia się na podstawie istnienia 
w odczuciu właściwego kręgu odbiorców związku między rozpatrywa-
nymi towarami i  usługami z  uwagi na  ich  charakter, sposób używania 
czy ich kanały dystrybucji, lecz na podstawie istnienia ścisłego związku 
między tymi towarami i usługami, to jest nieodzowności lub istotności 
jednych do użycia drugich, mogącego skłaniać konsumentów do uzna-
nia, że  za  produkcję tych towarów lub za  świadczenie tych usług od-
powiedzialne jest  to  samo przedsiębiorstwo [zob. wyrok SUE z  dnia 
14.05.2013 r. w sprawie T-249/11].

Jak potwierdzono w orzecznictwie, towary lub usługi komplemen-
tarne powinny być skierowane do tego samego kręgu odbiorców [zob. 
wyrok SPI z dnia 22.01.2009 r. w sprawie T-316/07 easyHotel; wyrok SUE 
z dnia 22.06.2011 r. w sprawie T-76/09 FARMA MUNDI FARMACEUTICOS 
MUNDI; wyrok SUE z dnia 12.07.2012 r. w sprawie T-361/11 DOLPHIN]. Uzu-
pełniający związek między towarami/usługami może mieć przykładowo 
funkcjonalny charakter. Niektóre towary/usługi mogą być używane ra-
zem, ale nie są wzajemnie niezbędne. Wówczas nie występuje między 
nimi stosunek komplementarności (np. chleb i masło).
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W orzecznictwie krajowym i unijnym zostało potwierdzone, że po-
między usługami handlu/sprzedaży/zgrupowania na rzecz osób trzecich 
określonych towarów (klasa 35 Klasyfikacji nicejskiej), a  tymi towarami 
zachodzi stosunek komplementarności. Stosunek między wskazanymi 
usługami a towarami charakteryzuje się ścisłym związkiem w tym sensie, 
że towary te są nieodzowne, a przynajmniej istotne dla świadczenia tych 
usług, ponieważ są one oferowane właśnie przy sprzedaży tych towarów. 
Zgodnie z tym, co orzekł TSUE w wyroku z dnia 7.07.2005 r. w sprawie 
C-418/02 Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, celem handlu detalicz-
nego jest sprzedaż towarów konsumentom. Usługi, które są świadczo-
ne w celu sprzedaży określonych towarów, byłyby zatem w przypadku 
braku takich towarów pozbawione sensu [zob. m.in. wyrok SPI z  dnia 
24.09.2008 r.  w  sprawie T-116/06 O  STORE; wyrok WSA w  Warszawie 
z dnia 19.12.2012 r., Sygn. VI SA/Wa 1808/12 potwierdzony wyrokiem NSA 
z dnia 18.09.2014 r., Sygn. II GSK 1096/13; wyrok WSA w Warszawie z dnia 
26.01.2011 r., Sygn. VI SA/Wa 1850/10; wyrok WSA w  Warszawie z  dnia 
18.03.2011 r., Sygn. VI SA/Wa 2379/10; wyrok WSA w Warszawie z dnia 
23.07.2009 r., Sygn. VI SA/Wa 334/09].

Kanały dystrybucji
Przez „kanał dystrybucji” należy rozumieć typowe formy i miejsca 

dystrybucji towarów/usług. Kryterium to  służyć ma zwłaszcza ocenie, 
czy  towary mają te same punkty sprzedaży lub czy  usługi są  z  reguły 
świadczone lub oferowane w  tych samych lub podobnych miejscach. 
Jeżeli towary/usługi są udostępniane za pomocą tych samych kanałów 
dystrybucji, to konsument może uznać, że pochodzą od  tego samego 
przedsiębiorcy. Różne punkty sprzedaży mogą przemawiać za  uzna-
niem towarów za niepodobne.

Często można uznać za  podobne towary wyłożone na  sąsiadują-
cych półkach sklepowych. Natomiast sam fakt umieszczenia towarów 
w  tym samym sklepie nie  jest  równoznaczny z  ich  podobieństwem. 
Widoczne jest  to,  zwłaszcza w  przypadku sklepów wielkopowierzch-
niowych, supermarketów, domów handlowych, w których znajdują się 
towary pochodzące od wielu różnych, niezależnych producentów. Kon-
sumenci mają tego świadomość i nie będą przypisywać zgromadzonym 
tam towarom tego samego źródła pochodzenia [zob. wyrok SPI z dnia 
13.12.2004 r. w sprawie T-8/03 EMILIO PUCCI].
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Właściwy krąg odbiorców
Właściwy krąg odbiorców jest  kolejnym z  kryteriów uwzględnia-

nych podczas oceny podobieństwa towarów/usług. Oczywiście okolicz-
ność, że porównywane towary/usługi mają takich samych potencjalnych 
odbiorców, nie jest sama w sobie wystarczająca do stwierdzenia ich po-
dobieństwa. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy towary/usługi są adre-
sowane do ogółu społeczeństwa [zob. szerzej Rozdział III Przewodnika 
Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd].

Typowe pochodzenie
Zastosowanie tego kryterium służy ustaleniu, kto jest zwykle od-

powiedzialny za produkcję towaru lub świadczenie usługi określonego 
rodzaju. Podczas ustalania typowego pochodzenia towarów/usług moż-
na wziąć pod uwagę takie okoliczności, jak miejsce wytwarzania (rodzaj 
przedsiębiorstwa/branża), metody produkcji, czy techniczna wiedza fa-
chowa niezbędna do wyprodukowania towarów/świadczenia usług.

2.3.2. Wynik oceny podobieństwa towarów/usług

Podczas oceny podobieństwa towarów/usług należy uwzględnić 
wszystkie istotne czynniki (kryteria), które określają relacje między tymi 
towarami lub usługami. Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie 
i w zależności od rodzaju towarów/usług, określone kryterium może być 
mniej lub bardziej ważne. Niektóre kryteria są  wzajemnie powiązane, 
np. jak wskazano powyżej, towary lub usługi komplementarne powinny 
być skierowane do tego samego kręgu odbiorców.

Towary/usługi mogą być do  siebie podobne w  różnym stopniu – 
zwykle wyróżnia się niski, średni i  wysoki stopień podobieństwa. Sto-
pień podobieństwa towarów/usług będzie miał znaczenie dla podjęcia 
ostatecznej decyzji w zakresie ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd 
[zob. szerzej Rozdział III Przewodnika Niebezpieczeństwo wprowadzenia 
w błąd].

Część II Identyczność lub podobieństwo do wcześniejszego znaku towarowego ...
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II. Porównanie oznaczeń

1. Uwagi ogólne

1.1. Obowiązek i znaczenie porównywania oznaczeń

Ustalenie identyczności lub podobieństwa przeciwstawionych zna-
ków towarowych stanowi konieczny warunek do zastosowania art. 1321 
ust. 1 pkt 3 pwp i uznania sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowe-
go za zasadny.

1.2. Zasady ogólne porównywania oznaczeń

Znaki są  porównywane na  trzech płaszczyznach: wizualnej, fo-
netycznej i  znaczeniowej [zob. wyrok ETS z  dnia 11.11.1997 r.  w  spra-
wie C-251/95, SABEL]. Należy jednak zwrócić uwagę, iż ocena znaków 
na wszystkich płaszczyznach będzie czasami niemożliwa z uwagi na cha-
rakter oznaczenia. Przykładowo, nie można dokonać analizy warstwy fo-
netycznej znaków, które składają się jedynie z elementów graficznych.

Znaki należy porównywać w  postaci zgłoszonej, a  nie  w  postaci 
używanej w  obrocie. Zasada ta  wynika wprost z  orzecznictwa sądo-
wego, zgodnie z którym zakres oceny podobieństwa porównywanych 
znaków wyznacza ich  zarejestrowana postać, a  nie  postać używana 
przez uprawnionego w  obrocie. Natomiast ochrona wynikająca z  re-
jestracji znaków słownych, dotyczy wyłącznie elementów słownych, 
nie  zaś układu graficznego, w  którym znaki te mogą być używane 
[zob. m.in. wyrok WSA w Warszawie z dnia 17.02.2012 r., Sygn. VI SA/Wa 
1885/11; wyrok SUE z dnia 29.01.2013 r. w sprawie T-283/11 oraz z dnia 
9.03.2012 r. w sprawie T-207/11; wyrok SUE z dnia 31.01.2012 r. w sprawie 
T-378/09 SPA GROUP].

Oceniając podobieństwo oznaczeń należy uwzględnić wszystkie 
elementy znaku. Znak towarowy jako jedna całość musi być badany 
w  ten sam sposób, a  nie  poprzez tworzące go  pojedyncze elementy 
[zob. wyrok NSA z dnia 23.01.2014 r., Sygn. II GSK 1686/12]. Ocena praw-
dopodobieństwa wprowadzenia w  błąd powinna opierać się na  cało-
ściowym wrażeniu, jakie wywierają znaki, z  uwzględnieniem między 
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innymi ich elementów odróżniających i dominujących [zob. wyrok ETS 
z dnia 11.11.1997 r. w sprawie C-251/95 Sabel pkt 23].

2. Identyczność oznaczeń

2.1. Definicja
Pojęcie identyczności należy interpretować ściśle. „Dane oznaczenie 

jest bowiem identyczne ze znakiem towarowym tylko wtedy, gdy powta-
rza, bez dokonywania zmian ani wprowadzenia żadnych dodatkowych 
elementów, wszystkie elementy składające się na ten znak lub gdy rozpa-
trywane jako całość wykazuje różnice, które są tak nieznaczne, że mogą 
zostać niedostrzeżone przez przeciętnego konsumenta” [zob. wyrok TSUE 
z dnia 20.03.2003 r., C-291/00, LTJ Diffusion]. Nieznaczna zmiana oznacza 
różnicę, którą przeciętnie spostrzegawczy konsument dostrzegłby wy-
łącznie przy porównaniu znaków zestawionych ze  sobą. Identyczność 
musi występować na wszystkich płaszczyznach porównania.

W przypadku porównania znaków zgłoszonych w kolorze czarno-
białym lub w skali szarości, istotne znaczenie ma treść Wspólnego Komu-
nikatu z dnia 15 kwietnia 2014 r. (Wspólny komunikat dotyczący wspól-
nej praktyki na  temat zakresu ochrony znaków czarno-białych z  dnia 
15.04.2014 r. dostępny na stronie internetowej Urzędu: www.uprp.pl.)

Przykład oznaczeń identycznych

EasyHOTEL EASYHOTEL Wyrok SPI z dnia 22.01.2009 r., 
Sygn. T-316/07

Wspólny komunikat
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Przykład oznaczeń nieidentycznych

THE O STORE O STORE Wyrok SPI z dnia 24.09.2008 r., 
Sygn. T-116/06

Wspólny komunikat

3. Podobieństwo oznaczeń

3.1. Definicja

Ustawa pwp nie definiuje podobieństwa oznaczeń. Definicji takiej 
nie zawierają również przepisy prawa unijnego. Dlatego też ocena po-
dobieństwa powinna być dokonywana z uwzględnieniem kryteriów wy-
pracowanych w orzecznictwie i doktrynie.

Zgodnie z  poglądem wyrażanym w  orzecznictwie unijnym „dwa 
znaki są  do  siebie podobne między innymi wówczas, gdy są  choćby 
częściowo postrzegane przez właściwy krąg odbiorców, jako identycz-
ne pod względem jednego lub kilku aspektów” [zob. wyrok SPI z dnia 
23.10.2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen]. Ocenę podobieństwa należy 
dokonywać przy uwzględnieniu okoliczności, że przeciętny odbiorca za-
chowuje w pamięci jedynie niedoskonały obraz zapamiętanych znaków 

[zob. wyrok ETS z dnia 22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfa-
brik Meyer & Co. GmbH]. Nawet wówczas, jeżeli podobieństwo występu-
je wyłącznie na jednej z trzech płaszczyzn, oznaczenia mogą być podob-
ne [zob. wyrok SPI dnia 2.12.2009 r. w sprawie T-343/07 Volvo].

Jednakże, w  konkretnych okolicznościach podobieństwo ozna-
czeń na jednej płaszczyźnie może być zneutralizowane odmiennościa-
mi istniejącymi na pozostałych płaszczyznach [zob. wyrok TSUE z dnia 
18.12.2008 r.  w  sprawie C-16/06P Editions Albert René]. „Całościowa 
ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd zakłada, że wystę-
pujące między dwoma oznaczeniami różnice koncepcyjne mogą zno-
sić istniejące między nimi podobieństwa brzmieniowe i wizualne, o  ile 
przynajmniej jedno z tych oznaczeń posiada dla właściwego kręgu od-
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biorców jasne i określone znaczenie, w wyniku czego, odbiorcy ci mogą 
je odczytać w sposób natychmiastowy”.

3.2. Porównanie wizualne

Porównanie przeciwstawionych oznaczeń na płaszczyźnie wizual-
nej wymaga zbadania wyglądu znaku z uwzględnieniem jego charakte-
ru: znak słowny, graficzny, znak słowno-graficzny.

1. Znak słowny
W przypadku znaków słownych istotna jest: liczba, rodzaj, kolej-

ność liter i słów, umiejscowienie zbieżnych liter/znaków i budowy słów 
(np. czy elementy są rozdzielone myślnikiem).

Przykład znaków podobnych

FIORELLA FLORELA Wyrok NSA z dnia 4.09.2014 r., 
Sygn. II GSK 1022/13

Przykład znaków niepodobnych

ARCOL CAPOL Wyrok TSUE z dnia 19.09.2006 r., 
Sygn. C-193/05 P

2. Znak graficzny
Odnośnie porównania znaków graficznych znaczenie ma prezen-

tacja elementów graficznych, forma i kolorystyka oznaczenia. Źródłem 
podobieństwa wizualnego w  przypadku porównania znaków graficz-
nych jest sytuacja, kiedy element graficzny jest postrzegany wzrokowo 
w sposób identyczny lub podobny.

Przykład znaków podobnych

Wyrok WSA z dnia 3.09.2013 r., 
Sygn. VI SA/Wa 743/13
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Przykład znaków niepodobnych

Wyrok Sądu z dnia 7.02.2012 r., 
Sygn. T-424/10

3. Znak słowno-graficzny
W zakresie znaków słowno-graficznych istotne jest  zbadanie, 

czy element słowny jest w oznaczeniu słowno-graficznym w znacznym 
stopniu stylizowany.

Przykłady znaków podobnych

Wyrok WSA w Warszawie 
z dnia 27.03.2014 r., 
Sygn. VI SA/Wa 2721/13

Wyrok WSA w Warszawie 
z dnia 30.01.2012 r., 
Sygn. VI SA/Wa 1831/11

Przykład znaków niepodobnych

Wyrok Sądu z dnia 12.09.2012 r., 
Sygn. T-295/11, pkt 67

4. Znaki trójwymiarowe
Odnośnie do  znaków trójwymiarowych należy stosować te same 

zasady, co w przypadku znaków dwuwymiarowych, mając na uwadze, 
że warstwa wizualna jest w przypadku tego rodzaju oznaczeń wyjątko-
wo wyraźna.
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Przykład znaków podobnych

Decyzja Urzędu Patentowego 
z dnia 10.03.2008 r., 
DT.Z.308073/JJ

3.3. Porównanie fonetyczne

Oceniając porównywane oznaczenia w warstwie fonetycznej nale-
ży wziąć pod uwagę liczbę i kolejność sylab i liter, ich brzmienie oraz ak-
cent. Porównując znaki pod względem fonetycznym, szczególną uwagę 
należy poświęcić ocenie wspólnych sylab, ponieważ istnienie podobień-
stwa fonetycznego stwierdza się często na podstawie tych wspólnych 
sylab i ich identycznych lub podobnych kombinacji.

Przykład znaków podobnych

Villa Nova Villa nuova Wyrok NSA z dnia 11.12.2012 r., 
Sygn. II GSK 1788/11

Przykład znaków niepodobnych

MERCK Wyrok NSA z dnia 20.09.2006 r., 
Sygn. II GSK 120/06

Jeżeli sporne znaki składają się z takich samych lub bardzo podob-
nych sylab, lecz w różnej kolejności należy uznać je za podobne w war-
stwie fonetycznej.
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Przykład znaków podobnych

TELEAUDIO AUDIOTELE

Wyrok NSA z dnia 20.02.2007 r., 
Sygn. II GSK 265/06 „W ocenie Sądu 
użycie w porównywanych znakach 
tych członów jedynie w zmienionej ko-
lejności nie różnicuje tych znaków 
w warstwie słownej w takim stopniu, 
aby wyeliminować niebezpieczeństwo 
wprowadzenia odbiorców w błąd, 
co do pochodzenia usług”

3.4. Porównanie znaczeniowe
„Dwa oznaczenia są  identyczne lub podobne koncepcyjnie, jeże-

li są odbierane, jako posiadające tę samą lub analogiczną treść seman-
tyczną, [zob. wyrok ETS z  dnia 11.11.1997 r.,  w  sprawie C-251/95 Sabel]. 
Treść semantyczna jest tym, co znak ten oznacza, jakie skojarzenia budzi, 
a w przypadku elementów graficznych, to co przedstawia.

Przykład znaków podobnych

BANKIET BANKIETOWA Wyrok NSA z dnia 21.02.2005 r., 
Sygn. GSK 1364/04

Przykład znaków niepodobnych

KARATOX KARATE

Wyrok NSA z dnia 11.01.2006 r., 
Sygn. II GSK 250/05 „słowo „KARATE” 
ma swoją określoną, konkretną treść 
– oznacza „pustą rękę” znaną z daleko-
wschodnich systemów walki wręcz. Sło-
wo „KARATOX” samo w sobie jest ozna-
czeniem fantazyjnym i dla przeciętnego 
odbiorcy nie zawiera żadnych desygna-
tów, a ewentualnie końcówka wyrazu 
„TOX”, „OX” w tej fantazyjnej zbitce słów 
wskazuje na toksyczność”
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Ekspert badający przeciwstawione oznaczenia w warstwie koncep-
cyjnej powinien sprawdzić definicję słów zawartych w znaku w słowniku 
języka polskiego.

W niektórych sytuacjach, na przykład w odniesieniu do podstawo-
wych słów z języka angielskiego – takich jak „shop”, czy „love”, oznaczenie 
będzie zrozumiałe dla przeciętnego odbiorcy. W wyroku WSA w Warsza-
wie, z dnia 18.10.2014 r., Sygn. VI SA/Wa 252/13 Sąd stwierdził, że  „pra-
widłowo UP odniósł się do podnoszonej przez skarżącą kwestii stopnia 
znajomości języków obcych, w tym języka angielskiego. Proste i pospo-
lite słowa bez trudu są  rozumiane przez osoby, które nie posługują się 
na co dzień znajomością tego języka. Słowa »hialu, skin i expert« do takiej 
grupy słów się właśnie zaliczają. Skrót występujący w  przedmiotowym 
oznaczeniu »HIALU« jest częstym członem (czy jako skrót czy  jako cały 
wyraz/wyrażenie) pojawiającym się na  kosmetykach najnowszej gene-
racji”. Podobnie, w wyroku z dnia 23.04.2013 r. WSA w Warszawie uznał, 
że „zmieniająca się rzeczywistość – w tym gospodarcza – wymusiła i wy-
musza znajomość tego języka, przynajmniej w  stopniu podstawowym 
w  każdej grupie społecznej. Zatem zainteresowani w  Polsce odbiorcy 
są w stanie odczytać znaczenie słów »NATIVE ENGLISH«”.

Przykład znaków podobnych

SKIN EXPERT HIALU-SKIN EXPERT
Wyrok WSA w Warszawie, 
z dnia 18.10.2014 r., 
Sygn. VI SA/Wa 252/13

W niektórych sytuacjach pomimo zapisania danego słowa niezgod-
nie z zasadami prawidłowej pisowni porównywane oznaczenia będą mia-
ły identyczną treść semantyczną z uwagi na identyczne brzmienie słów.

Przykłady znaków podobnych

CMORE Wyrok Sądu z dnia 23.09.2011 r., 
Sygn. T-501/08

 
Wyrok Sądu z dnia 16.01.2014 r., 
Sygn. T-528/11
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Odnośnie do treści semantycznej imion i nazwisk – sam fakt, że dwa 
imiona lub nazwiska mogą zostać zakwalifikowane do wspólnej katego-
rii „nazwisk” nie  przesądza o  istnieniu podobieństwa w  warstwie zna-
czeniowej (przykładowo, porównując imiona: Karol i Ewa należy uznać 
brak podobieństwa znaczeniowego, jednakże w  przypadku imienia 
i jego zdrobnienia (na przykład, Magda i Madzia) – należy uznać podo-
bieństwo na płaszczyźnie znaczeniowej).

Przykłady znaków podobnych

MURÚA Wyrok SPI z dnia 13.07.2005 r., 
Sygn. T-40/03, pkt 26

ENZO FUSCO ANTONIO 
FUSCO

Wyrok SPI z dnia 1.03.2005 r., 
Sygn. T-185/03, „Sąd uważa, 
że omawiane oznaczenia charak-
teryzuje pewne podobieństwo 
wynikające z faktu, że ich najistot-
niejszy element charakteryzujący 
jest identyczny. Odnośnie do po-
zostałych elementów oznaczeń, 
tj. imion „Antonio” i „Enzo”, 
nie istnieje w każdym razie ani po-
dobieństwo niskie, ani znaczące.” 
(pkt 55)

Jeżeli zgłoszony znak stanowi synonim znaku wcześniej zareje-
strowanego lub jeżeli silnie nawiązuje znaczeniowo do  znaku prze-
ciwstawionego,  jest  to  istotny argument przemawiający za  istnieniem 
podobieństwa porównywanych znaków [zob. R. Skubisz, „System Pra-
wa Prywatnego. Tom 14B. Prawo własności przemysłowej”, Warszawa 
2012 r.].
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Przykład znaków podobnych

Wyrok WSA w Warszawie 
z dnia 2.10.2014 r., 
VI SA/Wa 442/14

Przykład znaków niepodobnych

AGUSIA AGATKA

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 
12.11.2008 r., Sygn. VI SA/Wa 1157/08 
„organ prawidłowo przyjął, że nie mają 
one takiego samego znaczenia, nie są sy-
nonimiczne, chociaż mogą pochodzić 
od tego samego imienia AGATA. Organ 
wziął (...) iż dla imienia AGUSIA źródłem 
pierwotnym jest zarówno imię AGATA 
jak i AGNIESZKA. Dlatego ze zdrobnienia, 
a właściwie spieszczenia AGUSIA nie spo-
sób jednoznacznie ocenić jakie jest imię 
jego posiadaczki.”

4. Reguły kolizyjne wypracowane w orzecznictwie

W praktyce orzeczniczej, jak również w  doktrynie wykształcono 
szereg reguł specjalnych, według których ustala się prawdopodobień-
stwo porównywanych oznaczeń w ramach różnych rodzajów znaków.

Jedna z  powszechnie przyjętych reguł stanowi, że  co  do  zasady 
początek słowa lub znaku ma szczególne znaczenie w kontekście oceny 
podobieństwa, ponieważ przyciąga uwagę odbiorcy bardziej niż koń-
cówka znaku.

Przykład znaków podobnych

SPA THERAPY SPA Wyrok SPI z dnia 25.03.2009 r., 
Sygn. T-109/07, pkt 30
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Przykład znaków niepodobnych

COOL WATER COOL RIVER Wyrok NSA z dnia 3.09.2013 r., 
Sygn. II GSK 730/12

Kolejna reguła tzw. przejęcie znaku zarejestrowanego w znaku zgło-
szonym wyraża się tym, że przejęcie w późniejszym znaku wcześniejszego 
znaku słownego z dodaniem innego słowa stanowi wskazówkę, co do po-
dobieństwa znaków [zob. wyrok ETS z dnia 6.10.2005 r., C-120/04]. Niemniej, 
NSA w wyroku z dnia 11.10.2011 r. – w sprawie Sygn. akt: II GSK 914/10 stwier-
dził, że nie ma co do zasady, przeszkód do inkorporowania w znaku póź-
niejszym elementów znanych we wcześniejszych znakach, o ile późniejszy 
znak zachowuje swój charakter odróżniający, niewprowadzający w  błąd 
nabywcy co do pochodzenia towarów oznaczanych tym znakiem.

Przykład znaków niepodobnych

ONLY ONLY FOR YOU

Wyrok NSA z dnia 23.03.2010 r., 
Sygn. II GSK 533/09 „fakt użycia 
w spornym znaku składającym 
się z trzech wyrazów wyrazu 
stanowiącego w całości znak 
towarowy z wcześniejszym 
pierwszeństwem nie jest wystar-
czającą, samodzielną przesłanką 
do zastosowania art. 132 ust. 2 
pkt 2 pwp” (obecnie art. 1321 
ust. 1 pkt 3 pwp)

Przykłady znaków podobnych

HELIOS AUTOHELIOS Wyrok NSA z dnia 27.09.2006 r., 
Sygn. II GSK 132/06

CAFE HARD ROCK

Decyzja Urzędu Patentowego 
z dnia 31.01.2001 r. „w oma-
wianych znakach występują 
te same słowa tylko w zmie-
nionym szyku” (Z.158181)
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5. Wynik porównywania oznaczeń

Samo stwierdzenie podobieństwa porównywanych znaków 
nie wystarcza – należy określić stopień tego podobieństwa. Zazwyczaj 
wyróżnia się mały, średni lub wysoki poziom podobieństwa. Określony 
stopień podobieństwa oznaczeń będzie miał istotne znaczenie w odnie-
sieniu do  całościowej oceny ryzyka niebezpieczeństwa wprowadzenia 
w błąd.
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III. Niebezpieczeństwo  
wprowadzenia w błąd

1. Niebezpieczeństwo wprowadzenia  
w błąd – definicja

W  doktrynie przyjmuje się, iż  niebezpieczeństwo  wprowadze-
nia w błąd odbiorców polega na możliwości błędnego, nieodpowiada-
jącego rzeczywistości, przypisania przez przeciętnego odbiorcę danego 
towaru uprawnionemu z rejestracji z uwagi na znak, który został na ten 
towar nałożony. Niebezpieczeństwo to jest rezultatem podobieństwa to-
warów i podobieństwa oznaczeń [por. R. Skubisz „System Prawa Prywat-
nego. Tom 14B. Prawo własności przemysłowej”, pod red. Ryszarda Sku-
bisza, C.H. Beck Instytut Nauk Prawnych PAN Warszawa 2012, str. 678].

1.1. Rodzaje
Przy ocenie podobieństwa oznaczeń należy mieć na uwadze nie tyl-

ko możliwość rzeczywistego pomylenia znaków, ale  również uznania, 
że informują one o związkach łączących dwa odrębne przedsiębiorstwa. 
Zgodnie bowiem z utrwalonym orzecznictwem europejskim prawdopo-
dobieństwo wprowadzenia w błąd występuje także wtedy, gdy istnieje 
ryzyko, że odbiorcy mogą nabrać przekonania, że dane towary lub usługi 
pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub, w zależności od sytuacji, 
z  przedsiębiorstw powiązanych ze  sobą gospodarczo [zob. wyrok ETS 
z dnia 29.09.1998 r., w sprawie C-39/97 Canon].

Na tle orzecznictwa sądów europejskich można rozróżnić:
1. Bezpośrednie wprowadzenie w błąd – niebezpieczeństwo wpro-

wadzenia w błąd w znaczeniu wąskim.
 Bezpośrednie wprowadzenie w błąd polega na możliwości po-

wstania pomyłek wśród odbiorców danych towarów lub usług, 
którzy uznają, że towary Sygnowane znakiem towarowym po-
chodzą z przedsiębiorstwa uprawnionego do innego znaku to-
warowego.

2. Pośrednie wprowadzenie w błąd – niebezpieczeństwo wprowa-
dzenia w błąd w znaczeniu szerokim.

Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd – definicja
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 Pośrednie wprowadzenie w błąd polega na możliwości uznania 
przez przeciętnego odbiorcę, że uprawnionych do porównywa-
nych znaków łączą związki gospodarcze.

Pośrednie wprowadzenie w  błąd ma miejsce w  przypadku, gdy 
potencjalny odbiorca, co prawda rozróżnia towary lub usługi i nie przy-
pisuje ich  jednemu uprawnionemu, ale  błędnie uznaje, że  pomiędzy 
uprawnionymi do danych znaków istnieje związek o charakterze gospo-
darczym.

W szczególności domniemanie takie występuje w sytuacji, gdy po-
tencjalny odbiorca uznaje, że towary lub usługi znajdują się pod kontrolą 
właściciela danego znaku towarowego i  to nawet wtedy, gdy w opinii 
przeciętnych odbiorców, oznaczane porównywanymi znakami towary 
lub usługi mają różne miejsca produkcji.

Związki gospodarcze występują głównie w odniesieniu do przed-
siębiorstw należących do tej samej grupy kapitałowej (np. spółka nad-
rzędna i kontrolowane przez nią tzw. spółki „córki”).

Inny przykład takich powiązań mogą stanowić podmioty, które 
zawarły umowy dotyczące licencji, sprzedaży lub dystrybucji danych 
towarów.

1.2. Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd 
a niebezpieczeństwo skojarzenia

Pojęcie niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd nie jest tożsame 
z niebezpieczeństwem skojarzenia pomiędzy znakami. Samo skojarze-
nie pomiędzy znakami nie  zawsze bowiem prowadzi do  stwierdzenia 
wystąpienia niebezpieczeństwa wprowadzenia w  błąd. Niemniej, nie-
bezpieczeństwo wprowadzenia w  błąd może w  szczególności obej-
mować skojarzenie ze  znakiem wcześniejszym [zob. wyrok ETS z  dnia 
11.11.1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL].

1.3. Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd a inne 
przesłanki określone w art. 1321 ust. 1 pkt 3 pwp

Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd zakłada jednoczesne:
a. istnienie identyczności lub podobieństwa pomiędzy znakiem 

zgłaszanym a znakiem wcześniejszym oraz
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b. identyczność lub podobieństwo pomiędzy towarami i usługami, 
dla których dokonuje się zgłoszenia, a tymi, dla których zarejestro-
wany został znak towarowy z wcześniejszym pierwszeństwem.

Wymienione przesłanki powinny być spełnione kumulatywnie 
[zob. wyrok ETS z dnia 12.10.2004 r., w sprawie C-106/03 P]. Oznacza to, 
iż w przypadku stwierdzenia braku wystąpienia jednej z nich, nie można 
stwierdzić prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

Podobieństwo oznaczeń oraz podobieństwo towarów lub usług, 
dla których znaki są  zgłaszane lub zarejestrowane wyznaczają zakres 
ochrony znaku towarowego. Wysoki stopień podobieństwa towarów 
lub usług, do oznaczania których służą porównywane znaki, może być 
bowiem zniwelowany niewielkim stopniem podobieństwa samych 
oznaczeń. I  odwrotnie – w  przypadku niskiego stopnia podobieństwa 
danych towarów i usług, wyższy stopień podobieństwa oznaczeń może 
zdecydować o spełnieniu przesłanki wprowadzenia w błąd [zob. wyrok 
ETS z dnia 29.09.1998 r., w sprawie C-39/97 Canon].

2. Całościowa ocena niebezpieczeństwa 
wprowadzenia w błąd

2.1. Uwagi ogólne

Ocena niebezpieczeństwa wprowadzenia w  błąd powinna mieć 
charakter całościowy i uwzględniać wszystkie istotne okoliczności sta-
nu faktycznego [zob. wyrok ETS z dnia 11.11.1997 r., w sprawie C-251/95 
SABEL].

To, czy  w  konkretnym wypadku występuje niebezpieczeństwo 
wprowadzenia w błąd, zależy od ogólnej oceny kilku zależnych od sie-
bie kryteriów, takich jak:

1. podobieństwo towarów i usług,
2. podobieństwo oznaczeń,
3. właściwy krąg odbiorców,
4. występowanie odróżniających i dominujących elementów w ko-

lidujących ze sobą oznaczeniach,
5. stopień rozpoznawalności wcześniejszego znaku towarowego,
6. inne czynniki.
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W toku oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd w pierw-
szej kolejności konieczne jest ustalenie wymienionych wyżej czynników, 
a następnie określenie ich znaczenia w każdej indywidualnej sprawie.

2.2. Kryteria oceny niebezpieczeństwa  
wprowadzenia w błąd

2.2.1. Właściwy krąg odbiorców, przeciętny odbiorca

Powszechnie przyjmuje się, że podstawowe znaczenie przy ocenie 
prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd ma opinia odbiorców towa-
rów sygnowanych określonym znakiem w zwykłych warunkach obrotu.

Zgodnie z  orzecznictwem sądów europejskich decydującą rolę 
w ogólnej ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd odgrywa 
sposób postrzegania znaków przez przeciętnego konsumenta danego 
typu towarów lub usług [zob. wyrok ETS z dnia 11.11.1997 r., w sprawie 
C-251/95 SABEL].

Powstanie ryzyka wprowadzenia w błąd odbiorców to także jedna 
z przesłanek, wynikających z przepisu art. 1321 ust. 1 pkt 3 ustawy pwp.

W literaturze i na tle orzecznictwa sądów unijnych można rozróż-
nić dwie kategorie odbiorców towarów: właściwy krąg odbiorców oraz 
przeciętnego odbiorcę towarów.

2.2.2. Definicja właściwego kręgu odbiorców

Właściwy krąg odbiorców to aktualni lub potencjalni nabywcy towa-
rów, sygnowanych znakiem towarowym czyli konsumenci, którzy kupują 
towary lub usługi obecnie lub mogą dokonać ich zakupu w przyszłości.

Ustalenie właściwego kręgu odbiorców polega zatem na określe-
niu adresatów towarów lub usług, oznaczanych znakiem towarowym 
i powinno być dokonane z uwzględnieniem ich charakteru.

Za odbiorców towarów i  usług będą uznane wszystkie te osoby, 
które mogą nabyć towary lub skorzystać z usług na kolejnych etapach 
dystrybucji. Będą to przede wszystkim finalni odbiorcy towarów i usług, 
a także inne osoby uczestniczące w ich produkcji lub dystrybucji.

W oparciu o  orzecznictwo sądów unijnych, uwzględniające kry-
terium charakteru danych towarów i  usług [zob. wyrok ETS z  dnia 
11.11.1997 r.,  w  sprawie C-375/97 General Motors Corporation], można 
dokonać rozróżnienia pomiędzy:
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– ogółem odbiorców – osobami, które dokonują zakupu towarów 
i usług w celu zaspokojenia swoich osobistych potrzeb, a

– odbiorcami profesjonalnymi/odbiorcami wyspecjalizowanymi.

Powszechnie akceptowany jest  pogląd, iż wystarczającym 
do  stwierdzenia występowania prawdopodobieństwa wprowadze-
nia w błąd jest ustalenie, że znacząca część właściwego kręgu odbior-
ców spornych towarów lub usług może zostać wprowadzona w  błąd 
co do pochodzenia towarów lub usług. Nie jest zatem konieczne ustale-
nie, że możliwość wprowadzenia w błąd dotyczy wszystkich istniejących 
lub potencjalnych konsumentów danych towarów lub usług. Wystarcza-
jące jest  już bowiem samo ryzyko wprowadzenia w błąd nawet części 
odbiorców, niezależnie od tego, czy rzeczywiście taki błąd zaistniał [zob. 
wyrok NSA z dnia 4.09.2014 r., w sprawie II GSK 1061/13].

2.2.3. Krąg odbiorców, dla których oceniane 
jest prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd

Ustalając właściwy krąg odbiorców, w  pierwszej kolejności należy 
wskazać grupę konsumentów towarów i usług oznaczanych porównywa-
nymi znakami towarowymi, które uznano za identyczne lub podobne.

W zależności od  okoliczności danego przypadku, właściwy krąg 
odbiorców określonego rodzaju towarów i usług może być bardzo zróż-
nicowany.

Odbiorcami danych towarów mogą być zarówno osoby fizyczne 
jak i prawne. Osoby, które kupują dane towary w celu zaspokojenia wła-
snych potrzeb jak i takie, które kierują się innymi względami np. gospo-
darczymi.

W konkretnym przypadku może się zdarzyć, że aktualnymi i poten-
cjalnymi nabywcami danych towarów mogą być dwie odrębne grupy 
odbiorców. W takim przypadku, przy ocenie niebezpieczeństwa wpro-
wadzenia w błąd należy wziąć pod uwagę każdą z nich.

Ustalenie, że dany znak wywołuje wrażenie, że towary nim ozna-
czone mają wspólne źródło z towarami oznaczanymi znakiem towaro-
wym z wcześniejszym pierwszeństwem, chociażby u nabywców należą-
cych do jednej z grup odbiorców tych towarów, skutkuje stwierdzeniem 
spełnienia przesłanki niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd.

Przy ustalaniu właściwego kręgu odbiorców możemy spotkać się 
z następującymi przypadkami:
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1. Towary lub usługi obu znaków są kierowane do ogółu odbiorców 
– właściwym kręgiem odbiorców będzie ogół konsumentów.

 Przykład
 Artykuły spożywcze i odzieżowe, które są artykułami codziennego 

użytku i są skierowane do ogółu odbiorców. Właściwym kręgiem 
odbiorców tych towarów będzie zatem ogół konsumentów.

2. Towary lub usługi obu znaków są kierowane do grupy odbior-
ców wyspecjalizowanych (odbiorcy profesjonalni) – właściwym 
kręgiem odbiorców będą odbiorcy wyspecjalizowani.

 Przykład
 Zakupu specjalistycznej aparatury medycznej dokonują głównie 

placówki medyczne. Urządzenia medyczne są także obsługiwa-
ne przez odpowiednio przeszkolony personel danej placówki. 
Osoby te muszą zatem posiadać odpowiednią wiedzę specjali-
styczną i uznaje się je za odbiorców profesjonalnych.

 Odbiorcami urządzeń medycznych mogą być także pojedyncze 
osoby prowadzące indywidualną działalność np. lekarze posiadają-
cy praktykę indywidualną. Jednakże nawet w tych wypadkach za-
kupu dokonuje osoba z odpowiednim przygotowaniem i wiedzą.

3. Towary lub usługi obu znaków są kierowane zarówno do ogółu 
odbiorców, jak i do specjalistów – właściwym kręgiem odbior-
ców będą obie grupy, jednak większe znaczenie w danej sprawie 
będzie miała opinia odbiorców, którzy wykazują się niższym po-
ziomem uwagi.

 Przykład

xx Właściwy krąg odbiorców środków farmaceutycznych składa 
się zarówno z konsumentów końcowych czyli pacjentów, jak 
i ze specjalistów – lekarzy i farmaceutów posiadających spe-
cjalistyczną wiedzę medyczną lub farmaceutyczną.

xx W przypadku produktów farmaceutycznych możemy rozróż-
nić dwie grupy tych towarów. Pierwszą z nich stanowią środ-
ki farmaceutyczne dostępne wyłącznie na  receptę. W  tym 
przypadku właściwy krąg odbiorców tych towarów będzie 
składał się jednocześnie z  osób wykwalifikowanych (leka-
rzy i  farmaceutów), jak i  pacjentów [zob. wyrok ETS z  dnia 
26.04.2007 r., w sprawie C-412/05 P sprawa TRAVATAN].



Podstawy sprzeciwu   I  59

Całościowa ocena niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd

xx Drugą grupę produktów farmaceutycznych stanowią środki 
farmaceutyczne, które nie  są  przepisywane lub sprzedawa-
ne przez wykwalifikowanych specjalistów, ale są swobodnie 
dostępne na rynku. W tym przypadku przeciętnym odbiorcą 
będzie w większości przypadków sam pacjent.

xx Usługi z klasy 39 polegające na transporcie, pakowaniu i skła-
dowaniu towarów, są  przeznaczone dla pojedynczych od-
biorców, jak również dla przedsiębiorstw przemysłowych. 
Nie są to usługi nabywane codziennie, są jednak w powszech-
nym użyciu. Przeciętnymi odbiorcami tych usług będą zatem, 
obok podmiotów profesjonalnych, także zwykli konsumenci.

2.2.4. Przeciętny odbiorca towarów lub usług – definicja

Kolejnym krokiem po  ustaleniu właściwego kręgu odbiorców 
jest  określenie kim są  modelowi nabywcy danych towarów lub usług 
czyli ich przeciętni odbiorcy.

Przyjęty przez sądy europejskie wzorzec przeciętnego odbiorcy 
ma jednolity charakter na terytorium całej Unii Europejskiej.

Powszechnie przyjmuje się, że przeciętny odbiorca określonej kate-
gorii produktów to osoba właściwie poinformowana, dostatecznie spo-
strzegawcza i rozsądna [zob. wyrok ETS z dnia 22.06.1999 r., w sprawie 
C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer].

Przyjęcie takiej definicji oznacza, że przeciętnym odbiorcą jest oso-
ba dysponująca określoną wiedzą o  świecie, posiadająca zdolność 
do przyswajania informacji, ale podchodząca do nich z pewną dozą kry-
tycyzmu, z uwagi na świadomość komercyjnej roli znaku towarowego.

Ocena niebezpieczeństwa wprowadzenia w  błąd dokonywana 
jest  zatem zawsze z  punktu widzenia przeciętnego odbiorcy tj. osoby 
dobrze poinformowanej, wystarczająco uważnej i  racjonalnej, która 
przynależy do właściwego kręgu odbiorców danych towarów lub usług.

Ustalenie, że  modelowy przeciętny odbiorca będzie mógł przy-
puszczać, iż oznaczone porównywanymi znakami towary lub usługi, po-
chodzą z tego samego źródła, będzie zawsze skutkowało wystąpieniem 
niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd.

Natomiast, w  sytuacji, gdy przeciętny odbiorca w  żaden sposób 
nie będzie mógł domniemywać pochodzenia towarów z tego samego 
przedsiębiorstwa, niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd nie będzie 
miało miejsca.
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Sposób postrzegania znaków przez przeciętnego odbiorcę ma za-
tem kluczowe znaczenie przy ocenie niebezpieczeństwa wprowadzenia 
w błąd i zależy od rodzaju towarów i usług.

2.2.5. Poziom uwagi odbiorców

Ustalając poziom uwagi przeciętnego odbiorcy, należy uwzględnić 
fakt, że poziom uwagi przeciętnego konsumenta może się różnić w za-
leżności od kategorii danych towarów lub usług [zob. wyrok ETS z dnia 
22.06.1999 r., w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, wyrok NSA 
z dnia 20.03.2007 r., Sygn. II GSK 341/06].

Dodatkowo w  sytuacji, gdy właściwy krąg odbiorców obejmuje 
dwie grupy nabywców (ogół konsumentów i  odbiorców profesjonal-
nych), ustalając model przeciętnego nabywcy, należy wziąć pod uwagę 
obie te grupy.

Uznaje się, iż poziom uwagi przeciętnego odbiorcy nie jest zależ-
ny od właściwego kręgu odbiorców. W konsekwencji nie można uznać, 
że w każdym przypadku ustalenia, że właściwy krąg odbiorców będzie 
obejmował profesjonalistów, ich poziom uwagi będzie zawsze wysoki. 
Wydaje się, iż profesjonaliści będą poświęcali większą uwagę przy do-
konywaniu wyboru towarów lub usług, dzięki czemu mogą dostrzegać 
różnice, które nie będą zauważone przez normalnie uważnego odbiorcę. 
Jednak nie można uznać powyższego domniemania za zasadę general-
ną, gdyż w sytuacji, gdy towary lub usługi są używane przez określone-
go odbiorcę profesjonalnego codziennie, poziom jego uwagi może być 
przeciętny lub nawet niski.

Poziom uwagi odbiorców poświęcanej podczas zakupów, ma zna-
czący wpływ na dokonywany przez nich wybór towarów lub usług. Tym 
samym poziom zaangażowania odbiorców jest zależny od znaczenia, ja-
kie dana decyzja ma dla konsumenta.

a. Wysoki poziom uwagi
O wysokim poziomie uwagi potencjalnych odbiorców można mó-

wić w przypadku zakupów towarów lub usług, które są kosztowne, do-
konuje się ich rzadko lub dotyczą potencjalnie niebezpiecznych przed-
miotów.

Przyjmuje się, że  dokonując zakupów kosztownych towarów 
np. tzw. dóbr luksusowych, nabywca będzie zwykle zachowywał więk-
szą ostrożność i kupi te towary tylko po dokładnym rozważeniu. Uwaga 
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odbiorców w tych wypadkach będzie wzmożona także z tego powodu, 
iż często w przypadku towarów luksusowych, odzwierciedlają one sta-
tus społeczny ich właściciela.

Na ogół też zakupy kosztownych towarów będą dokonywane rzad-
ko, a  przeciętny odbiorca, dokonując wyboru lub zakupów tego typu 
produktów będzie często korzystał z  porady specjalisty i  poświęci im 
odpowiedni czas.

Przykłady

xx Samochody, głównie z  uwagi na  ich  wysokie ceny są  towara-
mi, przy zakupie których przeciętny odbiorca będzie poświęcał 
większą uwagę niż w przypadku innych mniej kosztownych pro-
duktów. Oczywistym wydaje się bowiem, że przeciętny nabyw-
ca będzie zwracał przy zakupie nowego czy nawet używanego 
samochodu większą uwagę niż nabywając artykuły produkcji 
masowej. Należy zatem przyjąć, iż przeciętny nabywca samo-
chodów to  osoba dobrze poinformowana, która uwzględni 
wszystkie istotne czynniki, takie jak np.  cena, zużycie paliwa, 
własne potrzeby, koszty ubezpieczenia itp.

xx Przyjmuje się, iż przy zakupie i sprzedaży nieruchomości, odbior-
ca będzie charakteryzował się ponadprzeciętnym poziomem 
uwagi. Zakupu nieruchomości dokonuje się rzadko, podejmując 
często ryzyko nie  tylko finansowe. Potencjalny odbiorca przy 
zakupie nieruchomości uwzględni wszystkie istotne czynniki 
np. swoją zdolność finansową, potrzeby swoje i rodziny, miejsce 
położenia nieruchomości, wiarygodność zbywcy itp.

b. Niski poziom uwagi
O niskim poziomie uwagi mówimy w  przypadku towarów, które 

kupujemy bez większego zastanowienia. Dotyczy to przede wszystkim 
zakupów dokonywanych codziennie, a nabywane w ten sposób produk-
ty charakteryzują się często niską ceną.

Przykład
Zakup podstawowych produktów spożywczych, których dokonu-

jemy codziennie, nie  wymaga wysokiego poziomu uwagi odbiorców. 
Zakupy te często robi się bez większego zastanowienia, a po towary te 
często sięga się machinalnie.
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2.3. Podobieństwo towarów i usług

Zgodnie z brzmieniem art. 1321 ust. 1 pkt 3 pwp, by sprzeciw mógł 
zostać uznany za zasadny, zgłoszony znak musi służyć do oznaczania iden-
tycznych lub podobnych towarów lub usług, co znak, na którym opiera 
się sprzeciw, o ile zachodzi ryzyko wprowadzenia w błąd odbiorców.

Oznacza to, że  konieczną przesłanką zastosowania niniejszego 
przepisu jest  stwierdzenie identyczności lub podobieństwa towarów 
i usług, do oznaczania których służą porównywane znaki tj. znak zgło-
szony i  znak z  wcześniejszym pierwszeństwem, na  którym opiera się 
sprzeciw. Wykluczenie tej przesłanki czyni dalsze badanie podobień-
stwa znaków niezasadnym.

Badanie podobieństwa znaków towarowych rozpocząć zatem nale-
ży od rozstrzygnięcia kwestii wstępnej, a mianowicie od dokonania oce-
ny czy towary lub usługi, do oznaczania których służyć ma znak towaro-
wy są identyczne lub podobne. Dopiero przesądzenie o podobieństwie 
tych towarów implikuje konieczność dokonania porównania oznaczeń.

Dokonując oceny podobieństwa towarów lub usług, bierze się pod 
uwagę towary lub usługi, do oznaczania których ma służyć znak zgłoszo-
ny i zestawia się je z towarami lub usługami, na które nakładany jest znak, 
wskazany jako podstawa sprzeciwu.

W przypadku stwierdzenia identyczności towarów i usług, należy 
przejść do badania kolejnej przesłanki określonej w omawianym prze-
pisie czyli ustalenia wystąpienia identyczności czy  też podobieństwa 
oznaczeń [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 16.01.2009 r., w sprawie 
VI SA/Wa 1671/08].

W sytuacji, gdy w danej sprawie nie występuje identyczność towa-
rów przeprowadza się badanie ich podobieństwa, a w przypadku jego 
wystąpienia określa się jego stopień.

Uznaje się, że towary są podobne, gdy przeciętny odbiorca tych to-
warów, może uznać w przypadku nałożenia na nie identycznego znaku, 
że pochodzą one z jednego i tego samego źródła. W toku oceny podo-
bieństwa towarów należy również uwzględnić wszystkie istotne czynni-
ki, które określają relacje pomiędzy towarami lub usługami (charakter, 
przeznaczenie, używanie, ich komplementarność).

W przypadku stwierdzenia podobieństwa towarów i  usług oraz 
po określeniu jego stopnia należy przejść do badania, czy w danej spra-
wie występuje identyczność lub podobieństwo oznaczeń.
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Przyjmuje się natomiast, iż brak podobieństwa towarów wyklu-
cza możliwość zastosowania art. 1321 ust. 1 pkt 3 pwp [por. wyrok WSA 
w Warszawie z dnia 3.03.2009 r., w sprawie VI SA/Wa 2202/08].

Kryteria oceny podobieństwa towarów i usług szerzej zostały opi-
sane w Rozdziale I Przewodnika Porównanie towarów i usług.

2.4. Podobieństwo oznaczeń

Zgodnie z brzmieniem art. 1321 ust. 1 pkt 3 pwp identyczność lub 
podobieństwo oznaczeń jest podstawową przesłanką, która powinna być 
analizowana przy ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

W toku badania oznaczeń, bierze się pod uwagę znak towarowy 
zgłoszony oraz wcześniejszy znak, wskazany jako podstawa sprzeciwu, 
w formie zarejestrowanej przez właściwy organ na rzecz osoby trzeciej.

Dokonując porównania oznaczeń, w pierwszej kolejności ustala się 
czy  przeciwstawione znaki są  identyczne. W  przypadku stwierdzenia 
braku identyczności oznaczeń, przechodzi się do oceny ich ewentualne-
go podobieństwa oraz ustala się jego stopień.

Badanie porównywanych oznaczeń wymaga zastosowania odpo-
wiednich kryteriów oceny. Przyjmuje się, że dwa znaki są podobne, je-
żeli z punktu widzenia odbiorców towarów, są one co najmniej częścio-
wo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach [zob. wyrok SPI 
z dnia 23.10.2001 r., w sprawie T-6/01 Matrazen Concord].

Badanie podobieństwa oznaczeń powinno być dokonywane 
w trzech następujących płaszczyznach: wizualnej, fonetycznej oraz zna-
czeniowej (koncepcyjnej).

Należy jednak zwrócić uwagę, iż ocena znaków na wszystkich płasz-
czyznach będzie czasami niemożliwa z uwagi na charakter oznaczenia. 
Przykładowo nie można dokonać analizy warstwy fonetycznej znaków, 
które składają się jedynie z elementów graficznych.

Wynik oceny porównywanych oznaczeń może być różny w zależ-
ności od płaszczyzny, w której dokonujemy analizy. W jednej warstwie 
można bowiem stwierdzić wysoki stopień podobieństwa, podczas gdy 
w innej płaszczyźnie to podobieństwo będzie minimalne lub nie wystą-
pi w ogóle.

W orzecznictwie przyjmuje się jednak, że  do  stwierdzenia podo-
bieństwa oznaczeń może być już wystarczające ustalenie podobieństwa 
na  jednej z płaszczyzn [zob. wyrok ETS z dnia 22.06.1999 r., w sprawie 
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C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer; wyrok WSA w  Warszawie z  dnia 
15.01.2007 r., VI SA/Wa 2002/06]. Stwierdzenie podobieństwa występu-
jącego na jednej płaszczyźnie nie oznacza jednakże braku konieczności 
przeprowadzenia porównania znaków na  pozostałych płaszczyznach, 
o ile jest to możliwe z uwagi na charakter znaku towarowego. Może się 
bowiem zdarzyć, iż silna różnica pomiędzy znakami na jednej płaszczyź-
nie, pomimo podobieństwa istniejącego w innych warstwach, wykluczy 
całkowicie niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd.

Ocena podobieństwa znaków powinna zostać przeprowadzona 
z  uwzględnieniem wszystkich składników porównywanych oznaczeń. 
Oznacza to, że  oceny oznaczeń powinno dokonywać się w  pierwszej 
kolejności na poszczególnych płaszczyznach, a następnie na wszystkich 
płaszczyznach łącznie.

Stwierdzenie braku podobieństwa pomiędzy znakami wyklucza 
możliwość zastosowania art. 1321 ust. 1 pkt 3 pwp, nawet w przypadku 
gdy oznaczenia te są nakładane na identyczne towary [zob. wyrok NSA 
z dnia 20.09.2007 r. wydany w sprawie II GSK 113/07; wyrok WSA w War-
szawie z dnia 11.03.2014 r., w sprawie VI SA/Wa 1907/12].

Stwierdzenie braku podobieństwa oznaczeń jest  także równo-
znaczne ze stwierdzeniem braku wprowadzenia w błąd odbiorców.

W przypadku natomiast stwierdzenia podobieństwa oznaczeń, ko-
nieczne jest ustalenie jego stopnia, gdyż ma on podstawowe znaczenie 
przy całościowej ocenie wprowadzenia w błąd [zob. wyrok NSA z dnia 
16.09.2014 r., w sprawie II GSK 1023/13].

Powszechnie przyjmuje się w  tej kwestii terminologię stosowaną 
w orzecznictwie sądów europejskich, a tym samym stopień podobień-
stwa oznaczeń określany jest jako wysoki, średni lub niski.

Kryteria oceny podobieństwa oznaczeń szerzej zostały opisane 
w Rozdziale II Przewodnika Porównanie oznaczeń.

2.5. Elementy dominujące i odróżniające

Ocena podobieństwa znaków musi być przeprowadzona całościo-
wo tzn. jej przedmiotem muszą być dwa znaki postrzegane jako całość, 
co  oznacza, że  obejmuje ona konieczność uwzględnienia wszystkich 
składników kolizyjnych oznaczeń.

W ramach oceny podobieństwa znaków nie można ograniczyć się 
do badania tylko jednego elementu, tworzącego dany znak towarowy. 
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Porównania należy dokonać poprzez analizę znaków postrzeganych jako 
całość, co nie oznacza, że całościowe wrażenie pozostawiane przez zło-
żony znak towarowy w pamięci właściwego kręgu odbiorców nie może 
w niektórych przypadkach być zdominowane przez jeden lub kilka ele-
mentów.

Jednakże całościowe wrażenie wywierane przez znak towarowy 
na  odbiorcy, może powstać skutkiem oddziaływania poszczególnych 
elementów oznaczenia. W konsekwencji przeciętny odbiorca może po-
strzegać w znaku jego elementy dominujące i odróżniające.

Stanowisko takie wynika przede wszystkim z  orzecznictwa są-
dów europejskich, w którym przyjmuje się, iż całościowa ocena podo-
bieństwa pomiędzy znakami na poziomie wizualnym, fonetycznym lub 
znaczeniowym (koncepcyjnym) musi opierać się na ogólnym wrażeniu 
stwarzanym przez znaki, z  uwzględnieniem w  szczególności odróż-
niających i  dominujących elementów znaków [zob. wyrok ETS z  dnia 
11.11.1997 r., w sprawie C-251/95 SABEL].

2.5.1. Elementy dominujące

Oznaczenie zawiera element dominujący tylko wtedy, gdy składa 
się z co najmniej dwóch możliwych do zdefiniowania składników. Przyj-
muje się bowiem, że znaki jednoelementowe są jednolicie postrzegane 
przez odbiorców znaku [por. R. Skubisz „System Prawa Prywatnego Tom 
14B. Prawo własności przemysłowej”, pod red. Ryszarda Skubisza, C.H. 
Beck Instytut Nauk Prawnych PAN Warszawa 2012, str. 690].

Niemniej, należy zauważyć, iż właściwy krąg odbiorców może cza-
sami uznać oznaczenie w postaci jednego słowa jako znak zbudowany 
z  kilku elementów. Sytuacja taka może mieć miejsce w  szczególności 
w przypadku, gdy jedna część słowa będzie miała jasne i oczywiste zna-
czenie, natomiast pozostała część będzie pozbawiona znaczenia lub bę-
dzie miała inne znaczenie.

Ocena dominującego charakteru powinna zostać przeprowadzona 
w odniesieniu do obu porównywanych oznaczeń.

W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że badając podobień-
stwo oznaczeń, należy uwzględnić ogólne wrażenie, jakie porównywa-
ne oznaczenia wywierają na odbiorcy, dla którego tak naprawdę decy-
dujące znaczenie mają zbieżne elementy porównywanych oznaczeń 
[zob. wyrok ETS z  dnia 11.11.1997 r.,  w  sprawie C-251/95 SABEL; wyrok 
NSA z dnia 8.11.2002 r., II SA 4031/01].
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Należy także pamiętać, że odbiorca kieruje się przy wyborze towaru 
lub usługi jedynie pewnymi przewodnimi elementami oznaczeń, z po-
minięciem ich drobnych rozbieżności [zob. wyrok NSA w sprawie Sygn. 
II SA 4031/2001]. Wynika to z faktu, iż w większości przypadków nabyw-
ca, dokonując wyboru, nie ma możliwości porównania obydwu znaków 
w tym samym czasie i opiera się jedynie na ogólnym zarysie oznaczenia, 
którego poszukuje, i które zachował w pamięci. Zakodowany w pamięci 
obraz znaku, nie zawsze jest idealny i może ograniczyć się do tych ele-
mentów znaku, które były łatwiejsze do zapamiętania, a za takie uważa 
się zazwyczaj elementy dominujące i odróżniające.

Oznacza to, że obligatoryjność oceny ogólnego wrażenia wywoły-
wanego przez znak, nie wyklucza oceny jego poszczególnych elemen-
tów. Jest to bowiem istotne dla ustalenia, który element znaku determi-
nuje jego całościowy obraz.

W przypadku znaków, w których występuje wiele składników, każ-
dy z tych elementów może w różnym stopniu oddziaływać na potencjal-
nego odbiorcę. Konieczne jest zatem określenie czy zbieżne elementy 
obydwu oznaczeń posiadają charakter dominujący czy też odróżniający, 
gdyż dla nabywcy decydujące znaczenie mają zbieżne elementy porów-
nywanych oznaczeń.

Ryzyko konfuzji wśród odbiorców może być znaczne, zwłasz-
cza w  sytuacji, gdy zbieżne elementy w  obu znakach są  identyczne 
np.  fonetycznie i  znaczeniowo [zob. wyrok WSA w  Warszawie z  dnia 
26.01.2011 r., w sprawie VI SA/Wa 1850/10].

W toku badania charakteru dominującego jednego elementu 
lub kilku elementów złożonego znaku towarowego, należy wziąć pod 
uwagę w  szczególności samoistne cechy każdego z  tych elementów 
i porównać je z samoistnymi cechami innych elementów. Ponadto do-
datkowo można uwzględnić pozycję różnych elementów w konfiguracji 
złożonego znaku [zob. wyrok SPI z dnia 23.10.2002 r., w sprawie T-6/01 
MATRATZEN].

Przy ocenie dominującego charakteru elementu oznaczenia, istot-
ną rolę odgrywa pozycja tego elementu w kompozycji znaku, jego roz-
miar i kolorystyka. Zawsze też należy ocenić w jakim stopniu wyżej wy-
mienione czynniki wpływają na  ogólne wrażenie wywoływane przez 
ten element u przeciętnego odbiorcy.

Niewielki charakter odróżniający elementu złożonego znaku towa-
rowego nie musi jednak oznaczać, że element ten nie jest dominujący. 
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W szczególności, z uwagi na umiejscowienie takiego elementu w ozna-
czeniu lub jego rozmiar, może on zdominować postrzeganie oznaczenia 
przez odbiorcę i zachować się w jego pamięci.

Ocena podobieństwa może zależeć wyłącznie od składnika domi-
nującego jedynie w sytuacji, gdy wszystkie pozostałe składniki znaku to-
warowego są bez znaczenia [zob. wyrok SUE z dnia 8.02.2010 r., w spra-
wie T-427/07].

Powszechnie przyjętą regułą jest, że podobieństwo znaków ocenia 
się z uwzględnieniem ich cech wspólnych, a nie według występujących 
w  nich różnic. Zatem istnienie różnic pomiędzy znakami nie  wyklucza 
możliwości uznania znaków za podobne. W tych przypadkach, gdy róż-
nice pomiędzy znakami są dominujące należy uznać, że ryzyko pomyłki 
pomiędzy nimi jest  mało prawdopodobne. Natomiast, gdy w  znakach 
dominują cechy wspólne, to  pomimo faktu występowania w  znakach 
pewnych różnic, odbiorca może być wprowadzony w błąd, a zatem moż-
na mówić o podobieństwie stwarzającym niebezpieczeństwo wprowa-
dzenia w błąd.

2.5.2. Elementy odróżniające

W orzecznictwie europejskim przyjmuje się, że  zarówno charak-
ter odróżniający wcześniejszego znaku oraz odróżniający charakter po-
szczególnych elementów złożonych znaków stanowią istotne kryteria, 
które należy ustalić przed ogólną oceną, czy może wystąpić prawdopo-
dobieństwo wprowadzenia w błąd.

Definicja charakteru odróżniającego znaku, znajduje swoje źródło 
w orzecznictwie sądów europejskich. Przyjmuje się, iż przy ocenie od-
różniającego charakteru znaku i ocenie, czy dany znak ma wysoce od-
różniający charakter, należy przeprowadzić ogólną ocenę większej lub 
mniejszej zdolności znaku do  identyfikowania towarów lub usług, dla 
których został zarejestrowany, jako towarów lub usług pochodzących 
z określonego przedsiębiorstwa, a zatem do odróżnienia ich od towa-
rów lub usług pochodzących z innych przedsiębiorstw [zob. wyrok ETS 
z dnia 22.06.1999 r., w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer].

Charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego jako 
całości

Ocena odróżniającego charakteru musi być przeprowadzona w od-
niesieniu do  wszystkich elementów porównywanych oznaczeń. Nie-
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mniej, charakter odróżniający znaku jako całości jest oceniany wyłącznie 
w  odniesieniu do  wcześniejszego znaku. Określa on bowiem jego siłę 
i  zakres ochrony i należy go uwzględnić podczas oceny prawdopodo-
bieństwa wprowadzenia w błąd.

Przyjmuje się, iż znaki towarowe o wysoce odróżniającym charakte-
rze wynikającym z ich natury lub z renomy, jaką cieszą się na rynku, pod-
legają większej ochronie niż znaki o  mniej odróżniającym charakterze 
[zob. wyrok ETS z dnia 29.09.1998 r., w sprawie C-39/97 Canon].

Charakter odróżniający poszczególnych elementów
Charakter odróżniający poszczególnych elementów znaku może 

być różny. W  toku badania charakteru odróżniającego dokonuje się 
zatem oceny, czy  dany element znaku jest  całkowicie pozbawiony 
charakteru odróżniającego lub też czy posiada wysoki charakter od-
różniający.

Oznacza to, iż w trakcie oceny prawdopodobieństwa wprowadze-
nia w  błąd przeprowadza się analizę, czy  zbieżne elementy porówny-
wanych znaków są opisowe, czy też posiadają inne cechy, które mogą 
wpływać negatywnie na odróżniający charakter znaku [por. R. Skubisz 
„System Prawa Prywatnego Tom 14B. Prawo własności przemysłowej”, 
pod red. R. Skubisza, C.H. Beck Instytut Nauk Prawnych PAN Warszawa 
2012, str. 691].

Konieczne jest także ustalenie, czy te zbieżne elementy w mniej-
szym lub większym stopniu są zdolne, by wskazać na źródło towarów 
czy usług.

Przyjmuje się, że znak towarowy lub element znaku nie będzie miał 
charakteru odróżniającego, jeśli będzie wyłącznie opisywał same towary 
i usługi lub ich cechy takie jak jakość, wartość, przeznaczenie, pochodze-
nie towarów i usług itp. [por. art. 1291 ust. 1 pkt 3 pwp] lub przykładowo 
będzie składał się z  pojęć używanych zwyczajowo w  obrocie handlo-
wym dla tego rodzaju towarów i usług.

Odbiorcy są bowiem skłonni uznać, że opisowy lub inny element 
znaku o  cechach, które wpływają na  jego zdolność odróżniającą, sta-
nowi jedynie informacje o właściwościach towarów lub usług, a nie zo-
stał w  nim użyty w  celu wskazania określonego źródła pochodzenia 
tych towarów lub usług. Przeciętni odbiorcy oceniając znak jako całość, 
nie będą postrzegać zatem elementu opisowego, który stanowi jedynie 
część znaku, jako odróżniającego lub dominującego, a więc jako służą-
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cego do odróżnienia towarów lub usług od towarów lub usług innych 
przedsiębiorstw. Ostatecznie decydujące znaczenie ma jednak sposób 
postrzegania oznaczenia przez właściwy krąg odbiorców.

2.6. Stopień rozpoznawalności znaku wcześniejszego

Przepis art.  1321 ust.  1 pkt  3 pwp nie  wymienia stopnia rozpo-
znawalności znaku z  wcześniejszym pierwszeństwem jako jednej 
z  przesłanek jego zastosowania. Niemniej Trybunał Sprawiedliwości 
UE uznał, że  jest  to  jeden z czynników, który powinien być brany pod 
uwagę przy ocenie niebezpieczeństwa wprowadzenia w  błąd, gdyż 
wyznacza zakres ochrony znaku towarowego [zob. wyrok ETS z  dnia 
22.06.1999 r., w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer; wyrok NSA 
z dnia 16.09.2014 r., w sprawie II GSK 1023/13].

Powszechnie uznaje się, że  niebezpieczeństwo wprowadzenia 
w błąd jest tym większe, im wyższa jest rozpoznawalność znaku z wcze-
śniejszym pierwszeństwem. Oznacza to, że  możliwe jest  wystąpienie 
przesłanki niebezpieczeństwa wprowadzenia w  błąd, także w  sytuacji 
stwierdzenia małego podobieństwa pomiędzy towarami lub usługami, 
w przypadku dużego podobieństwa znaków i dużego stopnia ich roz-
poznawalności. Stanowisko to  znajduje uzasadnienie w  orzecznictwie 
sądów europejskich, z którego wynika, iż czym większa jest zdolność od-
różniająca znaku towarowego – rozumiana jako jego rozpoznawalność – 
tym większe jest niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd [zob. wyrok 
TSUE z dnia 11.11.1997 r., w sprawie C-251/95 Sabel].

Rozpoznawalność znaku towarowego, a w szczególności jego re-
noma, powinna być uwzględniona przy ocenie, czy podobieństwo po-
między oznaczonymi towarami lub usługami jest  na  tyle wystarczają-
ce, że w danej sprawie można mówić o powstaniu niebezpieczeństwa 
wprowadzenia w błąd.

Rozpoznawalność znaku z  wcześniejszym pierwszeństwem rozu-
miana jest  jako zdolność wskazywania na określone źródło pochodze-
nia towarów i  usług i  określana jest  przez pryzmat postrzegania tego 
oznaczenia przez potencjalnych odbiorców, którzy na  jego podstawie 
identyfikują te towary i usługi. Nie jest przy tym wystarczająca sama zna-
jomość oznaczenia na rynku [por. R. Skubisz „System Prawa Prywatnego 
Tom 14B. Prawo własności przemysłowej”, pod red. Ryszarda Skubisza, 
C.H. Beck Instytut Nauk Prawnych PAN Warszawa 2012, str. 702].
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Konkludując, należy zauważyć, że przy ocenie niebezpieczeństwa 
wprowadzenia w  błąd, rozpoznawalność wcześniejszego znaku to-
warowego ma dużo mniejsze znaczenie niż pozostałe przesłanki [por. 
R. Skubisz, „System Prawa Prywatnego. Tom 14B. Prawo własności prze-
mysłowej”, pod red. R. Skubisza, C.H. Beck Instytut Nauk Prawnych PAN 
Warszawa 2012, str. 691]. Przywiązywanie zbyt dużej wagi do rozpozna-
walności znaku z wcześniejszym pierwszeństwem spowodowałoby bo-
wiem umniejszenie przesłanki podobieństwa oznaczeń [zob. post. ETS 
z dnia 24.04.2006 r., w sprawie C-235/05 P L’ Oreal].

2.7. Inne czynniki

Uznaje się, iż w przypadku całościowej oceny niebezpieczeństwa 
wprowadzenia w błąd, z okoliczności danej sprawy może wynikać ko-
nieczność analizy innych czynników. Wśród nich mogą znaleźć się 
np. przynależność do serii znaków, rzeczywiste pomyłki pomiędzy zna-
kami, a także fakt koegzystencji znaków w obrocie.

Przyjmuje się jednak, że pominięcie tych kryteriów podczas usta-
lania wystąpienia przesłanki wprowadzenia w błąd, nie musi oznaczać 
wadliwej tej przesłanki oceny.

2.7.1. Seria znaków

Jedną z  okoliczności uwzględnianych podczas oceny prawdopo-
dobieństwa wprowadzenia w błąd może być fakt, że przeciętny odbior-
ca błędnie uznaje, że rozpatrywany znak stanowi część rodziny czy serii 
znaków i  przypisuje je  jednemu uprawnionemu. Okoliczność ta  może 
mieć duże znaczenie przy ocenie niebezpieczeństwa wprowadzenia 
w błąd.

W orzecznictwie sądów unijnych utrwalony jest  pogląd, że  znaki 
towarowe mogą zostać uznane za należące do jednej serii lub rodziny 
znaków, w  sytuacji gdy w  znakach tych występuje w  całości ten sam 
element odróżniający w połączeniu z innym elementem graficznym lub 
słownym, który pozwala na ich odróżnienie, lub jeśli znaki te charaktery-
zuje powtórzenie w nich tego samego przedrostka lub przyrostka, który 
występuje w  znaku z  wcześniejszym pierwszeństwem [zob. wyrok SPI 
z dnia 23.02.2006 r., w sprawie T-194/03 BAINBRIDGE].

W przypadku serii znaków prawdopodobieństwo wprowadze-
nia w błąd będzie wynikać z faktu, iż przeciętny odbiorca może uznać, 
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biorąc za podstawę pewne podobieństwo pomiędzy znakami, że nale-
żą one do  danej serii znaków. W  konsekwencji nabywca może mylnie 
uznać, że towary opatrzone tym znakiem pochodzą z tego samego źró-
dła. Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd w tym przypadku nie wy-
nika z faktycznego pomylenia znaków, ale polega na możliwości uznania 
przez przeciętnego odbiorcę, że znak należy do serii znaków.

W tym przypadku zgłoszony znak towarowy powinien być nie tyl-
ko podobny do znaków należących do serii, lecz wykazywać także cechy 
pozwalające na przyporządkowanie go do takiej serii.

Przynależność znaku do danej serii może zostać wyłączana w sy-
tuacjach, w których wspólny element umiejscowiony jest w przypadku 
zgłoszonego znaku towarowego w  innym miejscu niż jest  on zwykle 
umieszczony w znakach należących do serii lub gdy ma on inną zawar-
tość semantyczną. Brak serii znaków wystąpi również w  przypadkach, 
gdy wspólny element kolidujących ze sobą znaków nie posiada charak-
teru odróżniającego.

3. Podsumowanie

Konkludując warto zauważyć, iż w  literaturze przyjmuje się, 
że w przypadku stwierdzenia istnienia jakichkolwiek wątpliwości doty-
czących podobieństwa znaków, należy je rozstrzygać na korzyść upraw-
nionego do znaku z wcześniejszym pierwszeństwem.

Tak więc, gdy po zastosowaniu wszelkich metod ustalenia niebez-
pieczeństwa wprowadzenia w  błąd przeciętnego odbiorcy nie  można 
jednoznacznie potwierdzić lub zanegować istnienia tego niebezpie-
czeństwa, należy przyjąć, że zachodzi kolizja między przeciwstawionymi 
znakami towarowymi.
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Część III

ZNAK TOWAROWY RENOMOWANY
art. 1321 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo własności przemysłowej

1. Wstęp

Przed nowelizacją ustawy pwp (Prawo własności przemysłowej), 
Urząd Patentowy RP w toku postępowania o udzielenie prawa ochron-
nego badał z urzędu, czy zgłoszony znak towarowy spełnia bezwzględ-
ne i  względne przesłanki rejestracji. Jedną ze  względnych przeszkód 
podlegających takiej ocenie była okoliczność, że zgłoszony znak towaro-
wy jest identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego 
zarejestrowanego lub zgłoszonego z  wcześniejszym pierwszeństwem 
na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli mogłoby to przy-
nieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżnia-
jącego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

Obecnie, zgodnie z treścią wspomnianej nowelizacji, Urząd Patento-
wy RP ocenia, czy zgłoszony znak towarowy jest podobny do wcześniej-
szego renomowanego znaku, jedynie pod warunkiem złożenia sprzeci-
wu wobec zgłoszonego znaku towarowego.

Względna przeszkoda udzielenia prawa ochronnego na oznaczenie 
stojące w kolizji ze znakiem renomowanym, została wyrażona w art. 1321 
ust.  1 pkt  4 pwp. Zgodnie z  jego treścią, po  rozpatrzeniu sprzeciwu, 
uznanego za zasadny nie udziela się prawa ochronnego na znak towa-
rowy identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego, 
na  który udzielono prawa ochronnego z  wcześniejszym pierwszeń-
stwem na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli używanie 
zgłoszonego znaku towarowego bez uzasadnionej przyczyny mogłoby 
przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla od-
różniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądów europejskich, istnie-
nie wskazanych wyżej naruszeń należy oceniać w odniesieniu do spo-
sobu postrzegania przeciętnego, właściwie poinformowanego, dosta-
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tecznie uważnego i rozsądnego konsumenta tych towarów i usług, dla 
których znak ten został zarejestrowany [por. wyrok z  dnia 7.12.2010 r., 
w sprawie T-59/08, NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC].

Prawo własności przemysłowej w  sposób szczególny kształtuje 
ochronę znaków renomowanych, przyznając im wyraźnie rozszerzoną 
ochronę. W związku z powyższym, badanie kolizji zgłoszonego ozna-
czenia ze  znakiem renomowanym, należy przeprowadzić dokonując 
analizy pięciu przesłanek wskazanych w art. 1321 ust. 1 pkt 4 pwp [zob. 
R. Skubisz, „System Prawa Prywatnego. Tom 14B. Prawo własności 
przemysłowej”, pod red. R. Skubisza, C.H. Beck Instytut Nauk Prawnych 
PAN Warszawa 2012, str. 716]. Przeprowadzone przez Urząd badanie 
będzie obejmować sprawdzenie czy zostaną łącznie spełnione poniż-
sze kryteria:

– przeciwstawiony znak jest renomowany;
– przeciwstawiony znak jest zarejestrowany lub zgłoszony z wcze-

śniejszym pierwszeństwem (o ile na  znak taki zostanie udzielone 
prawo ochronne);

– późniejszy znak jest identyczny lub podobny do przeciwstawio-
nego renomowanego oznaczenia;

– późniejszy znak zgłoszono dla „jakichkolwiek towarów”;
– używanie zgłoszonego znaku bez uzasadnionej przyczyny mo-

głoby przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szko-
dliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcze-
śniejszego.

Należy jeszcze raz podkreślić, że badanie podobieństwa zgłoszo-
nego znaku do znaku renomowanego, zostanie przeprowadzone przez 
Urząd jedynie pod warunkiem wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszone-
go znaku towarowego.

2. Charakterystyka znaku renomowanego

Ze względu na brak normatywnej definicji pojęcia – „renoma” oraz 
różnice terminologiczne w  jego rozumieniu, pojawiła się konieczność 
nadania mu jednolitego charakteru. Dokonał tego Trybunał Sprawiedli-
wości Unii Europejskiej na drodze wykładni celowościowej [por. wyrok 
ETS z dnia 14.09.1999 r., w sprawie C-375/97 Chevy].
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1.1. Stopień znajomości znaku – podstawowym kryterium
Głównym kryterium branym pod uwagę przy ocenie, czy  mamy 

do  czynienia ze  znakiem renomowanym, jest  stopień jego znajomo-
ści (rozpoznawalności) wśród właściwego kręgu odbiorców (kryterium 
ilościowe). Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądów unijnych, aby 
wcześniejszy znak towarowy spełniał wymóg renomy, powinien być zna-
ny wśród znacznej grupy odbiorców, do których skierowane są towary lub 
usługi oznaczone tym znakiem [por. wyrok ETS z dnia 14.09.1999 r., w spra-
wie C-375/97 Chevy].

Wymagany stopień znajomości, należy uznać za osiągnięty, jeżeli 
wcześniejszy znak towarowy jest  znany „znacznej części kręgu odbior-
ców”. Nie  zdefiniowano, jednak bliżej, jaki odsetek kręgu odbiorców 
powinien być uznany za „jego znaczną część”. Dlatego badanie renomy 
musi być zawsze przeprowadzone w  odniesieniu do  wszystkich oko-
liczności danej sprawy i poza stopniem znajomości znaku, uwzględniać 
również inne istotne okoliczności, stanowiące informację o pozycji znaku 
na rynku [por. wyrok ETS z dnia 14.09.1999 r., w sprawie C-375/97 Chevy; 
wyrok NSA z dnia 27.02.2008 r., Sygn. akt II GSK 359/07].

1.2. Inne istotne czynniki

Przy ocenie renomy wcześniejszego znaku towarowego należy 
wziąć pod uwagę wszystkie istotne czynniki, w  szczególności udział 
znaku towarowego w rynku, częstotliwość, zasięg geograficzny i okres 
używania znaku, jak również zakres i  poziom działań promocyjnych 
dotyczących tego oznaczenia oraz nakłady poniesione na  te działania 
[por. wyrok ETS z dnia 14.09.1999 r., w sprawie C-375/97 Chevy]. Nie ulega 
jednak wątpliwości, że czynniki te mają jedynie charakter przykładowy, 
a ich katalog nie jest zamknięty.

1.3. Znaczenie estymy znaku

Dowody i argumenty dotyczące dobrej opinii oraz estymy, jaką przy-
pisują oznaczeniu przeciętni odbiorcy, ani też utrwalone w przeświadcze-
niu konsumentów wyobrażenie o walorach towaru, nie stanowią bezpo-
średniego kryterium pozwalającego ustalić, że znak cieszy się renomą.

Wyobrażenie odbiorców o  walorach towarów, wbrew semantyce 
słowa renoma w języku polskim, nie ma znaczenia dla samej kwalifikacji 
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znaku wcześniejszego jako znaku renomowanego. Utożsamianie jakości 
ze znakiem renomowanym będzie jednak istotne przy ocenie, czy udzie-
lenie prawa ochronnego na późniejszy znak, mogłoby być szkodliwe dla 
odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

Znaki renomowane cechują się bowiem silniejszą zdolnością odróż-
niającą, wypływającą z pozytywnych informacji i wyobrażeń o wysokiej 
jakości i  prestiżu przekazywanych przez taki znak potencjalnym klien-
tom, ułatwiając zbyt towarów oznaczonych tym znakiem. Jednocześnie 
znak, mający wymierną wartość rynkową, stanowi znaczący, a  niekie-
dy dominujący składnik majątkowy przedsiębiorstwa [por. wyrok SA 
we Wrocławiu z dnia 3.10. 2007 r., Sygn. akt. I ACa 767/07].

3. Znak renomowany zarejestrowany  
lub zgłoszony z wcześniejszym pierwszeństwem 
(o ile znak taki zostanie zarejestrowany)

Renomowany znak towarowy może stanowić podstawę sprzeciwu 
dla udzielenia prawa ochronnego na późniejsze oznaczenie identyczne lub 
podobne tylko, jeśli sam jest już zarejestrowany. Innymi słowy, jeżeli wcze-
śniejszy znak renomowany nie  został jeszcze zarejestrowany, ale  został 
zgłoszony do rejestracji z wcześniejszym pierwszeństwem, nie  jest  jesz-
cze spełniona jedna z przesłanek wskazanych w art. 1321 ust. 1 pkt 4 pwp. 
W takim przypadku, konieczne jest ustalenie, jakie rozstrzygnięcie zosta-
nie podjęte w sprawie wcześniejszego znaku renomowanego.

4. Identyczność lub podobieństwo 
późniejszego oznaczenia względem 
renomowanego znaku towarowego

Zarówno w art. 1321 ust. 1 pkt 4 pwp jak i w art. 1321 ust. 1 pkt 3 
pwp mowa jest o znakach identycznych lub podobnych. Za wspólną, dla 
obu przepisów można zatem uznać wypracowaną metodologię oceny 
podobieństwa znaków w  odniesieniu do  ich  płaszczyzn wizualnej, fo-
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netycznej i koncepcyjnej [zob. wyrok ETS z dnia 23.10.2003 r., w sprawie 
C-408/01 Adidas-Salomon].

Należy jednak zauważyć, że stopień podobieństwa oznaczeń w po-
równywanych przepisach będzie inny, bowiem art. 1321 ust. 1 pkt 3 pwp 
wymaga takiego stopnia podobieństwa znaków, które skutkować może 
wystąpieniem dodatkowej przesłanki odmowy tj. prawdopodobień-
stwa wprowadzenia odbiorców w błąd. Natomiast przepis art. 1321 ust. 1 
pkt 4 pwp nie wymaga, by ta dodatkowa przesłanka była spełniona.

Art. 1321 ust. 1 pkt 3 pwp Art. 1321 ust. 1 pkt 4 pwp

identyczny lub podobny do znaku 
towarowego, (…), jeżeli zachodzi 
ryzyko wprowadzenia odbiorców 
w błąd, które obejmuje w szcze-
gólności ryzyko skojarzenia zna-
ku ze znakiem wcześniejszym

identyczny lub podobny do  re-
nomowanego znaku, (…), jeżeli 
mogłoby to  przynieść zgłaszają-
cemu nienależną korzyść lub być 
szkodliwe dla odróżniającego 
charakteru bądź renomy znaku 
wcześniejszego

Jak wskazał Sąd Najwyższy w  wyroku z  dnia 4.03.2009 r.  IV CSK 
335/08, w  odniesieniu do  znaku renomowanego chodzi o  podobieństwo 
szczególnego rodzaju, gdyż do jego stwierdzenia wystarczy niebezpieczeń-
stwo, że  inny znak może być z  nim skojarzony (łączony). Istota podobień-
stwa do  znaku renomowanego została ujęta także w  orzecznictwie 
unijnym. W ślad za nim przyjmuje się, że chociaż podobieństwo oznaczeń 
jest przesłanką zastosowania tego przepisu, to wystarczający jest taki stopień 
podobieństwa, który prowadzi do łączenia oznaczenia ze znakiem renomo-
wanym przez relewantnych odbiorców. Nawiązując do  wcześniejszego 
wyroku w sprawie Chevy, Trybunał wskazał, że gdy powstają naruszenia 
dotyczące wcześniejszego renomowanego znaku towarowego, są  one 
konsekwencją pewnego stopnia podobieństwa między znakiem a oznacze-
niem, z powodu którego odbiorcy wiążą oznaczenie ze znakiem, tj. łączą je, 
nawet jeżeli ich nie mylą. To, że późniejszy znak przywodzi na myśl prze-
ciętnemu, właściwie poinformowanemu, dostatecznie uważnemu i roz-
sądnemu konsumentowi znak wcześniejszy, jest  jednoznaczne z  istnie-
niem między nimi związku [zob. wyrok ETS z dnia 27.11.2008 r., w sprawie 
C-257/07 Intel]. Dodać należy, że  im bardziej znak towarowy jest  znany 
wśród odbiorców, tym bardziej wzmocniony jest  charakter odróżniają-
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cy tego znaku [zob. wyrok Sądu Wspólnotowych Znaków Towarowych 
i Wzorów Przemysłowych z dnia 8.03.2007 r., w sprawie XXII GWzt 5/06].

Przykład znaków uznanych za podobne w rozumieniu art. 1321 
ust. 1 pkt 4 pwp

Renomowany znak towarowy Późniejsze oznaczenie

L’OREAL o’leary

W orzecznictwie wskazano również, że  okoliczność, iż późniejszy 
znak towarowy przywodzi konsumentowi na myśl wcześniejszy znak towa-
rowy jest jednoznaczna z istnieniem między kolidującymi ze sobą znakami 
związku [zob. wyrok ETS z 27.11.2008 r., w sprawie C-252/07 Intel Corpo-
ration]. Jednocześnie wyraźnie zaznaczono, że  w  każdym przypadku 
ustalenie takiego związku musi być wynikiem całościowej oceny. Bada-
nie to nie może ograniczać się wyłącznie do analizy podobieństwa, lecz 
wymaga uwzględnienia innych kryteriów, takich jak stopień znajomości 
znaku renomowanego, charakter towarów lub usług oraz ewentualną 
niepowtarzalność znaku wcześniejszego.

W tym kontekście, celowe jest również powołanie się na wyrok NSA 
z  dnia 12.10.2012 r., Sygn. akt II GSK 849/09, w  którym podniesiono, iż 
w świetle art. 132 ust. 2 pkt 3 pwp (obecnie art. 1321 ust. 1 pkt 4 pwp), dla 
przyznania ochrony, o której w nim mowa, nie jest potrzebne stwierdzenie 
ryzyka wprowadzenia w  błąd (ryzyka konfuzji), ale  wystarczy taki stopień 
podobieństwa pomiędzy renomowanym znakiem towarowym, a nawiązu-
jącym do niego oznaczeniem, którego wynikiem jest ich mentalne łączenie 
przez potencjalnego odbiorcę.

Zbadanie tej przesłanki ma o tyle istotne znaczenie, że jeżeli ozna-
czenia zostaną uznane za niepodobne nie należy badać, czy wystąpiły 
inne przesłanki wskazane w art. 1321 ust. 1 pkt 4 pwp.

Znaki niepodobne nie mogą wywoływać skojarzeń u kręgu odbior-
ców, zatem nie  może być mowy o  naśladownictwie i  świadomym czer-
paniu korzyści z  cudzej renomy. Dlatego celowe jest  uznanie, że  brak 
podobieństwa między znakami czyni zbędnymi rozważania na  temat wy-
korzystywania cudzej renomy, bowiem „warunkiem wstępnym” przyjęcia, 
że do wykorzystania renomy doszło, jest ustalenie podobieństwa między zna-
kami, zaś warunkiem drugim jest  ustalenie, że  znak wnioskodawcy renomę 
posiada [zob. wyrok WSA z dnia 30.08.2010 r., Sygn. akt VI SA/Wa 807/10].
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Przykład oznaczeń uznanych za niepodobne w rozumieniu 
art. 1321 ust. 1 pkt 4 pwp

Renomowany znak towarowy Późniejsze oznaczenie

GUCCI GUCIO

Przykład oznaczeń uznanych za podobne w rozumieniu art. 1321 
ust. 1 pkt 4 pwp

Media Markt

5. „Jakiekolwiek towary”

Ochrona znaków renomowanych określona w art. 1321 ust. 1 pkt 4 
pwp wykracza poza zasady specjalizacji, co oznacza, że rozciąga się ona 
także na  towary i  usługi niepodobne do  towarów i  usług, dla których 
został zarejestrowany wcześniejszy znak renomowany.

Jak podkreśla się w orzecznictwie, naruszenie prawa ochronnego 
do renomowanego znaku towarowego, polega na bezprawnym używa-
niu w obrocie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do znaku 
renomowanego, zarejestrowanego w  odniesieniu do  jakichkolwiek towa-
rów, jeżeli takie używanie może przynieść nienależytą korzyść lub być szko-
dliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego 
[zob. wyrok SN z dnia 3.10.2008 r., Sygn. akt V CSK 109/08].
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6. Czerpanie nienależnych korzyści  
lub szkodliwość dla odróżniającego 
charakteru bądź renomy znaku 
wcześniejszego

Najbardziej złożoną i jednocześnie pojemną z przesłanek wskaza-
nych w art. 1321 ust. 1 pkt 4 pwp, jest przesłanka, ustanawiająca formy 
ingerencji późniejszego oznaczenia, w prawo do znaku renomowanego. 
Ustawodawca wyróżnił w tym zakresie trzy rodzaje naruszeń:

– czerpanie nienależnej korzyści;
– działanie na szkodę charakteru odróżniającego;
– działanie na szkodę renomy znaku.

Zaistnienie jednego z  wyżej wskazanych rodzajów naruszeń wy-
starczy do tego, aby omawiany przepis miał zastosowanie.

Dla ustalenia zaistnienia przesłanki nienależnej korzyści lub szkodli-
wości dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejsze-
go, wystarczające jest przeprowadzenie dowodu na wykazanie prawdo-
podobieństwa powstania szkody (przez osłabienie stopnia zdolności 
odróżniającej znaku towarowego lub jego renomy) lub uzyskania nie-
należnych korzyści (przez wykorzystanie charakteru odróżniającego lub 
renomy znaku) w przyszłości [zob. wyrok NSA dnia 22.01.2014 r., Sygn. 
akt II GSK 1600/12]. Podkreśla się zatem, że uprawniony z rejestracji re-
nomowanego znaku towarowego nie ma obowiązku wykazania, że jego 
znak towarowy został rzeczywiście naruszony.

6.1. Czerpanie nienależnej korzyści z charakteru 
odróżniającego lub renomy

Czerpanie nienależnej korzyści z  charakteru odróżniającego lub 
renomy wcześniejszego znaku, dotyczy sytuacji, w  której zgłaszający 
późniejszy znak, korzysta z atrakcyjności i rozpoznawalności wcześniej-
szego renomowanego oznaczenia poprzez oznaczenie swoich towarów 
lub usług oznaczeniem identycznym lub podobnym do znaku renomo-
wanego. Zgłaszający korzysta, tym samym, z  wypracowanego kapita-
łu w  postaci wartości reklamowej tego znaku. Takie działania określa 
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się mianem „pasożytnictwa”, rozumianego jako działania zmierzające 
do osiągnięcia przez osobę trzecią korzyści z używania identycznego lub 
podobnego oznaczenia.

W orzecznictwie unijnym przyjmuje się, że  przedmiotową prze-
słankę należy uznać za  spełnioną, gdy osoba trzecia próbuje, poprzez 
używanie oznaczenia podobnego do  renomowanego znaku towarowe-
go, działać w jego cieniu, w celu skorzystania z jego atrakcyjności, reputa-
cji i  prestiżu oraz wykorzystać, bez żadnej rekompensaty finansowej i  bez 
podjęcia ze swej strony żadnego wysiłku w tym kierunku, wysiłek handlowy 
włożony przez właściciela znaku towarowego w wykreowanie i utrzymanie 
jego wizerunku [zob. wyrok TSUE z dnia 12.07.2011 r., w sprawie C-324/09 
L’Oréal]. Mając na względzie wysiłek i nakłady włożone przez uprawnio-
nego do znaku renomowanego w wykreowanie i utrzymanie wizerun-
ku znaku, odnoszenie korzyści z takiego używania przez zgłaszającego 
późniejsze oznaczenie powinno zostać uznane za czerpanie nienależnej 
korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy.

Zarówno charakter odróżniający, jak i  renoma znaku towarowe-
go muszą być oceniane z uwzględnieniem sposobu postrzegania tego 
znaku przez właściwy krąg odbiorców. Zatem, istnienie naruszeń pole-
gających na  działaniu na  szkodę charakteru odróżniającego lub reno-
my wcześniejszego znaku towarowego, należy oceniać w  odniesieniu 
do sposobu rozumowania przeciętnego, właściwie poinformowanego, 
dostatecznie uważnego i  rozsądnego konsumenta towarów lub usług, 
dla których znak ten został zarejestrowany [zob. wyrok TSUE z dnia 
27.11.2008 r., w sprawie C-252/07 Intel].

6.2. Działanie na szkodę charakteru odróżniającego

Działania na  szkodę charakteru odróżniającego wcześniejszego 
renomowanego znaku towarowego jest  określane również jako „osła-
bienie”, „pomniejszanie” czy „rozmywanie” znaku towarowego. Z dzia-
łaniem na szkodę charakteru odróżniającego, mamy do czynienia, gdy 
zdolność tego znaku do identyfikowania towarów lub usług, dla których 
został zarejestrowany i  jest używany, jest osłabiona z uwagi na wywo-
łane używaniem późniejszego znaku towarowego rozmycie tożsamości 
wcześniejszego znaku towarowego i  jego wizerunku w oczach odbior-
ców. Ma to miejsce zwłaszcza wówczas, gdy wcześniejszy znak towaro-
wy, który wcześniej wzbudzał bezpośrednie skojarzenie z towarami lub 
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usługami, dla których został zarejestrowany, nie jest w stanie działać dłu-
żej w ten sposób [zob. wyrok ETS z dnia 27.11.2008 r., w sprawie C-252/07 
Intel Corporation].

W następstwie działania na  szkodę charakteru odróżniającego 
wcześniejszego renomowanego znaku towarowego, zachodzi proces 
osłabiania oddziaływania tego znaku na  odbiorców. Poprzez wpro-
wadzenie na  rynek późniejszego oznaczenia – identycznego lub po-
dobnego do  znaku renomowanego, systematycznie zmniejsza się siła 
przyciągania znaku renomowanego. Natomiast Sygnowanie znakiem 
późniejszym innych towarów w konsekwencji powoduje, że oznaczenie 
nie będzie już kojarzyć się odbiorcom z konkretnym towarem bądź usłu-
gą. Osłabia to zdolność renomowanego znaku towarowego do odróż-
niania towarów lub usług w obrocie.

Jak podkreśla się w orzecznictwie przedstawienie dowodu na oko-
liczność, iż używanie późniejszego znaku towarowego działa lub może 
działać na szkodę charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku to-
warowego, wymaga wykazania zmiany rynkowego zachowania przeciętne-
go konsumenta towarów lub usług, dla których wcześniejszy znak towarowy 
jest zarejestrowany, będącej konsekwencją używania późniejszego znaku to-
warowego lub dużego prawdopodobieństwa, że taka zmiana nastąpi w przy-
szłości. Na ustalenie wystąpienia omawianej przesłanki, nie ma natomiast 
wpływu, czy uprawniony do późniejszego znaku czerpie korzyści z cha-
rakteru odróżniającego oznaczenia renomowanego [zob. wyrok ETS 
z dnia 27.11.2008 r., w sprawie C-252/07 Intel Corporation].

6.3. Działanie na szkodę renomy znaku

Z działaniem na  szkodę renomy znaku towarowego, określanym 
również jako „przyćmienie” lub „degradacja” znaku, mamy do czynienia, 
gdy towary, dla których używane jest późniejsze identyczne lub podobne 
oznaczenia, są odbierane przez odbiorców w taki sposób, że zmniejsza się 
atrakcyjność tego znaku towarowego. Niebezpieczeństwo to może wy-
stąpić zwłaszcza, gdy towary lub usługi oferowane przez uprawnionego 
do późniejszego identycznego lub podobnego znaku posiadają właści-
wości mogące wywierać negatywny wpływ na wizerunek znaku towaro-
wego [zob. wyrok ETS z dnia 18.06.2009 r., w sprawie C-487/07 L’Oréal].

W kontekście badania wystąpienia tej przesłanki tj. działań na szko-
dę renomy, pojęcie renoma należy utożsamić z pozytywnymi wyobraże-
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niami odnośnie towaru i znaku towarowego powstającymi u odbiorców. 
Dlatego działanie na szkodę renomy oznacza działanie na szkodę skoja-
rzeń jakościowych wywoływanych przez znak renomowany i opatrzone 
nim towary, czy usługi. Opisane działania bez wątpienia wpływają nega-
tywnie na wypracowaną pozycję rynkową zbudowaną wokół oznacze-
nia renomowanego.

7. Podsumowanie

Z art. 1321 ust. 1 pkt 4 pwp wynika, że nie udziela się prawa ochron-
nego na znak towarowy, gdy zostaną spełnione łącznie trzy przesłanki:

xx zostanie wniesiony sprzeciw wobec zgłoszonego znaku towa-
rowego w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia o zgłoszeniu 
znaku towarowego;

xx zgłoszony znak jest  identyczny lub podobny do renomowane-
go znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego 
z  wcześniejszym pierwszeństwem na  rzecz innej osoby dla ja-
kichkolwiek towarów;

xx używanie zgłoszonego znaku bez uzasadnionej przyczyny mo-
głoby przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szko-
dliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku wcze-
śniejszego.
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Część IV

ZNAK TOWAROWY  
POWSZECHNIE ZNANY
art. 1321 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo własności przemysłowej

1. Wstęp

Pojęcie znaku towarowego powszechnie znanego, tzw. notoryjne-
go, nie zostało zdefiniowane w prawie polskim. Definicji takiej nie zawie-
rają również przepisy prawa unijnego czy międzynarodowego. Wynika 
to  z  trudności w  ujęciu tego złożonego zagadnienia w  jeden wspólny 
normatywny model. Na forum międzynarodowym wielokrotnie podej-
mowane były próby kategoryzacji czynników determinujących ocenę 
notoryjności znaku.

Po raz pierwszy generalne założenia dotyczące ochrony znaku 
powszechnie znanego zawarte zostały w  art. 6bis Konwencji paryskiej, 
która jednocześnie w zakresie szczegółowych uregulowań dotyczących 
tego znaku odsyła do ustawodawstw krajowych państw członkowskich 
Związku Ochrony Własności Przemysłowej.

Konwencja paryska nie definiuje pojęcia powszechnej znajomości 
znaku towarowego, ale  odnosi się do  jego utrwalenia w  świadomości 
odbiorców. Zakres ochrony wskazany w art. 6bis Konwencji paryskiej stał 
się podstawą dla stworzenia pewnych ram pojęciowych tego terminu 
w Porozumieniu TRIPS. Porozumienie TRIPS w art. 16 ust. 2 zd. 2, zawiera 
wskazówki przydatne dla zdefiniowania znaczenia tego pojęcia. Przed-
miotowy przepis wskazuje, że dla określenia czy znak towarowy jest po-
wszechnie znany należy wziąć pod uwagę przede wszystkim znajomość 
tego znaku towarowego w odpowiednim kręgu odbiorców, włączając 
jego znajomość na terytorium państw będących stronami porozumie-
nia TRIPS, wynikajacą z działań na rzecz promocji tego znaku.

Podkreślić należy, że  definicji znaku towarowego powszechnie 
znanego nie ujęto także ani w dyrektywie 2008/95 ani też w rozporzą-
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dzeniu Nr 2015/2424. Również Dyrektywa 2015/2436 nie zawiera takiej 
definicji. W art. 5 ust. 2 lit. d. znajduje jednak wskazanie, by w odniesie-
niu do znaków notoryjnych stosować wykładnię zgodną z art. 6bis Kon-
wencji paryskiej.

2. Wspólne zalecenia dotyczące ochrony 
znaków towarowych powszechnie znanych 
wydane przez WIPO

W roku 1999 Stały Komitet Prawa Znaków Towarowych, Wzorów 
Przemysłowych i Oznaczeń Geograficznych, działający przy WIPO, wydał 
rezolucję o wydaniu wspólnego zalecenia dotyczącego ochrony znaków 
towarowych powszechnie znanych. Celem zalecenia było wyjaśnienie, 
ujednolicenie i  uzupełnienie międzynarodowych przepisów dotyczą-
cych ochrony znaków towarowych powszechnie znanych.

W art. 2 wspólnych zaleceń znalazły się wskazówki użyteczne dla 
ustalenia statusu znaku notoryjnego w Państwie Członkowskim, wśród 
których wymienia się następujące kryteria:

xx stopień znajomości lub rozpoznawalności znaku w danym sek-
torze odbiorców;

xx czas, zakres i obszar geograficzny używania znaku towarowego;

xx czas, zakres i obszar geograficzny promocji znaku towarowego 
(również reklamy czy  rozpowszechnienia i  prezentacji na  tar-
gach lub wystawach towarów lub usług oznaczonych znakiem);

xx czas i obszar geograficzny rejestracji lub zgłoszenia rejestracyj-
nego znaku w zakresie, w jakim odzwierciedlają one jego uży-
wanie lub rozpoznawalność znaku;

xx skuteczne przyznanie praw do  znaku towarowego, zwłaszcza 
zakres, w jakim znak został uznany powszechnie znanym przez 
właściwe organy;

xx wartość przypisywana znakowi.

Należy jednak stwierdzić, że wymienione powyżej kryteria nie sta-
nowią wyczerpującej listy przesłanek służących ustaleniu czy  znak to-
warowy jest znakiem powszechnie znanym, ponieważ ostateczna ocena 
w  każdym przypadku będzie wynikała z  indywidualnych okoliczności 



Podstawy sprzeciwu   I  87

Powszechna znajomość znaku towarowego na gruncie polskiego orzecznictwa i doktryny

danej sprawy. To czy dany znak jest powszechnie znany musi być więc 
każdorazowo poddawane ocenie in casu.

3. Powszechna znajomość znaku towarowego 
na gruncie polskiego orzecznictwa 
i doktryny

W skutek braku normatywnej definicji znaku towarowego po-
wszechnie znanego, zasadnym jest odwołanie się w tej materii do orzecz-
nictwa oraz doktryny.

Znak towarowy powszechnie znany to  znak dobrze utrwalony 
w świadomości odbiorców, identyfikujący towar lub usługę nim sygno-
wane z określonym przedsiębiorstwem, na obszarze RP lub jej znacznej 
części [por. wyrok SN z  dnia 29.11.1984 r., I  CR 357/84, OSN 1985, Nr  9, 
poz. 131; wyrok ETS z  dnia 22.11.2007 r., C-328/06 Alfredo Nieto Nuno 
p. Leonci Monlleó Franquet].

Na gruncie polskiej doktryny i  orzecznictwa można wyodrębnić 
różne modele oceny czynników, branych pod uwagę przy określeniu, 
czy znak uzyskał miano powszechnie znanego.

Za znak powszechnie znany uważa się znak znany co najmniej poło-
wie potencjalnych nabywców towarów. Nie jest uznawany za niezbędny 
symptom notoryjności automatyzm utożsamiania znaku z symbolem ja-
kości sygnowanego nim towaru. Jego wystąpienie sprzyja uznaniu zna-
ku za powszechnie znany. Ocena notoryjności dokonywana jest z punk-
tu widzenia innych kryteriów niż jakość towarów, które znak pokrywa, 
choć może być jednym z nich [wyrok WSA z dnia 8.08.2007 r., VI SA/Wa 
757/07].

„(…) Charakterystykę znaku powszechnie znanego wyznaczają dwa 
elementy. Pierwszy z nich łączy się z funkcją jaką spełnia znak, tj. funkcją 
oznaczania pochodzenia (odróżniająca). Drugi z nich, nabycie ochrony, 
nie zależy od rejestracji, ale wymaga, aby w wyniku używania znaku stał 
on się powszechnie znany. Kryteria oceny upowszechnienia się znaku 
to  m.in.: czas używania znaku jako wykładnik możliwości zapadnięcia 
znaku w świadomości kupujących, sytuacja towaru na rynku (jego ilość, 
dostępność, sposób i  zasięg dystrybucji), kampanie reklamowe, czas 
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ich trwania i ekspansywność oraz siła odróżniająca znaku. Wszystkie wy-
mienione kryteria powszechnej znajomości znaku wymagają istnienia 
substratu znaku, jego nośnika w  postaci towarów, na  które nakładany 
jest znak towarowy lub usług, które są oferowane lub świadczone pod 
tym znakiem” [wyrok WSA w Warszawie z dnia 27.02.2012 r., Sygn. akt VI 
SA/Wa 2458/11].

Oceniając powszechną znajomość znaku, należy brać pod uwagę 
następujące kryteria:

xx czas używania znaku, jako wykładnik możliwości zapadnięcia 
znaku w świadomości kupujących;

xx sytuacja towaru na rynku (jego ilość, dostępność, sposób i za-
sięg dystrybucji);

xx kampania reklamowa, a zwłaszcza jej formy, czas trwania i eks-
pansywność;

xx siła odróżniająca znaku;

xx znak powinien być znany więcej niż 50% potencjalnych kupują-
cych, przy czym siła odróżniająca znaku może uzasadnić wyma-
ganie znajomości na niższym poziomie.

Należy dodać, że żadna z wymienionych okoliczności nie ma zna-
czenia nadrzędnego, każda odgrywać może równie ważną rolę dla oce-
ny powszechnej znajomości znaku towarowego.

3.1 Relewantny krąg odbiorców znaku notoryjnego

Zauważyć należy, iż przesłanka powszechnej znajomości znaku 
oceniania powinna być w odniesieniu do terytorium Polski. Zgodnie zaś 
z orzecznictwem unijnym [m.in. w sprawie wyrok ETS z dnia 22.11.2007 r., 
C-328/06 Alfredo Nieto Nuno p. Leonci Monlleó Franquet], nie tyle w od-
niesieniu do  całego terytorium Polski, co  jego istotnej części (np.  kilka 
województw). Znajomość znaku towarowego na  terytorium państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej, jeżeli nie  stanowi to  znacznej części 
jego terytorium, nie może być podstawą do uznania danego oznaczenia 
jako znaku powszechnie znanego; jest jednak możliwe powstanie takiej 
znajomości w  wyniku długotrwałej reklamy bądź innego upowszech-
nienia znaku towarowego w programach telewizyjnych [zob. R. Skubisz, 
„Wielość terytorium używania znaku jako przesłanka powstania prawa 
do znaku towarowego powszechnie znanego”, EPS, nr 1, s. 41].
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Istotne znaczenie przy ustalaniu notoryjności znaku towarowego 
ma również ustalenie relewantnego kręgu odbiorców. Relewantny krąg 
odbiorców stanowią rzeczywiści i potencjalni odbiorcy zainteresowani 
konkretnym towarem/usługą oznaczoną danym znakiem towarowym. 
Określenie relewantnego kręgu odbiorców wiąże się z  koniecznością 
określenia stopnia znajomości znaku towarowego, jaki jest wymagany 
dla jego notoryjności. Przeważa, wyrażany w doktrynie i orzecznictwie 
pogląd, iż za znak notoryjny uznaje się znak znany co najmniej połowie 
potencjalnych nabywców.

4. Ochrona znaku towarowego powszechnie 
znanego na gruncie polskich przepisów

Zgodnie z  wprowadzonymi nowelizacją z  dnia 11 września 
2015 r.,  przepisami: „po rozpatrzeniu sprzeciwu, o  którym mowa 
w art. 1526a ust. 1 pwp lub art. 15217 ust. 1 pwp, uznanego za zasadny 
nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub po-
dobny 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 przeznaczo-
ny 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” – art. 1321 ust. 1 pkt 5 pwp.

W przypadku wniesienia sprzeciwu, w  którym jako wcześniejsze 
prawo zostanie wskazany znak powszechnie znany, Urząd będzie musiał 
dokonać analizy czterech przesłanek:

xx znak, stanowiący podstawę sprzeciwu musi być znakiem po-
wszechnie znanym;

xx znak zgłoszony i  stanowiący podstawę sprzeciwu są  przezna-
czone do oznaczania identycznych lub podobnych towarów;

xx znak zgłoszony i  stanowiący podstawę sprzeciwu są  oznacze-
niami identycznymi lub podobnymi;

xx zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obej-
muje, w  szczególności ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego 
ze znakiem powszechnie znanym

[zob. szerzej Część II Przewodnika Podobieństwo do znaku wcześniej-
szego].
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Należy podkreślić, że  badanie podobieństwa zgłoszonego znaku 
do znaku powszechnie znanego, zostanie przeprowadzone przez Urząd 
jedynie pod warunkiem wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszonego zna-
ku towarowego, a odmowa udzielenia prawa ochronnego może nastą-
pić jedynie w przypadku uznania wniesionego sprzeciwu za zasadny.
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