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Wprowadzenie
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie konstytutywnych cech modelu poin‑
formowanego użytkownika i sposobu jego stosowania na gruncie rozporządzenia
6/2002 oraz w ustawodawstwach wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej
po harmonizacji prawa wzorów przemysłowych dokonanej poprzez wydanie dyrek‑
tywy 98/71. Analizy dokonano z uwzględnieniem krajowej, jak i zagranicznej literatu‑
ry oraz orzecznictwa: Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alican‑
te, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej1 oraz sądów brytyjskich, francuskich,
hiszpańskich i polskich. Wzorzec poinformowanego użytkownika porównano z funk‑
cjonującymi w prawie własności przemysłowej innymi hipotetycznymi punktami od‑
niesienia, czyli znawcą i przeciętnym konsumentem.
W niniejszej pracy naprzemiennie zastosowano określenie „model”, „punkt odnie‑
sienia”, „wzorzec” czy „miernik” na określenie hipotetycznego wzorcowego modelu
osoby czy grupy osób reprezentujących określone cechy. Zastosowane pojęcia wska‑
zują, że zarówno poinformowany użytkownik, jak i znawca czy przeciętny konsument
są wyłącznie pewnymi hipotetycznymi wzorcami osób, których odpowiednie zasto‑
sowanie umożliwia prawidłowe ustalenie danej sytuacji prawnej.
W różnych aktach prawnych regulujących ochronę prawną wzorów przemysło‑
wych zastosowano niejednolitą terminologię na określenie tych samych pojęć klu‑
czowych dla ochrony wzorów przemysłowych. Otóż w polskiej oficjalnej wersji języ‑
kowej2 dyrektywy 98/71 w sprawie prawnej ochrony wzorów tytułowy „poinformo‑
wany użytkownik” występuje pod nazwą „niezorientowany użytkownik”3 i „zoriento‑
wany użytkownik”4. Natomiast w oficjalnej polskiej wersji językowej rozporządzenia
6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych ten sam punkt odniesienia funkcjonuje
jako „poinformowany użytkownik”5. W ustawie Prawo własności przemysłowej wy‑
stępuje on pod nazwą „zorientowany użytkownik”. Różnice w nazewnictwie mogą
w praktyce budzić wątpliwości interpretacyjne. Zastosowanie odmiennych pojęć
może bowiem sugerować, iż są to dwa różne punkty odniesienia. W związku z tym
w niniejszej pracy jest używane określenie „poinformowany użytkownik”. Jest to ar‑
gumentowane tym, że literalne brzmienie określenia „zorientowany” nie wskazuje
1

2

3
4
5

Zgodnie z art. 19 TUE „Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej obejmuje Trybunał Sprawiedliwości, Sąd i sądy wyspecjalizowane”.
Oficjalne tłumaczenia aktów prawa Unii Europejskiej, po ostatecznej weryfikacji przez służby prawne Rady i Komisji Europejskiej, są udostępniane w bazie prawa Unii Europejskiej Eur-Lex (www.
eur-lex.europa.eu).
Zob. art. 5 dyrektywy 98/71 (definicja przesłanki indywidualnego charakteru wzoru przemysłowego).
Zob. art. 9 dyrektywy 98/71 (zakres ochrony wzorów przemysłowych).
Jak wynika z przeprowadzonych badań rozbieżności w sposobie tłumaczenia tego wzorca na gruncie rozporządzenia 6/2002 i dyrektywy 98/71 dotyczą wyłącznie Polski (zob. tabela 2 [Aneks],
w której przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań). Analiza dwunastu oficjalnych wersji językowych dyrektywy 98/71 i rozporządzenia 6/2002 dowodzi, że rozbieżności pomiędzy pojęciem
określającym model poinformowanego użytkownika nie występują w innych oficjalnych wersjach
językowych unijnych aktów prawnych.
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na przymiot poinformowania, jakim powinien odznaczać się wzorzec poinformowa‑
nego użytkownika. Imiesłów „zorientowany” występuje ponadto w języku polskim
w innym kontekście znaczeniowym. Najczęściej bowiem łączy się go z przyimkiem
„na”6, co nie odpowiada strukturze językowej frazy „zorientowany użytkownik”.
Poza tytułowym „poinformowanym użytkownikiem” różnice w stosowanej siatce
pojęciowej dotyczą również pojęcia „ogólne wrażenie”. W oficjalnym tłumaczeniu roz‑
porządzenia 6/2002 posłużono się, w odniesieniu do definiowania kryterium indywi‑
dualnego charakteru, określeniem „całościowe wrażenie” (art. 6 ust. 1 rozporządzenia
6/2002), zaś w kontekście badania zakresu ochrony użyto pojęcia „ogólne wrażenie”
(art. 10 ust. 1 rozporządzenia 6/2002). Podobnie w dyrektywie 98/71 – w celu definio‑
wania indywidualnego charakteru używa się określenia „całościowe wrażenie” (art. 5
dyrektywy 98/71), zaś w odniesieniu do oceny zakresu ochrony – „ogólne wrażenie”
(art. 9 ust. 1 dyrektywy 98/71), przy czym w ustawie Prawo własności przemysłowej
w ramach transponowania przepisów dyrektywy 98/71 do prawa polskiego słusznie
posłużono się jednolitym określeniem „ogólne wrażenie” (art. 104 ust. 1 PrWłPrzem
oraz art. 105 ust. 4 PrWłPrzem). Innym istotnym pojęciem w prawie wzorów prze‑
mysłowych, które również funkcjonuje pod niejednolitą nazwą jest „zakres swobody
twórczej przy opracowywaniu wzoru” (art. 104 ust. 2 PrWłPrzem). Także w odniesie‑
niu do tego pojęcia są rozbieżności terminologiczne. W rozporządzeniu 6/2002 funk‑
cjonuje określenie „stopień swobody twórcy przy opracowywaniu wzoru” (art. 6 ust. 2
rozporządzenia 6/2002), podczas gdy w dyrektywie 98/71 jest to „zakres swobody
projektanta w tworzeniu wzoru” (art. 5 ust. 2 dyrektywy 98/71).
Mając na uwadze różnice w terminologii zastosowanej w rozporządzeniu 6/2002
oraz w dyrektywie 98/71 w celu ujednolicenia stosowanej terminologii w niniejszej
pracy – w związku z powołanymi różnicami w obrębie użytej w różnych aktach praw‑
nych siatki terminologicznej – posłużę się zwrotami „poinformowany użytkownik”,
„zakres swobody twórczej przy opracowywaniu wzoru” oraz „ogólne wrażenie”.
W niniejszej pracy świadomie posługuję się określeniem „wzór wspólnotowy”, po‑
mimo że w dniu 1.12.2009 r. wraz z wejściem w życie Traktatu z Lizbony zmieniające‑
go Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (Dz.Urz.
UE C 306 z 2007 r., s. 1–271) Wspólnota Europejska przestała istnieć. W związku z tym
również nazewnictwo „wzór wspólnotowy” powinno ulec zmianie, co jednak do chwi‑
li obecnej nie nastąpiło i w oficjalnej wersji rozporządzenia 6/2002 figuruje pojęcie
„wzór wspólnotowy”. Jak dotąd zmiany nazwy dokonano w odniesieniu do znaków
towarowych. Od dnia 23.03.2016 r. bowiem dotychczasowy „znak towarowy Wspól‑
noty” funkcjonuje pod nazwą „znak towarowy Unii Europejskiej”7.
6

7

14

Najczęściej zwrot „zorientowany” występuje z wyrażeniem przyimkowym „na cel” oraz „na sukces”.
Z uwagi na jego częste stosowanie został on dopisany na początku XXI wieku do nowych edycji
słownika języka polskiego jako nowy zwrot.
Zob. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z 16.12.2015 r. zmieniające
rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 2869/95 w sprawie
opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)
(Dz.Urz. UE L 341 z 2015 r., s. 21).
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1. Wzory przemysłowe
w prawie międzynarodowym
1.1. Konwencja paryska
Koniec XIX wieku w historii gospodarczej świata charakteryzował się gwałtownym
rozwojem stosunków gospodarczych. Wraz z towarzyszącą temu zjawisku intensyfi‑
kacją wymiany handlowej pomiędzy państwami konieczne stało się stworzenie prze‑
pisów, które uregulowałyby wzajemne relacje pomiędzy stronami w zakresie pra‑
wa własności przemysłowej8. Rezultatem ówczesnych postulatów było podpisanie
w Paryżu w dniu 20 marca 1883 r. konwencji paryskiej9.
Na gruncie konwencji paryskiej jednym z chronionych dóbr niematerialnych
są wzory przemysłowe (art. 1 ust. 2 konwencji paryskiej). W krajach Związku Paryskie‑
go10 obowiązek ich ochrony został wprowadzony w toku konferencji rewizyjnej w Li‑
zbonie w 1958 r. (art. 5 quinquies konwencji paryskiej). W trakcie konferencji domaga‑
no się, aby do konwencji wprowadzić definicję wzoru przemysłowego. Tego postulatu
nie udało się jednak zrealizować11. Na mocy Konwencji Paryskiej państwa Związku
Paryskiego zostały wyłącznie zobowiązane do ochrony wzorów przemysłowych.
Tym samym państwa sygnatariuszy konwencji paryskiej, którzy ratyfikowali tekst
lizboński konwencji, nie posiadający własnego ustawodawstwa w zakresie ochrony
wzorów przemysłowych, zobligowano do wydania odpowiednich aktów prawnych12.
8

9

10

11

12

W. Tabor, E. Traple, Konwencja Paryska o ochronie własności przemysłowej w świetle tekstu sztokhol‑
mskiego, ZNUJ PWiOWI 1977/10, s. 11.
Konwencja paryska była wielokrotnie poddawana zmianom na konferencjach rewizyjnych, które
miały miejsce w: Rzymie (1886 r.), Madrycie (1890 r., 1891 r., 1897 r., 1900 r.), Waszyngtonie
(1911 r.), Hadze, Londynie (1934 r.), Lizbonie (1958 r.) i Sztokholmie (1967 r.). Przystąpienie Polski do Konwencji Paryskiej było konsekwencją realizacji zobowiązań wynikających z postanowień
art. 19 Traktatu pokoju między mocarstwami sprzymierzonemi i skojarzonemi i Niemcami, podpisany w Wersalu dnia 28.06.1919 r. (tzw. mały traktat wersalski; Dz.U. 1920 nr 35 poz. 200). Z tego
przepisu wynikał obowiązek przystąpienia przez Polskę do waszyngtońskiej redakcji konwencji paryskiej. Realizacja tego postulatu nastąpiła poprzez złożenie oświadczenia rządowego o przystąpieniu Polski do międzynarodowego związku ochrony własności przemysłowej. Podpisanie aktu waszyngtońskiego nastąpiło w Bernie w dniu 30.06.1920 r., zaś ratyfikowanie tekstu sztokholmskiego
przez Polskę nastąpiło dopiero w dniu 5.12.1974 r.
Związek Paryski (zwany też Związkiem Ochrony Własności Przemysłowej) tworzą państwa, w których obowiązuje konwencja paryska. Informacja na temat sygnatariuszy konwencji znajduje się
na stronie internetowej Światowej Organizacji Własności Intelektualnej WIPO http://www.wipo.int/
treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=2.
Na temat historii kształtowania się ochrony praw własności przemysłowej na gruncie konwencji
paryskiej zob.: J. Błeszyński [w:] Konwencja Paryska o ochronie własności przemysłowej. Komentarz,
red. A. Adamczak, A. Szewc, Warszawa 2008, s. 44–46; R. Skubisz, Własność przemysłowa w sys‑
temie prawa [w:] System Prawa Prywatnego, t. 14A, Prawo własności przemysłowej, red. R. Skubisz,
Warszawa 2017, s. 41–46; W. Tabor, E. Traple [w:] Konwencja Paryska o ochronie własności przemy‑
słowej..., s. 39.
M. Poźniak‑Niedzielska [w:] Konwencja Paryska o ochronie własności przemysłowej..., s. 179.
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Pozostawiono im jednak swobodę w kwestii ustalenia warunków ochrony wzorów
co do wprowadzenia szczególnej regulacji dotyczącej ochrony wzorów przemysło‑
wych13.
Konwencja paryska nie precyzuje, jakie wymogi muszą spełniać wzory przemy‑
słowe, aby mogły być chronione. W tym akcie prawnym nie ma również odniesienia
do modelu poinformowanego użytkownika. Do wzorów przemysłowych zastosowa‑
nie mają jednakże zasady wypracowane w Konwencji paryskiej. Jedną z nich jest
zasada pierwszeństwa konwencyjnego. Zasada ta została wyrażona w art. 4A ust. 1
w związku z art. 4 C ust. 1 Konwencji paryskiej). Stanowi ona, że można dokonać
zgłoszenia dodatkowo w innym czy w innych państwach sygnatariuszach Konwen‑
cji paryskiej w ciągu 6 miesięcy, licząc od dnia prawidłowo dokonanego zgłoszenia
w jednym z państw sygnatariuszy konwencji paryskiej.
Mimo że konwencja nie zawiera legalnej definicji pojęcia wzoru przemysłowego,
jest ona istotnym historycznie aktem prawnym regulującym problematykę ochrony
prawnej wzorów przemysłowych, który stworzył podwaliny pod dalsze kształtowa‑
nie się prawa wzorów przemysłowych. Konwencja paryska ma ponadto wymiar uni‑
wersalny, ponieważ jej sygnatariuszami jest obecnie ponad 170 państw świata.

1.2. Konwencja berneńska
Rozwój handlu międzynarodowego w XIX w. przyczynił się również do wprowadze‑
nia jednolitej regulacji w zakresie prawa autorskiego. W dniu 8.09.1886 r. podpisa‑
no Konwencję berneńską o ochronie dzieł literackich i artystycznych14. Aktualnie
stronami konwencji jest ponad 160 państw, co oznacza, że tekst konwencji ma wy‑
miar uniwersalny i stanowi jedno z podstawowych źródeł międzynarodowej praw‑
noautorskiej ochrony. W związku z tym, że ochronie prawnoautorskiej podlegają
również wzory przemysłowe, regulacje prawne zawarte w Konwencji berneńskiej
należy stosować względem tej grupy dóbr niematerialnych. Początkowo w tekście
konwencji nie przewidziano jednakże ochrony dla wzorów przemysłowych. Rewi‑
zja konwencji dokonana w 1908 r. w Berlinie wprowadziła przepis, na podstawie
którego „dzieła sztuki stosowanej dla przemysłu są chronione o tyle, o ile pozwala

13

14

18

G.H.C. Bodenhausen, Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial
Property, Genewa 1969, s. 86.
Dalej jako konwencja berneńska. Polska ratyfikowała tę umowę międzynarodową na podstawie
ustawy z 5.03.1934 r. w sprawie ratyfikacji konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych z dnia 9.09.1886 r., przejrzanej w Berlinie dnia 13.11.1908 r. i w Rzymie dnia 2.06.1928 r.
(Dz.U. z 1934 r. poz. 213). Natomiast Unia Europejska nie jest stroną Konwencji berneńskiej. Niemniej jednak część postanowień dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym (Dz.Urz. UE L 167, s. 10–19) została sformułowana na wzór postanowień tej konwencji. Zasięg zastosowania Konwencji berneńskiej został bowiem częściowo powiększony w związku z art. 9 TRIPS, zgodnie z którym sygnatariusze TRIPS zadeklarowali, że zastosują
się do art. od 1 do 21 Konwencji berneńskiej.
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na to ustawodawstwo wewnętrzne każdego kraju”. Tym samym wprowadzono po‑
łowiczną ochronę dla wzorów przemysłowych. Dopiero rewizja brukselska doko‑
nana w 1948 r. włączyła wzory przemysłowe jako takie do „katalogu utworów chro‑
nionych ex iure conventionis”15.
Konwencja berneńska stworzyła podstawy do prawnoautorskiej ochrony wzorów
przemysłowych na arenie międzynarodowej. Umieszczenie w katalogu przedmiotów
chronionych na gruncie prawa autorskiego również wzorów przemysłowych stworzy‑
ło możliwość kumulatywnej ochrony wzorów przemysłowych16. Wzory mogą zatem
korzystać z ochrony prawnoautorskiej, jak również podlegają ochronie poprzez reje‑
strację w odpowiednim urzędzie patentowym. Ochrona wzorów przemysłowych przy‑
sługująca im na gruncie prawa autorskiego jest korzystna dla uprawnionego do wzoru.
Po pierwsze, jest to ochrona odformalizowana (nie wymagająca rejestracji). Po drugie,
trwa ona dłużej względem ochrony udzielonej przez odpowiedni urząd patentowy17.
Konwencja berneńska nie zawiera jednak definicji legalnej pojęcia wzoru przemysło‑
wego, a tym samym, nie odnosi się do wzorca poinformowanego użytkownika.

1.3. Porozumienie TRIPS
Porozumienie w sprawie Handlowych Aspektów Własności Intelektualnej (TRIPS18)
zostało zawarte w 1994 r. i stanowi załącznik do porozumienia w sprawie utworzenia
Światowej Organizacji Handlu (WTO). Głównym powodem podjęcia prac nad stwo‑
rzeniem nowego aktu międzynarodowego w dziedzinie prawa własności przemysło‑
wej i prawa autorskiego był kryzys w grupie państw członkowskich i brak możliwości
prowadzenia prac nad kolejną rewizją konwencji paryskiej. Prace nad porozumieniem
TRIPS stanowiły element reformy systemu GATT i powołania Światowej Organizacji
Handlu19.
W porozumieniu TRIPS są przewidziane minimalne standardy ochrony praw
własności przemysłowej (art. 1 TRIPS). Wzorom przemysłowym została poświę‑
cona sekcja 4. porozumienia TRIPS, w której znajdują się wyłącznie przepisy dotyczą‑
ce ochrony wzorów przemysłowych (art. 26 TRIPS) i wymogów do uzyskania ochrony

15

16

17

18

19

J. Barta, R. Markiewicz, Przedmiot prawa autorskiego [w:] System Prawa Prywatnego, t. 13, Prawo
autorskie, red. J. Barta, Warszawa 2007, s. 28.
W kwestii ochrony kumulatywnej wzorów przemysłowych zob. M. Poźniak‑Niedzielska, Ochrona ku‑
mulatywna wzorów przemysłowych [w:] System prawa prywatnego, t. 14B, Prawo własności przemy‑
słowej, red. R. Skubisz, Warszawa 2012, s. 339–357; A. Tischner, Kumulatywna ochrona wzornictwa
przemysłowego w prawie własności intelektualnej, Warszawa 2015.
Na gruncie konwencji berneńskiej ochrona utworów trwa przez całe życie twórcy i co najmniej
50 lat po jego śmierci (art. 7 ust. 1 i ust. 2 konwencji berneńskiej).
Obwieszczeniem Ministra Spraw Zagranicznych z 12.02.1996 r. w sprawie publikacji załączników
do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO) (Dz.U. z 1996 r. poz. 143)
został opublikowany w jęz. polskim TRIPS. Skrót TRIPS pochodzi od pierwszych liter angielskojęzycznej nazwy porozumienia „Agreement on Trade‑Related Aspects of Intellectual Property Rights”.
Tak R. Skubisz, Własność przemysłowa w systemie prawa..., s. 46.
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(art. 25 TRIPS)20. Na gruncie porozumienia TRIPS, aby wzory przemysłowe mogły
korzystać z ochrony, muszą być nowe lub oryginalne, to znaczy, że powinny wyraź‑
nie odróżniać się od wzorów znanych lub kombinacji cech znanych wzorów (art. 25
TRIPS). W porozumieniu TRIPS wymieniono wyłącznie minimalne wymogi, jakie musi
spełniać wzór przemysłowy, aby mógł być chroniony21. Nie wskazano, jak należy ro‑
zumieć pojęcie nowości i oryginalności wzoru przemysłowego. Nie wiadomo rów‑
nież, kto powinien stanowić punkt odniesienia w toku oceny nowości czy oryginalno‑
ści wzoru22. Brak definicji przesłanek zdolności rejestrowej na gruncie TRIPS sprawił,
że członkowie WTo mogli przyjąć różne ich rozumienie.

20

21

22

20

W świetle przepisu art. 2 TRIPS ochrona wzorów przemysłowych w państwach będących sygnatariuszami porozumienia musi uwzględniać wymogi artykułów od 1 do 12 i 19 Konwencji paryskiej.
Zob. szerzej N. Pires de Carvalho, The TRIPS Regime of Trademarks and Designs, Alphen aan den Rijn
2014, 75–94.
Tak też A. Tischner [w:] Prawo własności przemysłowej. Komentarz, red. P. Kostański, Warszawa 2014,
s. 666.
Przykładowo, w odniesieniu do patentów została im poświęcona sekcja 5 zatytułowana „Patenty”. W porozumieniu TRIPS w sposób ogólny został zarysowany przedmiot ochrony patentowej.
Niemniej prawodawca wskazał w art. 29 ust. 1 na „specjalistę” jako punkt odniesienia, przydatny
w przypadku konieczności ustalenia, czy wynalazek został ujawniony w sposób jasny i kompletny.
W porozumieniu TRIPS nie zdefiniowano pojęcia specjalisty. Wskazano wyłącznie, że jest to specjalista z danej dziedziny.
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2.1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 98/71/WE
w sprawie prawnej ochrony wzorów
Harmonizacja prawa wzorów przemysłowych w Unii Europejskiej nastąpiła w związku
z przyjęciem dyrektywy 98/71 w sprawie prawnej ochrony wzorów24. Prace nad unifi‑
kacją prawa wzorów przemysłowych były poprzedzone opublikowaniem przez Insty‑
tut Maxa Plancka z Monachium raportu na temat ochrony wzorów przemysłowych25.
Następnie, w czerwcu 1991 r. Komisja Europejska wydała Zieloną Księgę w sprawie
prawnej ochrony wzorów przemysłowych26, zawierającą projekt dyrektywy harmoni‑
zującej prawo wzorów przemysłowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Była to propozycja mająca na celu ujednolicenie ochrony prawnej wzorów przemy‑
słowych na terytorium Unii Europejskiej. W 1993 r. Komitet Ekonomiczno‑Społeczny
przedstawił opinię na temat projektu dyrektywy, a w 1996 r. Komisja wydała nowy
projekt dyrektywy harmonizującej ochronę prawną wzorów przemysłowych, zawie‑
rającą uwagi Komitetu Ekonomiczno-Społecznego27. Na podstawie tego projektu
w 1998 r. uchwalono dyrektywę 98/71.
Państwa członkowskie Unii Europejskiej zostały zobowiązane do wprowadzenia
przepisów krajowych wykonujących dyrektywę 98/71 do dnia 28 października 2001 r.
(art. 19 dyrektywy 98/71). Przeciwko tym państwom członkowskim Unii Europejskiej,
które nie wdrożyły dyrektywy 98/71 w wyznaczonym czasie, Komisja Europejska

23

24

25
26

27

W niniejszej pracy pojęcia takie jak: prawo Unii Europejskiej, prawo unijne i prawo europejskie
występują w tym samym znaczeniu jako prawo stanowione przez odpowiednie instytucje i organy
Unii Europejskiej.
Dyrektywa jest aktem charakterystycznym dla prawa unijnego. Ani w prawie polskim, ani w prawie międzynarodowym nie ma jej odpowiednika. Wdrożenie tego aktu do krajowych porządków
prawnych przebiega dwustopniowo. Po pierwsze, na poziomie unijnym ustala się cel, który ma być
osiągnięty przez państwa członkowskie, do których dyrektywa jest skierowana. Po drugie, „zawarty
w treści dyrektywy cel jest poddawany implementacji w krajowym porządku prawnym, co ma miejsce
przez wydanie odpowiednich przepisów” przez państwa, do których dyrektywa jest skierowana (Zob.:
Prawo europejskie. Zarys wykładu, red. R. Skubisz, E. Skrzydło‑Tefelska, Lublin 2006, s. 122). W kwestii
harmonizacji, zbliżania i koordynacji przepisów państw członkowskich zob. również A. Wróbel [w:]
Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, red. A. Wróbel, Warszawa 2010, s. 67–72; Prawo Unii
Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, red. A. Kuś, Lublin 2010, s. 182–185.
Instytut Maxa Plancka, Towards a European Design Law, Monachium 1991.
Green Paper on Legal Protection of Industrial Design (Zielona Księga w sprawie ochrony prawnej
wzorów przemysłowych), dokument Komisji WE z lipca 1991 r., III/F/5131/91‑EN (dalej jako Zielona Księga).
Zob. projekt dyrektywy z 21.02.1996 r. (COM (96) 66 final, COD 464, Dz.Urz. WE C z 1996 r., s. 7.
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wniosła do Trybunału Sprawiedliwości skargę o naruszenie zobowiązań traktatowych
(art. 258 TFUE; dawny art. 226 TWE). Skargę złożono przeciwko Hiszpanii28, Republice
Federalnej Niemiec29, Portugalii30, Luksemburgowi31, Holandii32, Belgii33 i Austrii34.
Dyrektywa 98/71 dotyczy materialnoprawnej ochrony wzorów przemysłowych,
jednak nie reguluje spraw związanych z postępowaniem zgłoszeniowym i rejestracją
wzorów przemysłowych35. Państwa członkowskie utrzymały zatem swobodę usta‑
lenia przepisów regulujących procedurę rejestracyjną, odnowienia i unieważnienia
prawa z rejestracji wzorów przemysłowych oraz postanowień dotyczących skutków
takich postanowień (pkt 6 preambuły do dyrektywy 98/71). Jednolite we wszystkich
państwach członkowskich Unii Europejskiej muszą być jednak warunki otrzymania
prawa wyłącznego do wzoru, co ma pomóc w uzyskaniu celów rynku wewnętrz‑
nego. Aby to osiągnąć, stworzono jednolitą definicję pojęcia wzoru przemysłowe‑
go i identyczne wymagania odnoszące się do nowości i indywidualnego charakteru
(pkt 9 preambuły do dyrektywy 98/71). To również w ramach transpozycji dyrektywy
98/71 do porządków prawnych państw członkowskich UE wprowadzono wzorzec
poinformowanego użytkownika jako punkt odniesienia niezbędny w toku badania
ogólnego wrażenia wzoru przemysłowego. Harmonizacja prawa wzorów przemysło‑
wych w Unii Europejskiej miała pomóc w zlikwidowaniu barier dzielących państwa
członkowskie Unii Europejskiej (pkt 1 preambuły do dyrektywy 98/71). Zniwelowanie
różnic w ochronie prawnej wzorów w poszczególnych porządkach prawnych państw
członkowskich Unii Europejskiej miało również zapobiec zakłóceniu konkurencji
w ramach rynku wewnętrznego (pkt 2 preambuły do dyrektywy 98/71)36.
Państwa członkowskie Unii Europejskiej zachowały jednak swobodę w wyborze
środków, za pomocą których dyrektywa została implementowana do ich porządków
prawnych. Polska wdrożyła przepisy dyrektywy 98/71 poprzez zmianę dotychcza‑
sowej ustawy Prawo własności przemysłowej. W Hiszpanii uchwalono nową usta‑
wę w sprawie ochrony rysunków i modeli (Ley de protección de diseňos y modelos).
We Francji za pomocą rozporządzenia (ordonnance) nº 2001‑1 z dnia 3 stycznia 2001 r.
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Skarga Komisji Europejskiej przeciwko Królestwu Hiszpanii z 18.03.2003 r., C 120/03; treść skarg
Komisji Europejskiej jest dostępna na stronie internetowej www.curia.europa.eu.
Skarga Komisji Europejskiej przeciwko Republice Federalnej Niemiec z 20.02.2003 r., C‑77/03.
Skarga Komisji Europejskiej przeciwko Republice Portugalii z 28.02.2003 r., C‑93/03.
Skarga Komisji Europejskiej przeciwko Luksemburgowi z dnia 12.02.2003 r., C‑56/03.
Skarga Komisji Europejskiej przeciwko Królestwu Holandii z 14.02.2003 r., C‑63/03.
Skarga Komisji Europejskiej przeciwko Królestwu Belgii z 18.02.2003 r., C‑71/03.
Skarga Komisji Europejskiej przeciwko Republice Austriackiej z 20.02.2003 r., C‑76/03.
Na temat charakterystyki dyrektywy 98/71 i rozporządzenia 6/2002 zob.: R. Skubisz [w:] Wła‑
sność przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i Sądu Pierwszej
Instancji, red. R. Skubisz, Kraków 2004, s. 72–80; E. Nowińska [w:] E. Nowińska, U. Promińska,
M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2011, s. 125–126; A. Tischner, Wzory przemy‑
słowe w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej [w:] System Prawa Prywatnego, t. 14B,
Prawo własności przemysłowej, red. R. Skubisz, Warszawa 2012, s. 24–47.
W kwestii argumentów przemawiających za koniecznością stworzenia jednolitego systemu ochrony
wzorów przemysłowych w Unii Europejskiej zob. Zielona Księga w sprawie ochrony prawnej wzorów
przemysłowych.

i

rozdział

2. Wzory przemysłowe w prawie Unii Europejskiej

znowelizowano Kodeks własności intelektualnej (Code de la propriété intellectuelle ),
zaś w Wielkiej Brytanii została zmieniona ustawa Prawo wzorów zarejestrowanych
(Registered Designs Act 1949 ).
Wraz z transpozycją przepisów dyrektywy 98/71 do porządków prawnych państw
członkowskich Unii Europejskiej, wprowadzono szereg nieostrych pojęć, które na‑
stręczają stosującym prawo wielu problemów interpretacyjnych. Sądy państw człon‑
kowskich nie mają możliwości dokonywania wykładni przepisów zawartych w dyrek‑
tywach unijnych, co ma również zastosowanie względem dyrektywy 98/71. Jedynym
organem sądowym uprawnionym do orzekania o wykładni aktów przyjętych przez
instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii Europejskiej jest Trybunał Spra‑
wiedliwości Unii Europejskiej (art. 267 TFUE).

2.2. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 6/2002 w sprawie wzorów
wspólnotowych
Regulacji prawnej ochrony wzorów przemysłowych na terytorium Unii Europejskiej
nie ograniczono wyłącznie do wydania dyrektywy 98/71. W ramach zbliżania usta‑
wodawstw państw członkowskich Unii Europejskiej wprowadzono również, na wzór
znaku towarowego Unii Europejskiej37, instytucję wzoru wspólnotowego, który
wywołuje jednakowy skutek w całej Unii Europejskiej (art. 1 ust. 3 rozporządzenia
6/2002). Stało się to możliwe dzięki wydaniu w dniu 12 grudnia 2001 r. rozporządze‑
nia Rady (WE) Nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych. Prace nad rozporządze‑
niem 6/2002 trwały równolegle z pracami nad dyrektywą 98/71. Pierwszy całościowy
projekt rozporządzenia został przedstawiony w 1990 r. przez Instytut Maxa Plancka
Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Konkurencji z Monachium. W uzasadnie‑
niu projektu rozporządzenia w sprawie prawnej ochrony wzorów przemysłowych
Instytut stanął na stanowisku, że łatwiej jest ujednolicić ochronę wzorów poprzez
stworzenie nowego systemu ochrony38. Na podstawie projektu rozporządzenia
opracowanego przez Instytut Maxa Plancka, Komisja Europejska przygotowała Zie‑
loną Księgę w sprawie ochrony prawnej wzorów przemysłowych. Kolejnym etapem
tworzenia instytucji wzorów wspólnotowych było przedstawienie w 1993 r. przez
Komisję Europejską projektu rozporządzenia39, a następnie, w 1994 r. opracowanie
przez Komitet Ekonomiczno‑Społeczny opinii na temat tego projektu40. W 1999 r.

37

38
39

40

Rozporządzeniem 40/94, zmienionym przez rozporządzenie 207/2009 w sprawie wspólnotowego
znaku towarowego, a następnie zmienionym rozporządzeniem 2015/2424, wprowadzono jednolite na terytorium całej Unii Europejskiej prawo wyłączne do znaku towarowego funkcjonujące pod
nazwą „znak towarowy Unii Europejskiej”. W rozporządzeniu 2015/2424 zastąpiono dotychczas
stosowane określenie „wspólnotowy znak towarowy” określeniem „znak towarowy Unii Europejskiej”.
Instytut Maxa Plancka, Towards a European Design Law, Monachium 1991, s. 46–47.
Projekt rozporządzenia z 3.12.1993 r., dokument COM (93) 342 final, COD 463, Dz.Urz. WE C
1994.29.20.
Dz.Urz. WE C z 1995 r., s. 12.
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po uchwaleniu dyrektywy 98/71 został przedstawiony nowy projekt rozporządzenia
uwzględniający postanowienia dyrektywy 98/71. Rozporządzenie regulujące kwestie
ochrony wzorów wspólnotowych zostało przyjęte po zaopiniowaniu go przez Komi‑
tet Ekonomiczno‑Społeczny41 i Parlament Europejski42. Ostatecznie rozporządzenie
weszło w życie w dniu 6 grudnia 2002 r.
W oparciu o przepisy rozporządzenia 6/2002 istnieje możliwość ochrony wzorów
wspólnotowych zarejestrowanych i nierejestrowanych43. Oba typy wzorów są obję‑
te jednolitą ochroną i wywierają identyczny skutek w całej Unii Europejskiej (pkt 1
preambuły do rozporządzenia 6/2002). Wzór wspólnotowy zarejestrowany w agencji
Unii Europejskiej w Alicante (Hiszpania)44 jest chroniony na terytorium całej Unii Eu‑
ropejskiej jako zarejestrowany wzór wspólnotowy maksymalnie przez okres 25 lat.
Wzory wspólnotowe niezarejestrowane, służące w szczególności do ochrony pro‑
duktów o krótkiej żywotności rynkowej, są natomiast chronione przez okres 3 lat.
Jak sama nazwa wskazuje ochrona wzorów niezarejestrowanych, w przeciwieństwie
do wzorów zarejestrowanych, nie jest obciążona żadnymi formalnościami rejestra‑
cyjnymi.

41
42
43

44
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Zob. Dz.Urz. WE C 2000.75.35.
Zob. Dz.Urz. WE C 2001.67.341.
Niniejsze opracowanie nie uwzględnia instytucji niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych.
W kwestii niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych zob.: literatura w języku polskim: M. Poźniak-Niedzielska, Ochrona wzoru niezarejestrowanego w prawie europejskim [w:] Prawo prywatne
czasu przemian. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Stanisława Sołtysińskiego, red. A. Nowicka, Poznań 2005, s. 709–715; A. Tischner, Niezarejestrowany wzór wspólnotowy, PPH 2006/7, s. 36–42;
J. Sieńczyło-Chlabicz, Ochrona niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego, EPS 2008/2, s. 10–17;
K. Wernicka, Postępowanie o stwierdzenie naruszenia prawa do niezarejestrowanego wzoru wspólno‑
towego – zagadnienia ogólne, Białostockie Studia Prawnicze 2015/19, s. 243–252; literatura w języku niemieckim: s. Ralf, E. Gottschalk, Neuland: Das nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmackmu‑
ster, GRUR 2004/10, s. 821–827; literatura w języku hiszpańskim: C. Fernández-Nóvoa, El diseňo no
registrado, ADIDA 2003/XXIV, s. 81–90; I. Rodríguez Díaz, El diseňo industrial no registrado, Revista
de Derecho Mercantil 2005/255, s. 257–298; literatura w języku angielskim: Saez V. M., The unregi‑
stered community design, EIPR 2002/24; L. Bently, R. Hackbarth, Unregistered Community designs,
limitations, forfeiture and sanctions in the context of multistate infringements, Journal of Intellectual
Property Law and Practise 2014/9, s. 778–780.
Urząd rozpoczął swoje działanie w 1996 r. Początkowo agencja funkcjonowała pod nazwą Urząd
Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM). Na początku funkcjonowania agencji można było
w niej rejestrować wyłącznie znaki towarowe, a od dnia 1 kwietnia 2003 r. również wzory. Od dnia
23.03.2016 r. (wejście w życie rozporządzenia 2015/2424) nastąpiła zmiana nazwy agencji. Obecnie urząd funkcjonuje pod nazwą Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).
Zgłoszone do EUIPO wzory po ich zarejestrowaniu uzyskują ochronę na terytorium całej Unii Europejskiej, czyli w obrębie 28 państw członkowskich Unii Europejskiej. Kolejną korzyścią rejestracji
unijnej jest możliwość uzyskania ochrony w bardzo krótkim czasie. Dzięki zastosowaniu procedury
„fast track” wydanie decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego może nastąpić w ciągu zaledwie 2 dni
roboczych. W niniejszej pracy decyzje, które zostały wydane przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante zostały opisane jako decyzje EUIPO. Niemniej jednak przed dniem
23.03.2016 r., kiedy nastąpiła zmiana nazwy agencji decyzje te zostały wydane przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM).
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W przepisach rozporządzenia 6/2002, podobnie jak w przepisach dyrektywy
98/71, występuje model poinformowanego użytkownika45. W obydwu aktach nie
zdefiniowano tego punktu odniesienia. Pomocne w stosowaniu wzorca poinformo‑
wanego użytkownika jest orzecznictwo Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności In‑
telektualnej oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydane w sprawach
o unieważnienie prawa z rejestracji wzorów wspólnotowych na podstawie rozpo‑
rządzenia 6/2002 oraz w ramach złożonych przez sądy państw członkowskich Unii
Europejskiej wniosków prejudycjalnych46.

45

46

W polskim oficjalnym tłumaczeniu dyrektywy 98/71 ten punkt odniesienia funkcjonuje pod nazwą
„zorientowany użytkownik”, zaś w rozporządzeniu 6/2002 jako „poinformowany użytkownik”.
Zob. Aneks (tabela 4).
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3. Prawo wzorów przemysłowych w Polsce
W latach 90. XX wieku w Polsce rozpoczęto prace nad nowym aktem prawnym
regulującym problematykę ochrony własności przemysłowej. Było to również zwią‑
zane z zobowiązaniami nałożonymi na Polskę w związku z przepisami art. 68 i 69
Układu Europejskiego 47. W związku z tym, że na początku 1998 r. został przedsta‑
wiony projekt ustawy Prawo własności przemysłowej, który został przyjęty przez
Sejm 30.06.2000 r. Ustawa weszła w życie w dniu 22.08.2001 r. W kolejnych latach
ustawa Prawo własności przemysłowej podlegała wielokrotnym zmianom, co było
związane w szczególności z koniecznością dostosowania przepisów ustawy do pra‑
wa unijnego 48.
Ochrona wzorów przemysłowych została uregulowana w tytule II ustawy Prawo
własności przemysłowej w jej dziale IV zatytułowanym „Wzory przemysłowe i prawa
z rejestracji wzorów przemysłowych”. W tej części ustawy zostały zawarte przepisy
definiujące pojęcia takie jak: „wzór przemysłowy” (art. 102 PrWłPrzem), „nowość”
(art. 103 PrWłPrzem) i „indywidualny charakter” (art. 104 PrWłPrzem), przepisy za‑
wierające katalog wytworów wykluczonych z ochrony jako wzoru przemysłowego
(art. 106, 1061, 107 PrWłPrzem) oraz regulacje dotyczące prawa z rejestracji wzoru
przemysłowego (art. 105 PrWłPrzem). W odniesieniu do wzorca poinformowanego
użytkownika49 istotne znaczenie mają przepisy dotyczące unieważnienia prawa z re‑
jestracji wzorów przemysłowych (art. 89 PrWłPrzem w związku z art. 117 PrWłPrzem).
Regulacja dotycząca tych zagadnień została zawarta w dziale II („Wynalazki i pa‑
tenty”) tytułu II („Wynalazki, wzory użytkowe i wzory przemysłowe”) ustawy Prawo
własności przemysłowej.

47

48

49
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Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Rzeczpospolitą Polską z jednej strony
a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z drugiej strony został sporządzony
w Brukseli w dniu 16.12.1991 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 11, poz. 38 ze zm.).
Na temat ustawy Prawo własności przemysłowej zob. R. Skubisz, Własność przemysłowa w systemie
prawa..., s. 38–40.
W ustawie PrWłPrzem użyto określenia „zorientowany użytkownik”. W niniejszej pracy użyto jednak zwrotu „poinformowany użytkownik”, który również funkcjonuje w doktrynie prawa wzorów
przemysłowych, jak i w orzecznictwie. Użyty zwrot pozwala na łatwiejsze zidentyfikowanie cech,
jakie powinien posiadać taki wzorzec osobowy oraz jest bardziej poprawne semantycznie (szerzej
w kwestii argumentacji zob. „Wprowadzenie”).
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4. Relacje źródeł prawa unijnego
do prawa krajowego

4.1. Związanie państw członkowskich Unii Europejskiej prawem unijnym
Prawo unijne ma charakter autonomiczny50. Oznacza to normatywną niezależność
systemu prawa europejskiego od porządków prawnych państw członkowskich Unii
Europejskiej. Stosowanie prawa Unii Europejskiej jest jednym z zobowiązań państw
członkowskich, co wynika z postanowień traktatów akcesyjnych. Za niedopełnienie
tego obowiązku przewidziano odpowiedzialność państwa. Dlatego tak istotna jest
odpowiednia interpretacja przepisów prawa europejskiego.
W przypadku wątpliwości w kwestii wykładni prawa unijnego, a w szczególności
właściwego rozumienia modelu poinformowanego użytkownika, kompetentnym or‑
ganem do dokonania interpretacji przepisów unijnych jest Trybunał Sprawiedliwości
Unii Europejskiej (art. 267 TFUE; dawny art. 234 TWE). Trybunał nie dokonuje jednak
wykładni z urzędu, lecz czyni to na wniosek sądu krajowego51.
Do chwili obecnej Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie wydał w trybie
prejudycjalnym żadnego orzeczenia dotyczącego sposobu rozumienia pojęcia „po‑
informowany użytkownik”52.
50

51

52

Autonomia prawa europejskiego została zdefiniowana w wyroku TS z 15.07.1964 r., 6/64, Flaminio
Costa przeciwko E.N.E.L., ECLI:EU:C:1964:66, dalej wyrok 6/64, Costa. Trybunał stanął na stanowisku, że „Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą powołał do życia własny system
prawny, który z dniem wejścia w życie postanowień Traktatu, stał się integralną częścią systemu
prawnego państw członkowskich i który jego sądy mają obowiązek stosować” (wyr. w tłum. D. Miąsika [w:] Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, red. R. Skubisz, Warszawa 2003,
poz. 5).
Pojęcie „sąd krajowy”, zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (patrz
m.in.: wyrok TS z 30.06.1966 r., 61/65, Vaassen Göbbels przeciwko Beambtenfonds Voor Het Mijnbedrijf, CURIA; wyr. TS z 17.10.1989 r., 109/88, Danfoss, ECLI:EU:C:1989:383, pkt 7–8) oraz Notą
informacyjną (Nota informacyjna dotycząca składania przez sądy krajowe wniosków o wydanie
orzeczeń w trybie prejudycjalnym, Dz.Urz. UE C 143 z 2005 r., s. 1) jest pojęciem autonomicznym
prawa unijnego. Za sąd krajowy, który jest uprawniony do zwracania się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z wnioskiem o wydanie orzeczenia wstępnego uznaje się organ, który:
ma charakter stały i działa na podstawie przepisów prawnych, jego jurysdykcja jest obligatoryjna,
orzeka w sporach między stronami i stosuje prawo oraz wydaje decyzje w sposób niezawisły i bezstronny (zob. obszernie na temat postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w trybie
prejudycjalnym K. Scheuring, Precedens w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
Warszawa 2010).
Jak dotąd Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej złożył kilka wniosków o wydanie orzeczenia wstępnego w kwestii wykładni wybranych przepisów rozporządzenia 6/2002, jak i dyrektywy
98/71 (zob. Aneks Tabela 5). Pierwszy wniosek został złożony przez Juzgado de lo Mercantil n° 1
de Alicante i n° 1 de Marca Comunitaria (Hiszpania) i zawierał pytania dotyczące wykładni art. 14
ust. 1 i art. 14 ust. 3 rozporządzenia 6/2002 (zob. wyrok TS z 2.07.2009 r. w sprawie C‑32/08,
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4.2. Moc wiążąca prawa unijnego
W orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zostały wypracowane
naczelne zasady stosowania prawa unijnego53. Do tych zasad zalicza się: zasadę
pierwszeństwa stosowania prawa europejskiego, zasadę bezpośredniego skutku
prawa54 oraz zasadę pośredniego skutku prawa (wykładni zgodnej). Przestrzega‑
nie powyższych zasad jest obligatoryjne dla wszystkich państw członkowskich Unii
Europejskiej.
Zasada pierwszeństwa stosowania prawa europejskiego (zasada nadrzędno‑
ści) została po raz pierwszy sformułowana w wyroku Trybunału Sprawiedliwości
w sprawie Flaminio Costa przeciwko ENEL55. W niniejszym orzeczeniu stwierdzono,
że Wspólnota Europejska stworzyła swój własny system prawny, który „staje się czę‑
ścią prawa krajowego [który] sądy krajowe mają obowiązek stosować”56. W powo‑
łanym wyroku Trybunał nie zajął stanowiska co do tego, czy zasada nadrzędności
ma zastosowanie względem wszystkich norm prawa pierwotnego i wtórnego Unii
Europejskiej. W wyroku w sprawie Flaminio Costa przeciwko ENEL Trybunał Spra‑
wiedliwości nie udzielił również odpowiedzi na pytanie, czy wszystkie normy prawa
krajowego państw członkowskich Unii Europejskiej nie powinny być stosowane przez
wzgląd na odmienne normy prawa Unii Europejskiej. W innym orzeczeniu Trybunału
Sprawiedliwości w sprawie Internationale Handelsgesellschaft57 Trybunał doprecy‑
zował, że zasada ta oznacza pierwszeństwo norm prawnych Unii Europejskiej przed
normami prawa krajowego, włącznie z normami konstytucyjnymi58.
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Fundación Espaňola para la Innovación de la Artesanía p. Cul de Sac Espacio Creativo SL, Acierta
Product & Position S.A., ECLI:EU:C:2009:418). Również w odniesieniu do przepisów dyrektywy
98/71 były składane wnioski prejudycjalne (zob. przykładowo wyrok TS z 27.01.2011 r., C‑168/09,
Flos S.A. p. Semeraro Casa e Famiglia S.A. przy udziale Assoluce – Associazione nazionale delle Imprese degli Apparecchi di Iluminazione, ECLI:EU:C:2010:172). Zestawienie orzeczeń prejudycjalnych
zob. Aneks tabela 4.
Zasady te, zwane zasadami autonomicznego porządku prawnego prawa Unii Europejskiej, zostały
sformułowane przez Trybunał Sprawiedliwości UE, w większości, w trybie postępowania prejudycjalnego (art. 267 TFUE; dawny art. 234 TWE).
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozróżnia pojęcia „bezpośredniego stosowania” od „bezpośredniego skutku”.
Zasada pierwszeństwa prawa unijnego nie była wyrażona wprost w przepisach prawa europejskiego. Wynika ona z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Aktualnie została
zawarta w deklaracji Nr 17, dołączonej do aktu końcowego konferencji międzynarodowej, która
przyjęła traktat z Lizbony.
Zob. wyrok 6/64, Costa, pkt 8.
Wyrok TS z 17.12.1970 r., 11/70, Internationale Handelsgesellschaft mbH p. Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, ECLI:EU:C:1970:114, dalej wyrok 11/70, Internationale Handelsgesellschaft (wyrok w tłum. R. Poździka [w:] Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedli‑
wości..., poz. 7).
„(...) prawo mające swe źródło w Traktatach, będące samodzielnym źródłem prawa, nie może być
ze względu na swój charakter uchylane przez normy prawa krajowego niezależnie od ich rangi,
bez podważania charakteru tego prawa jako prawa wspólnotowego i bez poddawania w wątpliwość podstaw, na których opiera się Wspólnota. Zatem ważność przepisów wspólnotowych lub
skutki, jakie wywołują wewnątrz państwa członkowskiego, nie mogą być podważane przez zarzut
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4. Relacje źródeł prawa unijnego do prawa krajowego

Zasada pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej nad normami prawnymi państw
należących do UE i jej bezwarunkowe rozumienie stwarza wiele wątpliwości interpre‑
tacyjnych, czemu dano wyraz w piśmiennictwie i orzecznictwie59. Stało się to przy‑
czynkiem do wypracowania kompromisu w stosowaniu tej zasady.
Zasada pierwszeństwa jest stosowana przez sąd, gdy ten stwierdzi, że przepis
prawa państwa członkowskiego jest niezgodny z przepisem prawa unijnego60. Jeżeli
sąd ma więc wątpliwości w kwestii rozumienia przepisu, powinien zwrócić się z pyta‑
niem prawnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (art. 267 TFUE).
Zasada pierwszeństwa powinna być stosowana łącznie z zasadą bezpośrednie‑
go skutku61. Bezpośredni skutek przepisów prawa unijnego jest definiowany jako,
z jednej strony, obowiązek stosowania przepisów prawa unijnego w stosunkach we‑
wnętrznych poprzez zapewnienie ochrony prawnej podmiotom praw wynikających
z tych przepisów, zaś z drugiej strony – możliwość powoływania się przez jednostki
na normy prawa europejskiego bezpośrednio przed sądami krajowymi62. Warunkiem
bezpośredniej skuteczności normy prawnej jest jej doskonałość prawna, czyli precy‑
zyjność (jasność), kompletność i bezwarunkowość. Przepis jest precyzyjny, gdy jest
jasny i nie budzi wątpliwości. Kompletność normy prawnej oznacza, że można wy‑
odrębnić taki jej element, który wyraża precyzyjnie zobowiązania. Natomiast bez‑
warunkowość przepisu prawnego występuje wówczas, gdy jego zastosowanie i sku‑
teczność nie są uzależnione od podjęcia jakichkolwiek środków przez instytucje Unii
czy przez państwa członkowskie.
Przepisy rozporządzenia 6/2002 wywierają bezpośredni skutek. Oznacza to, że każ‑
dy sąd rozstrzygający w sprawach wzorów wspólnotowych63, wyznaczony w którym‑
kolwiek z państw członkowskich Unii Europejskiej, stosuje przepisy rozporządzenia
6/2002 (art. 80 rozporządzenia 6/2002). Państwa członkowskie Unii Europejskiej nie mu‑
siały zatem, jak miało to miejsce w odniesieniu do dyrektywy 98/71 implementować
do swojego porządku prawnego przepisów rozporządzenia 6/2002. Rozporządzenia
jako akty prawa unijnego są bowiem bezpośrednio skuteczne zarówno w płaszczyźnie
wertykalnej, jak i horyzontalnej. W odniesieniu zaś do przepisów dyrektyw Trybunał,
w związku z koniecznością zapewnienia praktycznego skutku wiążących aktów prawa
europejskiego (tzw. effet utile), uznał wyłącznie dopuszczalność bezpośredniego ich
skutku64. Ze względu na to, że dyrektywa musi zostać implementowana do porządku
prawa krajowego, może wywrzeć bezpośredni skutek dopiero po upływie terminu na jej
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niezgodności z prawami podstawowymi lub zasadami zawartymi w Konstytucji danego państwa”
(zob. wyrok 11/70, Internationale Handelsgesellschaft, pkt 3.
Zob. szerzej K. Kowalik‑Bańczyk, Tożsamość narodowa – dopuszczalny wyjątek od zasady prymatu?
[w:] Prawo Unii Europejskiej a prawo konstytucyjne państw członkowskich, red. s. Dudzik, N. Półtorak,
Warszawa 2013, s. 33 i n.
Na temat zasady pierwszeństwa prawa unijnego przed prawem państw członkowskich zob.: A. Wróbel [w:] Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy..., s. 134–156.
W. Sadowski [w:] Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, red. A. Wróbel, t. II, Warszawa
2007, s. 25.
Tak R. Skubisz, Własność przemysłowa w systemie prawa..., s. 33–34.
Zob. Aneks Tabela 4. Wykaz sądów orzekających w sprawach wspólnotowych wzorów.
Patrz wyrok TS z 4.12.1974 r., 41/74, Yvone van Duyn przeciwko Home Office, ECLI:EU:C:1974:133.
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transpozycję do prawa krajowego lub wówczas, gdy implementowana do porządku pra‑
wa krajowego nie została wykonana prawidłowo. Trybunał Sprawiedliwości UE przy‑
znał dyrektywom bezpośredni skutek wyłącznie w płaszczyźnie wertykalnej. Stronami,
przeciwko którym postanowienie dyrektywy może być powoływane jako bezpośrednio
skuteczne, są państwa członkowskie, przez co rozumie się różnego rodzaju podmioty,
które podlegają władzy lub kontroli ze strony państwa oraz osoby fizyczne lub prawne65.
Formą horyzontalnego skutku dyrektywy jest, tak zwany, ekskluzyjny (incyden‑
talny) bezpośredni skutek. Dotyczy to wyłącznie dyrektyw, które nie zostały prawi‑
dłowo wykonane66. Incydentalny bezpośredni skutek dyrektywy polega na obowiąz‑
ku pominięcia przez organ krajowy stosujący prawo przepisów krajowych, wydanych
z naruszeniem niewykonanej lub nieprawidłowo wykonanej dyrektywy. W rezultacie
zastosowania tak rozumianego ekskluzywnego bezpośredniego skutku dyrektywy
następuje wyłączenie niewłaściwie implementowanych przepisów z podstawy praw‑
nej orzeczenia.
Skutkiem wadliwej transpozycji unijnych dyrektyw67 jest zatem, zgodnie z zasadą
pierwszeństwa, niestosowanie przez sąd krajowy przepisów prawa krajowego, któ‑
re są sprzeczne z prawem europejskim. Sam fakt sprzeczności przepisu krajowego
zawartego w dyrektywie 98/71 nie może być jednak podstawą do pominięcia tego
przepisu w toku jego stosowania68. Każdorazowo, jeżeli sąd lub inny organ stosujący
przepis, ma wątpliwość w przedmiocie wykładni czy ważności przepisu dyrektywy
98/71, powinien zawiesić postępowanie w sprawie i złożyć do Trybunału Sprawiedli‑
wości Unii Europejskiej wniosek o wydanie orzeczenia wstępnego.
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Trybunał Sprawiedliwości stanął na stanowisku, że „Byłoby bowiem niedopuszczalne, by państwo,
któremu ustawodawca wspólnotowy nakazuje wydanie przepisów mających unormować jego –
lub podmiotów państwowych – stosunki z jednostkami i nadać im określone uprawnienia, mogło
powoływać się na niewykonanie ciążących na nim zobowiązań w celu pozbawienia jednostek tych
uprawnień. Z tego względu Trybunał uznał możliwość powoływania się wobec państwa (lub podmiotów państwowych) na niektóre przepisy dyrektyw dotyczących udzielania zamówień publicznych (zob. wyrok TS z 22.06.1989 r., 103/88 Fratelli Costanzo, ECLI:EU:C:1989:256) oraz dyrektyw
dotyczących harmonizacji podatków obrotowych” (Wyrok TS z 14.07.1994 r., C‑91/92, Paola Faccini
Dori przeciwko Recreb Srl., ECLI:EU:C:1994:292, pkt 22).
Zob. wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z: 30.04.1996 r., C‑194/94, CIA Security
International SA p. Signalson SA oraz Securitel SPRL, ECLI:EU:C:1996:172; 26.09.2000 r., C‑443/98,
Unilever Italia SpA p. Central Food SpA, ECLI:EU:C:2000:496; 7.01.2004 r., C‑201/02, Delena Wells
p. Secretary of State for Transport, Local Government and the Regions, ECLI:EU:C:2004:12.
Na temat skutków wadliwej transpozycji dyrektywy na przykładzie art. 8 dyrektywy 2004/48/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z 29.04.2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz.Urz. L 157, s. 45–86), która nastąpiła poprzez art. 2861 ust. 1 pkt 2 i 3 PrWłPrzem zob.
R. Skubisz, Roszczenie o udzielenie informacji w prawie własności przemysłowej (w świetle dyrektywy
nr 2004/48 i prawa polskiego) [w:] Aurea praxis aurea teoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora
Tadeusza Erecińskiego, red. J. Gudowski, K. Weitz, Warszawa 2011, s. 2535–2569.
Zob. P. Brzeziński, Stosowanie pozytywne i negatywne dyrektywy unijnej pomiędzy podmiotami pry‑
watnymi, EPS 2010/8, s. 17–18.
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1. Uwagi wstępne
W rozporządzeniu 6/2002, podobnie jak w dyrektywie 98/71 funkcjonuje wzorzec
poinformowanego użytkownika69. Jest to punkt odniesienia niezbędny do prawidło‑
wego dokonania oceny ogólnego wrażenia wzoru. W celu wyjaśnienia istoty funk‑
cjonowania tego modelu na wstępie przedstawiono pojęcie wzorów wspólnotowych
oraz wymogi, jakie muszą być spełnione do ich ochrony. W dalszej części opisano
postępowanie o unieważnienie i naruszenie prawa z rejestracji wzoru wspólnotowe‑
go, w ramach których wzorzec poinformowanego użytkownika jest stosowany.
Pomocne we właściwym stosowaniu tego punktu odniesienia jest w szczególności
orzecznictwo Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej oraz Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wydane w ramach postępowania o unieważnienie
prawa z rejestracji wzorów wspólnotowych. Orzecznictwo tych organów może być
również pomocne dla krajowych sądów do spraw wzorów wspólnotowych orzekają‑
cych głównie w sprawach o naruszenie prawa z rejestracji wzorów wspólnotowych.

69

W oficjalnym polskim tłumaczeniu rozporządzenia 6/2002 ten punkt odniesienia funkcjonuje jako
„poinformowany użytkownik”, podczas gdy w dyrektywie ten model występuje pod nazwą „zorientowany użytkownik” (przypomnienie Autora).
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2. Pojęcie wzoru wspólnotowego
Wzorem wspólnotowym jest „postać całego lub części produktu, wynikająca w szcze‑
gólności z cech linii, konturów, kolorystyki, kształtu, tekstury i/lub materiałów same‑
go produktu i/lub jego ornamentacji” (art. 3 lit. a) rozporządzenia 6/2002). W oparciu
o wzór wspólnotowy mogą być wytwarzane zarówno wyroby przemysłowe, jak i pro‑
dukty rzemieślnicze (art. 3 lit. b) rozporządzenia 6/2002). W obydwu przypadkach
wzór przemysłowy jest tworem powtarzalnym. Powtarzalność wytworów jako cecha
wzoru nie wynika expressis verbis z przepisów prawa wzorów wspólnotowych. Jest
to wymóg, który odnosi się do funkcji, jakie pełni wzór przemysłowy w obrocie go‑
spodarczym. Takie stanowisko ukształtowało się w praktyce EUIPO. Rejestracji nie
podlegają bowiem takie wytwory, które nie mają wyglądu produktu realizowalne‑
go. T. Szymanek, jako przykład chronionego wzoru, wskazuje różnego rodzaju po‑
staci przestrzeni70. Akceptowana jest również, jak zauważa M. Poźniak‑Niedzielska,
ochrona jako wzorów przemysłowych „tzw. architektury wnętrz, a więc aranżacji
większych przestrzeni, takich jak apartamenty i magazyny, a także ukształtowania
otoczenia zewnętrznego, np. ogrodów, specjalnych parków zabawy lub innych miejsc
publicznych (pawilonów, wystaw)”71. Chronione jako wzory wspólnotowe są różnego
rodzaju budynki. Możliwość ochrony budynków jako wzorów przemysłowych uza‑
sadnia się tym, że ochronie podlegają jachty czy samochody mieszkalne, które nie
różnią się zbytnio od mniejszych domów72. Tego rodzaju wzory są najczęściej reje‑
strowane w klasie 25.03. według klasyfikacji lokarneńskiej73.
W obowiązującej definicji wzoru wspólnotowego nie ma bezpośredniego od‑
niesienia do waloru estetycznego wzorów. Z preambuły do rozporządzenia 6/2002
wynika, że wzór nie musi posiadać jakości estetycznej (pkt 10 preambuły do roz‑
porządzenia 6/2002). Również w doktrynie prawa wzorów przemysłowych jest re‑
prezentowany podobny pogląd. K. Szczepanowska‑Kozłowska stoi na stanowisku,
że „(...) istotą wytworów, które chroni się jako wzory przemysłowe jest to, że z zasady
nie służą one wyłącznie do zaspokojenia potrzeb estetycznych człowieka74”.
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T. Szymanek, Prawo własności przemysłowej – podręcznik akademicki, Warszawa 2008, s. 118.
M. Poźniak‑Niedzielska, Ochrona wzorów przemysłowych w prawie europejskim, EPS 2007/1, s. 4;
M. Poźniak‑Niedzielska, Pojęcie wspólnotowego wzoru przemysłowego [w:] M. Poźniak‑Niedzielska,
J. Sieńczyło‑Chlabicz, Europejskie prawo wzorów przemysłowych, Warszawa 2016, s. 31.
D. Musker, Community Design Law. Principles and Practice, Londyn 2002, s. 18.
Klasyfikacja lokarneńska jest międzynarodową klasyfikacją wzorów przemysłowych sporządzoną
na podstawie Porozumienia lokarneńskiego z 8.10.1968 r. (strona: www.wipo.int/classifications).
Składa się ona z 32 klas, które są podzielone na podklasy. Każda klasa odnosi się do pewnej grupy
produktów. Przykładowo, stoły, krzesła czy kanapy, zgodnie z Klasyfikacją lokarneńską, są ujęte
w klasie 6 – „umeblowanie (wyposażenie mieszkań)”, a zegarki – w klasie 10 – „zegary, zegarki,
manometry, inne przyrządy do pomiaru, kontroli i sygnalizacji”.
K. Szczepanowska‑Kozłowska, Pojęcie wzoru przemysłowego – między funkcjonalnością a estetyką,
PPH 2010/3, s. 11.



Wzór wspólnotowy nr D077433‑0001 – przystanek autobusowy.
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Wzór wspólnotowy nr D081062‑0001 – kompleks hotelowy.

Wzór wspólnotowy – „Wielofunkcyjny prefabrykowany budynek w kształcie jajka”.

35

rozdział

Ii

Poinformowany użytkownik w prawie wzorów wspólnotowych według rozporządzenia 6/2002

A. Tischner twierdzi, że uzasadnieniem ochrony wzorów przemysłowych jest „(...)
pragnienie zapewnienia ochrony estetyki użytkowej i twórczych innowacji postaci
produktów, które wpływają na atrakcyjność dóbr konsumpcyjnych”75.
M. Poźniak‑Niedzielska podkreśla, że „przy udzielaniu ochrony nie bierze się pod
uwagę walorów estetycznych, zdobniczych czy artystycznych wyglądu produktu”76.
Podobne stanowisko wyraziła U. Suthersanen, która stwierdziła, że unijne prawo
wzorów przemysłowych w sposób wyraźny unika stawiania jakichkolwiek wymogów
artyzmu czy estetyzmu. Wzór bowiem nie musi być ładny, estetyczny czy atrakcyjny,
aby mógł być chroniony77. Również we francuskim piśmiennictwie i orzecznictwie od‑
najdujemy pogląd, zgodnie z którym wzór musi posiadać poziom wynalazczy, jednak
nie musi on być oryginalny, a w związku z tym – nie jest istotny aspekt estetyczny78.
Takie stanowisko jest argumentowane tym, że zgodnie z definicją wzoru wspólno‑
towego ochronie podlega postać całego lub części produktu, wynikająca w szczegól‑
ności z cech linii, konturów, kolorystyki, kształtu, tekstury i/lub materiałów samego
produktu i/lub jego ornamentacji (art. 3 lit. a) rozporządzenia 6/2002). W kontekście
badania, czy wzór nadaje się do ochrony nie jest zatem istotne, czy jest on przeja‑
wem działalności twórczej ani czy będzie estetyczny dla użytkowników produktów,
w które zostanie wcielony. Walory estetyczne wzoru przemysłowego będą weryfiko‑
wane w warunkach obrotu gospodarczego, a nie na etapie rejestracji wzoru wspól‑
notowego79.
Z argumentacji Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej przedsta‑
wionej w decyzji III Izby Odwoławczej EUIPO z 22.10.2009 r. w sprawie R 690/2007‑3,
chaff cutters wynika jednak, że produkt powinien nie tylko pełnić swoją funkcję, ale
jednocześnie musi mieć atrakcyjny wygląd80. W odniesieniu do wzoru szatkowni‑
cy III Izba Odwoławcza EUIPO stanęła na stanowisku, że tego rodzaju urządzenie
powinno w sposób skuteczny i bezpieczny spełniać swoją funkcję, bez wytwarza‑
nia nadmiernego hałasu, jednak jest również wskazane, aby szatkownica była przy‑
jemna do oglądania i upiększała środowisko pracy ludzi, którzy ją obsługują i widzą
na co dzień81. W świetle argumentacji przedstawionej przez EUIPO „Na mocy art. 8
ust. 1 rozporządzenia 6/2002 ochrona nie przysługuje tym cechom postaci produktu,
75
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A. Tischner, Kumulatywna ochrona wzornictwa przemysłowego..., s.10–11.
M. Poźniak‑Niedzielska, Wzór wspólnoty [w:] Ochrona znaków towarowych, wzorów przemysłowych
i oznaczeń geograficznych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, Warszawa 2004, s. 57. Zob. też
M. Poźniak‑Niedzielska, Pojęcie wspólnotowego wzoru przemysłowego [w:] M. Poźniak‑Niedzielska,
J. Sieńczyło‑Chlabicz, Europejskie prawo wzorów przemysłowych..., s. 31.
U. Suthersanen, Design Law: European Union and United States of America, Londyn 2010, s. 95–96.
Wyrok Cour Cass. z 10.02.2015 r., nr 13‑27.225, Propr. Industr. 2015, comm. 30, zob. glosę J. Gasnier, Note Cour Cass. Com. 10.02.2015 r., 13‑27.225, PIBD 2015, nr 1026, III, s. 333.
W kontekście estetyki wzorów jako kryterium warunkującego ochronę wzorów przemysłowych zob.
wyrok paryskiego Cour d’Appel z 27.03.2015 r. w sprawie RG nr 12/0321, Professionnal Computer
Associés France przeciwko Suza International France SA, PIBD 2015, nr 1029, III, s. 428, w którym
sąd kategorycznie odmówił, aby estetyka wzorów była warunkiem sine qua non ochrony wzorów.
Zob. decyzja III IO EUIPO z 22.10.2009 r., R 690/2007‑3, Chaff cutters, pkt 33; wszystkie decyzje
powołane w niniejszej pracy znajdują się na stronie internetowej www.euipo.europa.eu.
Tamże.
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które zostały wybrane wyłącznie w celu umożliwienia pełnienia danej funkcji przez
produkt, w odróżnieniu od cech, które zostały wybrane, przynajmniej do pewnego
stopnia, w celu ulepszenia wyglądu produktu”82.
Chroniona wzorem wspólnotowym postać wytworu może być zarówno nowa,
jak i skonstruowana z cech już istniejących wzorów przemysłowych. Ważne jest,
aby wzór różnił się od wzorów wcześniejszych istotnymi szczegółami, jak również,
aby względem wzorów wcześniejszych wywoływał na poinformowanym użytkow‑
niku odmienne ogólne wrażenie. Trzecia Izba Odwoławcza EUIPO, w odniesieniu do
wzorów przedstawionych poniżej, stanęła na stanowisku, że mają one podobny wy‑
gląd ze względu na cechy linii, układ, kolorystykę i kształt produktu. Obydwa wzory
są w kształcie prostokąta koloru niebieskiego, w którego środkowej części znajduje
się kwiatek o sześciu płatkach. Wzory różnią się jednak elementem znajdującym się
w górnej lewej części, co powoduje, że wzory te nie są identyczne83 i, tym samym,
mogą być uznane za nowe. Nie oznacza to jednak, że tak podobne do siebie wzory
będą chronione. Wzory, poza tym, że muszą być nowe, powinny wywoływać na po‑
informowanym użytkowniku odmienne ogólne wrażenie.



Kwestionowany wzór wspólnotowy
nr 000904149‑0002.



Wzór przeciwstawiony ujawniony w broszurce reklamowej
centrum handlowego El Corte Inglés.

Wzorem przemysłowym jest zatem postać wytworu (produktu) przemysłowego
lub rzemieślniczego, która wyróżnia się od innych postaci produktów odmiennymi ce‑
chami wyglądu zewnętrznego. Prawodawca unijny wskazał na otwarty katalog cech,
które mogą wpłynąć na postać produktu. Mogą to być, między innymi: linie, kontury,
kształt, kolorystyka, tekstura czy materiał, czyli takie cechy, które są postrzegane
82
83

Tak decyzja III IO EUIPO z 22.10.2009 r., R 690/2007‑3, „chaff cutters”, pkt 35 i n.
Zob. decyzja WU EUIPO z 18.05.2009 r., ICD 000005429, ACCEMOVIL, S.A., pkt 16.
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głównie za pomocą zmysłu wzroku czy dotyku (art. 3 lit. a) rozporządzenia 6/2002).
W przykładowym wyliczeniu cech prawodawca unijny nie wskazał na cechy, któ‑
re są postrzegane innymi zmysłami. Nie wymieniono, przykładowo, dźwięku czy
zapachu jako tych cech, które, obok linii, konturów czy kształtu produktu, mogą
zmienić postać wytworu84. Dźwięk jako element wyróżniający produkt mógłby być
cechą charakterystyczną, na przykład, w odniesieniu do sektora zabawkarskiego.
Zabawki dla dzieci, poza specjalnie dobranym kształtem czy kolorem, wydają róż‑
nego rodzaju charakterystyczne sygnały dźwiękowe, które w sposób istotny wpły‑
wają na postać całego produktu. Inną cechą nie wymienioną przez prawodawcę
unijnego, która może wpłynąć na postać produktu, jest zapach. Jako przykład
można wskazać wzór na flamastry, którym dodatkowo, poza szczególnym kształ‑
tem, przyporządkowano zapach owoców. Każdy kolor można skojarzyć z owocem
i zaprojektować flamastry o indywidualnym kształcie, które wyróżnia odpowiedni
zapach (dla flamastra żółtego można przyporządkować zapach cytryny, dla poma‑
rańczowego – zapach pomarańczy, zielonego – zapach winogron, czerwonego –
zapach truskawki itd.).
Umożliwienie rejestracji tego rodzaju wzorów jest jednak dyskusyjne85. W Polsce
powszechny jest pogląd, że prawem z rejestracji udzielonym na wzór przemysłowy
jest chroniony wyłącznie wygląd produktów. M. Poźniak‑Niedzielska, stoi na sta‑
nowisku, że w rozumieniu art. 3 rozporządzenia 6/2002 „użycie słowa „wygląd ze‑
wnętrzny” produktu, jego efekt zewnętrzny, oznacza, że chodzi tutaj o te wszystkie
cechy charakterystyczne, które są wizualnie postrzegalne”86. A. Tischner z ochrony
jako wzory przemysłowe wyłączyła możliwość ochrony wzorów zapachowych, sma‑
kowych i dźwiękowych87, zaś J. Kępiński stwierdził, że „istotą ochrony wzorów jest
(...) ochrona ich wyglądu”88. Również L. Brancusi wyraziła swoją dezaprobatę wobec
ochrony wzorów postrzeganych innymi zmysłami aniżeli zmysł wzroku89.
Kiedy jednak konkurencja między przedsiębiorcami jest zacięta, a projektanci
starają się za wszelką cenę odróżnić swoje towary od towarów rodzajowo podob‑
nych dostępnych na rynku, warto zastanowić się nad możliwością rejestracji wzorów

84

85

86

87
88
89
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Komisja Europejska w Zielonej Księdze w sprawie ochrony prawnej wzorów przemysłowych (zob.
pkt 5.4.8. Zielonej Księgi) stanęła na stanowisku, że ochronie powinien podlegać każdy wzór, który
mógłby być postrzegalny przez ludzkie zmysły. Na tej podstawie można wnioskować, że ochrony
wzorów nie zawężono wyłącznie do wzorów postrzegalnych wizualnie.
Za rejestracją wzorów zapachowych czy smakowych opowiada się, między innymi: J. Pellisé Capel,
Sobre la noción positiva de diseňo industrial, Revista de Derecho Mercantil 247/2003, s. 109–110;
I. Rodríguez Díaz, El diseňo industrial no registrado..., s. 262. Przeciwnikami tego poglądu są, przykładowo: M. Howe, Russell‑Clarke and Howe on industrial designs, Londyn 2005, s. 30; D. Cohen,
Le droit des dessins et modèles, Paryż 2009 i 2014, s. 2.
M. Poźniak‑Niedzielska, Wzór wspólnoty..., s. 56. Zob. też M. Poźniak‑Niedzielska, Pojęcie wspólno‑
towego wzoru przemysłowego [w:] M. Poźniak‑Niedzielska, J. Sieńczyło‑Chlabicz, Europejskie prawo
wzorów przemysłowych..., s. 31 i n.
A. Tischner [w:] Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2014, s. 674.
J. Kępiński, Wzór przemysłowy i jego ochrona w prawie polskim i wspólnotowym, Warszawa 2010, s. 32.
Zob. L. Brançusi, Wzór wspólnotowy i jego zakres ochrony, Warszawa 2012, s. 65 i n. oraz powołana tam literatura.
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wyróżniających się niestandardowymi cechami. Rejestracja wzorów cechujących się
dźwiękiem czy zapachem jest jednak problematyczna ze względu na konieczność
przedstawienia wzorów. W toku dokonywania zgłoszenia wzorów załącza się rysu‑
nek (fotografię) wzoru (art. 36 ust. 1 rozporządzenia 6/2002), zaś opis wyjaśniający
przedstawienie wzoru lub próbka wzoru jest elementem fakultatywnym zgłoszenia
(art. 36 ust. 2 rozporządzenia 6/2002)90.
Na możliwość rejestracji wzorów wspólnotowych cechujących się niestandardowy‑
mi elementami może wskazywać definicja wzoru wspólnotowego, wyrażona w art. 3
lit. a) rozporządzenia 6/2002. Wyliczenie cech, które mogą wpłynąć na postać wy‑
tworu nie stanowi numerus clausus elementów decydujących o różnicy pomiędzy
wzorami. „Wzór” oznacza bowiem postać całego lub części produktu, wynikającą
w szczególności z cech linii, konturów, kolorystyki, kształtu, tekstury i/lub materia‑
łów samego produktu i/lub jego ornamentacji (art. 3 lit. b) rozporządzenia 6/2002) 91.
Wskazane wyżej cechy produktu, choć wydają się kontrowersyjne, dla projektanta
mogą okazać się jedynym sposobem na sprostanie ograniczeniom utrudniającym
stworzenie nowego wzoru. Jest to szczególnie istotne w odniesieniu do tych dzia‑
łów przemysłu, w których projektant ma niewielką swobodę twórczą w projektowa‑
niu nowych wzorów. Kiedy zatem produkt nie może zostać zmieniony poprzez linie,
kontury, kolor, czy inne standardowe narzędzia, które są do dyspozycji projektanta,
twórca wzoru powinien, mimo wszystko, stworzyć wzór wywołujący odmienne ogól‑
ne wrażenie w porównaniu do wzorów rodzajowo podobnych. Wzór bowiem, aby
mógł być chroniony, powinien wywołać na poinformowanym użytkowniku odmien‑
ne ogólne wrażenie w porównaniu do innych podobnych wzorów. W związku z tym
należałoby stworzyć prawne możliwości ochrony wzorów przemysłowych cechują‑
cych się nie tylko specyficznym kształtem92 czy kolorem, ale również, przykładowo,
zapachem czy dźwiękiem.

90

91

92

W rozporządzeniu 6/2002 prawodawca unijny nie wypowiedział się w kwestii możliwości rejestracji wzorów przemysłowych, których postać produktu cechuje, poza liniami czy kolorami, również
dźwięk czy zapach. Możliwość rejestracji takich wzorów jest dość kontrowersyjna, podobnie jak
rejestracja znaków towarowych zapachowych. W toku dokonywania rejestracji znaków towarowych jednym z wymogów jest możliwość przedstawienia graficznego rejestrowanych oznaczeń.
W odniesieniu do znaków towarowych zapachowych przedstawienie graficzne takiego oznaczenia,
jak stwierdził Europejski Trybunał Sprawiedliwości, jest niemożliwe poprzez opis słowny, wzór chemiczny czy depozyt próbki (na temat stanowiska Trybunału Sprawiedliwości w kwestii przedstawialności graficznej oznaczeń patrz szerzej R. Skubisz, Komentarz do wyroku ETS w sprawie Sieckmann,
Rzecznik Patentowy 2003/1, s. 128). Wskazane wyżej ograniczenia uniemożliwiają zatem graficzne
przedstawienie tego rodzaju oznaczeń i, tym samym, w praktyce uniemożliwiają ich rejestrację
jako znaków towarowych. Niemniej ostatnia zmiana rozporządzenia 207/2009 i nowa dyrektywa
2015/2436 wskazuje na możliwość rozszerzenia zakresu oznaczeń, na które można uzyskać prawo
wyłączne do znaku towarowego (zob. M. Ziółkowski, Zmiany w zakresie wymogu przedstawialności
znaku towarowego w dyrektywie 2015/2436, PPH 2016/12, s. 10–15).
Taką wykładnię przepisu sugeruje określenie „w szczególności”, które zostało użyte w art. 3 lit. a)
rozporządzenia 6/2002.
W odniesieniu do kształtu zobacz ciekawy przykład wzoru produktu modyfikowalnego zob. wzór
produktu z odkształcalnym kształtem RCD 2082917 „SHAPEABLE BOWLS”.
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2.1. Produkt – materialny nośnik wzoru wspólnotowego
Wzory wspólnotowe mogą być wdrożone zarówno do produktów przemysłowych, jak
i rzemieślniczych. Jako produkt należy rozumieć: opakowania93, układ, symbole graficz‑
ne94 czy kroje pisma typograficznego (art. 3 lit. b) rozporządzenia 6/2002). Jako wzory
przemysłowe rejestracji podlegają również: wystrój różnego rodzaju powierzchni, bu‑
dynki i inne konstrukcje, architektura otoczenia zewnętrznego, wnętrza samochodu
czy aranżacje większych przestrzeni, takich jak apartamenty, magazyny czy sklepy95.



Wzór wspólnotowy nr 000896618‑0006 – „Wystrój restauracji”.


93
94

95
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Wzór wspólnotowy nr 001518127‑0001 – „Wystrój sypialni”.

Opakowania produktów mogą korzystać również z ochrony jako przestrzenny znak towarowy.
Symbole graficzne, podobnie jak opakowania produktów, mogą być również chronione jako znaki towarowe. Niejednokrotnie, ze względu na niższe koszty rejestracji i utrzymania ochrony prawa wyłącznego
do wzoru przemysłowego (w porównaniu ze zgłoszeniem znaku towarowego) oraz brak konieczności wskazywania towarów lub usług, do których symbol graficzny się odnosi (jak to jest w odniesieniu do zgłoszenia znaku towarowego, w którym obligatoryjnie wskazuje się na podstawie klasyfikacji nicejskiej towary/
usługi, które mają być oznaczane znakiem towarowym), przedsiębiorcy rejestrują symbol graficzny jako
wzór przemysłowy. Po upływie maksymalnego okresu ochrony wzoru przemysłowego, jeżeli oznaczenie
przyjęło się w obrocie, przedsiębiorca może zgłosić do rejestracji jako znak towarowy, chroniony wcześniej
jako wzór przemysłowy, symbol graficzny. Od oznaczenia zgłaszanego do rejestracji jako znak towarowy
nie wymaga się bowiem, aby to oznaczenie było nowe, jak ma to miejsce w przypadku wzoru przemysłowego, wynalazku czy wzoru użytkowego, a zatem, jeżeli spełnione są pozostałe wymogi do rejestracji
tego oznaczenia jako znaku towarowego, może on zostać skutecznie zgłoszone jako znak towarowy.
Wystrój wnętrza może być również chroniony jako znak towarowy. Jest to dość kontrowersyjne stanowisko, które, mimo powyższego, zostało potwierdzone w wyroku TS z 10.07.2014 r., C‑421/13,
Apple Inc. przeciwko Deutsches Patent- und Markenamt, ECLI:EU:C:2014:2070.
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Jako wzory wspólnotowe rejestrowane są również różnego rodzaju wykroje, pla‑
ny domów czy innych projektów architektonicznych pod warunkiem, że taki wzór
przemysłowy zostanie zgłoszony do rejestracji w klasie 19–08 „inne materiały druko‑
wane” według Klasyfikacji Lokarneńskiej96.



96

Wzór wspólnotowy nr 000867320-0001 – „Advertising material”.



Wzór wspólnotowy nr 001905019-0004 – „Architects’ plans”.



Wzór wspólnotowy nr 002178822-0001 – „Architects’ plans”.

Zob. wytyczne EUIPO (Examination of applications for registered Community designs, s. 22).
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Jako wzory przemysłowe mogą być również chronione wzory stanowiące część
produktów złożonych, przy czym produktami złożonymi są takie produkty, które
składają się z wielu części i mogą być zastąpione w sposób umożliwiający rozłożenie
(demontaż produktu) i ponowne złożenie (ponowny montaż) produktu (art. 3 lit. c)
rozporządzeniu 6/2002). Wytwór może być zatem wcielony do całości produktu pro‑
stego (pojedynczego) lub produktu złożonego, do części produktu pojedynczego
lub części produktu złożonego.
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Wzór wspólnotowy nr 000089503‑0001 – „Narzędzia kuchenne”.

Wzór wspólnotowy nr 380969‑0002 – „Gaz (opakowania na ciekły i stały)“.

Wzór wspólnotowy nr 001684366‑0004 –„Instrumenty dęte (części do-)”.
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Ustalenie, czy wzór jest zawarty w produkcie prostym czy też stanowi część skła‑
dową produktu złożonego w praktyce jest problematyczne. Jest to jednak szczegól‑
nie istotne w toku postępowania o unieważnienie czy naruszenie prawa z rejestracji
wzoru wspólnotowego. W toku dokonywania oceny przesłanki nowości czy indywi‑
dualnego charakteru wzoru części składowej produktu złożonego należy bowiem
uwzględnić wyłącznie cechy, które są widoczne w toku normalnego używania tego
produktu (art. 4 ust. 2 lit. a) rozporządzenia 6/2002). Również podczas badania za‑
kresu ochrony wzoru, które jest dokonywane z punktu widzenia poinformowanego
użytkownika, istotne jest uwzględnienie wyłącznie cech podlegających ochronie97.

2.2. Widoczność
Wzory części składowych inkorporowane do produktów złożonych, aby mogły pod‑
legać ochronie, muszą być widoczne w toku zwykłego używania produktu (art. 4
ust. 2 lit. a) rozporządzeniu 6/2002). Jeżeli po włączeniu części składowej do produk‑
tu złożonego pozostaje ona widoczna w toku zwykłego używania produktu przez
użytkownika końcowego, z wyłączeniem konserwacji, obsługi czy naprawy, wówczas
wzór na tę część składową podlega ochronie (art. 4 ust. 3 rozporządzenia 6/2002).
W toku badania, czy dany element jest widoczny w toku używania, oceny dokonuje
się z punktu widzenia użytkownika finalnego. Jest to punkt odniesienia, który nie
powinien być jednak utożsamiany z modelem poinformowanego użytkownika98.
W świetle definicji wzoru przemysłowego wyrażonej w art. 4 ust. 2 rozporzą‑
dzenia 6/2002, widoczność części składowej podczas zwykłego używania produktu
determinuje jej ochronę. Wymóg widoczności chronionych elementów podczas uży‑
wania produktu dotyczy jednak wyłącznie wzorów odnoszących się do produktów
złożonych99. W trakcie badania kryterium nowości i indywidualnego charakteru na‑
leży zatem sprawdzić, czy wszystkie elementy wzoru podlegającego ocenie są wi‑
doczne w toku zwykłego używania produktu złożonego, bowiem te części produk‑

97

98
99

W kontekście definiowania pojęcia „produkt” zob. decyzja III IO EUIPO z 17.02.2017 r., R1266/2016‑3,
„Graphic symbols and logos”.
Wyrok Sądu UE z 20.06.2015 r., T‑617/13, Aic S.A. p. OHIM, pkt 13, ECLI:EU:T:2015:32.
Zob. podobnie wyrok Sądu UE z 9.09.2014 r., T‑494/12, Biscuits Poult/OHIM – Banketbakkerij Merba (Ciastko), pkt 21, ECLI:EU:T:2014:757, dalej jako wyrok T‑494/12, Buiscuits. W odniesieniu do badania wzorów stanowiących część składową produktów złożonych zob. wyrok Sądu
z 3.10.2014 r., T‑39/13, Cezar/OHIM – Poli‑Eco (Wkładka), pkt 40, 51, 52, ECLI:EU:T:2014:852,
dalej wyrok T‑39/13, Cezar oraz wyr. Sądu UE z 20.06.2015 r., T‑617/13, Aic S.A. p. OHIM. Wymóg
widoczności był również poruszany w innych wyrokach Sądu UE. Zob. m.in.: wyrok z 9.09.2011 r.,
T‑11/08, Kwang Yang Motor Co., Ltd. przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), ECLI:EU:T:2011:447, dalej jako wyrok T‑11/08, Kwang
Yang; wyrok z 25.04.2013 r., T‑80/10, Bell & Ross BV przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach
Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), ECLI:EU:T:2013:214, dalej wyrok T‑80/10,
Bell & Ross BV; wyrok z 4.02.2014 r., T‑339/12, Gandia Blasco, SA przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), ECLI:EU:T:2014:54; dalej
wyrok T‑339/12, Gandia Blasco;
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tów, które nie są w ogóle widoczne nie wpływają na ogólne wrażenie wzorów. Nie
oznacza to jednak, że wszystkie elementy wzoru muszą być w każdym momencie
widoczne. Istotne jest, czy są one widoczne w toku zwykłego używania wzoru.
Aby ocenić, czy dana część jest widoczna, należy zdefiniować pojęcie „zwykłe‑
go używania” produktu. Prawodawca unijny jako „zwykłe używanie” rozumie każde
używanie produktu z wyłączeniem konserwacji, obsługi lub naprawy (art. 4 ust. 3
rozporządzenia 6/2002). Takie używanie produktu jest możliwe po uprzednim po‑
łączeniu części niezbędnych do funkcjonowania produktu złożonego i włączeniem
ich w pewną całość100. Przykładowo, w toku badania nowości czy indywidualnego
charakteru wzoru wkładu do kominka, należy brać pod uwagę wyłącznie te cechy,
które są widoczne po zamontowaniu tego wkładu101. Wkład do kominka jest bowiem
częścią składową produktu złożonego jakim jest kominek. W postępowaniu o unie‑
ważnienie czy naruszenie prawa z rejestracji tego rodzaju wzorów nie uwzględnia się
zatem tych cech, które są widoczne, przykładowo, podczas nabywania tego rodzaju
wkładu.
Kwestią sporną jest, czy ochrona wzoru wspólnotowego obejmuje taki element
wzoru, który nie jest widoczny „gołym okiem”. M. Poźniak‑Niedzielska reprezentu‑
je pogląd, zgodnie z którym „przedmiotem ochrony może być również forma lub
konfiguracja przedmiotu, która nie jest widzialna tzw. „gołym okiem”102. Natomiast
U. Koschtial z ochrony wykluczyła takie wzory, które mogą być widoczne wyłącznie
za pomocą technicznych środków. W świetle tego stanowiska w toku zwykłego uży‑
wania produktu użytkownik nie może korzystać z takich urządzeń, jak na przykład,
mikroskop103. Cechy istotne wzorów przemysłowych powinny być dostrzegalne przez
konsumentów w toku ich nabywania, stanowią bowiem bodziec do zakupu towarów.
Zasadniczo niewidoczne cechy wzorów nie wpływają na ogólne wrażenie, jakie wzór
wywiera na poinformowanym użytkowniku. Takie cechy nie powinny być uwzględnia‑
ne w postępowaniu o unieważnienie prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego czy
w sprawach dotyczących naruszenia prawa z rejestracji wzoru. Przedstawione sta‑
nowisko jednakże uniemożliwiałoby ochronę tym produktom, które ze swej istoty
są niewielkich rozmiarów, a ich poszczególne elementy są, z założenia, niewidoczne
„gołym okiem”. Za pomocą środków technicznych są bowiem oceniane przed zaku‑
pem znaczki, monety kolekcjonerskie oraz niektóre elementy biżuterii. Wyłączenie
spod ochrony tych elementów wzorów, które nie są widoczne „gołym okiem” jest

100

101

102
103
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Zob. dec. III IO EUIPO z 4.08.2009 r. w sprawie R 1276/2008‑3, electrical contactors, http://oami.
europa.eu/LegalDocs/BoA/2008/fr/R1276_2008‑3.pdf.
Zob. dec. III IO EUIPO z 14.10.2009 r. w sprawie R 316/2008‑3, fireplaces, http://oami.europa.eu/
LegalDocs/BoA/2008/en/R0316_2008‑3.pdf. Na mocy decyzji wydanej przez III Izbę Odwoławczą EUIPO unieważniono decyzję Wydziału Unieważnień EUIPO z 11.12.2007 r. (ICD 000434782
‑0001, Euro Fire AB, http://oami.europa.eu/pdf/design/invaldec/ICD%20000003184%20decision%20(EN).pdf (powołana decyzja EUIPO była przedmiotem analizy w artykule autorki Nowość
i indywidualny charakter wzoru przemysłowego w praktyce Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrz‑
nego, EPS 2008/8, s. 43).
M. Poźniak‑Niedzielska, Ochrona wzoru niezarejestrowanego w prawie europejskim..., s. 713.
Tak: U. Koschtial, Design law: individual character, visibility and functionality, IIC 2005/3, s. 310.
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krzywdzące dla ich projektantów czy innych uprawnionych do rejestracji. Nie nale‑
ży więc uniemożliwiać ich ochrony jako wzorów na gruncie rozporządzenia 6/2002
w szczególności, że nie ma to uzasadnienia w aktualnie obowiązujących przepisach.
Wymóg widoczności cech chronionych wzoru wspólnotowego nie oznacza jed‑
nak, że elementy wzoru, które podlegają ochronie, muszą być stale widoczne w toku
używania produktu, w którym wzór jest zawarty. W związku z powyższym z ochrony
jako wzór przemysłowy powinien korzystać, na przykład, wzór zegara z kukułką.

2.3. Wzory wspólnotowe wyłączone z ochrony
Jako wzory nie mogą być chronione wytwory, które nie są nowe i nie posiadają przy‑
miotu indywidualnego charakteru, jak również takie wzory, które nie mieszczą się
w definicji wzoru. Z możliwości ochrony jako wzór przemysłowy wyłączono również
pewne postacie wytworów. Są to, między innymi: wzory, których forma została na‑
rzucona przez funkcje techniczne produktu i formy służące do odpowiednich po‑
łączeń z produktem złożonym (art. 8 rozporządzenia 6/2002), wzory przemysłowe
sprzeczne z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami (art. 9 rozporządzenia
6/2002) oraz programy komputerowe (art. 3 lit. b) rozporządzenia 6/2002).
Na etapie zgłaszania wzoru do ochrony EUIPO dokonuje wyłącznie powierzchow‑
nej oceny zdolności rejestracyjnej wzoru. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Inte‑
lektualnej z siedzibą w Alicante nie sprawdza, czy wzór spełnia wymóg nowości i in‑
dywidualnego charakteru. W toku rejestracji wzoru wstępne jego badanie obejmuje
tylko ustalenie, czy zgłaszany wzór jest wzorem wspólnotowym w rozumieniu art. 3
lit. a) rozporządzenia 6/2002), a ponadto – czy nie jest on sprzeczny z porządkiem
publicznym i dobrymi obyczajami. Ocena jest dokonywana przez ekspertów . W toku
przeprowadzanego badania nie jest uwzględniany wzorzec poinformowanego użyt‑
kownika.
2.3.1. Wzory przemysłowe „funkcjonalne”
W świetle przepisów rozporządzenia 6/2002 „Wzór wspólnotowy nie obejmuje cech
postaci produktu wynikających wyłącznie z jego funkcji technicznej” (art. 8 ust. 1 roz‑
porządzenia 6/2002). Cechy funkcjonalne wytworów mogą być chronione patentem
na wynalazek czy prawem ochronnym na wzór użytkowy. Wykluczenie z ochrony
wytworów o charakterze funkcjonalnym jest zasadne w związku z odmiennym celem
ochrony wzorów przemysłowych i rozwiązań technicznych chronionych patentem czy
prawem ochronnym do wzoru użytkowego. Wzory przemysłowe, w przeciwieństwie
do wzoru użytkowego i wynalazku, nie są rozwiązaniami technicznymi. W związku
z powyższym wewnętrzne części do maszyn, których wygląd nie ma znaczenia, nie
podlegają ochronie jako wzory przemysłowe104.
Na podstawie przyznanego prawa wyłącznego do wzoru przemysłowego ochro‑
nie podlegają elementy zdobnicze produktów, a nie – cechy techniczne. Jeżeli
104

Zob. decyzja III IO EUIPO z 22.09.2009 r., R 690/2007‑3, „coffee mugs”.
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zgłaszającemu zależałoby na ochronie cech funkcjonalnych, wówczas należałoby ta‑
kie rozwiązanie zgłosić do ochrony patentowej lub jako wzór użytkowy, jeżeli w da‑
nym państwie taką ochronę przewidziano. W praktyce zdarzają się jednak przypadki
rejestracji produktów o cechach, w dużej mierze, technicznych, jak, przykładowo,
wzór cegły.



Wzór wspólnotowy nr 001706086‑0001.

W odniesieniu do wzorów przemysłowych materiałów budowlanych rejestrowa‑
nych w 25. klasie Klasyfikacji Lokarneńskiej (podklasa 01), kwestia zakresu ochrony
takich wzorów jest problematyczna. Są to bowiem produkty, których praktycznie
każdy element składowy jest determinowany cechami technicznymi. Niemniej nie
są one wykluczone z ochrony jako wzory przemysłowe. Należy jednak podkreślić,
że ochronie podlegają tylko takie cechy, co do zasady wyglądu produktu, które nie
są wyłącznie cechami funkcjonalnymi105. Co więcej, przyznanie ochrony na dany wzór
nie oznacza braku możliwości unieważnienia danego wzoru106.
Według pkt 10 preambuły do rozporządzenia 6/2002 „Nie należy wstrzymywać
innowacji technologicznych poprzez przyznawanie ochrony wzoru cechom wynika‑
jącym wyłącznie z ich funkcji technicznej”. Zgodnie z wykładnią językową pkt 10
preambuły do rozporządzenia 6/2002, nie wszystkie wzory wspólnotowe posia‑
dające cechy funkcjonalne zostały wyłączone z ochrony. W praktyce wzory, które
charakteryzują się cechami funkcjonalnymi mającymi charakter rynkowy (ponieważ
W odniesieniu do aspektu funkcjonalności wzoru zob. wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Dusseldorf (Niemcy) w dniu 15.07.2016 r., C‑395/16,
DOCERAM GmbH/CeramTec GmbH, w którym sąd niemiecki zadał pytanie: „Czy cechy postaci
produktu wynikają wyłącznie z jego funkcji technicznej w rozumieniu art. 8 ust. 1 rozporządzenia
Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych, co powoduje
wyłączenie spod ochrony, także wtedy, gdy postać nie ma żadnego znaczenia dla projektu produktu, a jedynym czynnikiem decydującym o projekcie jest (techniczna) funkcjonalność?”. W przypadku
odpowiedzi twierdzącej na wyżej przywołane pytanie sąd wniósł o udzielenie odpowiedzi na pytanie: „Z jakiego punktu widzenia należy oceniać, czy poszczególne cechy postaci produktu zostały
wybrane tylko ze względu na funkcjonalność. Czy „obiektywny obserwator” jest decydujący i jeżeli
tak, to jak należy go zdefiniować?”
106
Zob. decyzja III IO EUIPO z 12.02.2015 r., R 998/2013‑3, „insulation blocks”. Zob. też decyzja III IO
EUIPO z 22.03.2012 r., R1482/2009‑3, „insulation blocks”.
105
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są przyjemne do oglądania lub „stylowo” funkcjonalne), powinny być chronione107.
W praktyce oznacza to, że jeżeli dana funkcja przedmiotu może być realizowana nie‑
zależnie od wyglądu zewnętrznego danego produktu, powinna ona podlegać ochro‑
nie. Nie należy zatem kategorycznie wykluczać z ochrony wszystkich cech funkcjo‑
nalnych. Jest to pogląd, który jest określany jako „kryterium wielości form”108. Art. 8
ust. 1 rozporządzenia 6/2002 ma zatem zastosowanie w przypadku, gdy konieczność
realizacji danej funkcji, jaką spełnia produkt, jest jedynym czynnikiem, który zdeter‑
minował wybór danej cechy109. Niemniej to, że dana cecha wzoru jest cechą funkcjo‑
nalną, nie musi doprowadzić do unieważnienia prawa z rejestracji wzoru jako takiego.
„Wzór jako całość zostanie uznany za nieważny tylko wtedy, gdy wszystkie istotne
cechy postaci danego produktu wynikają jedynie z jego funkcji technicznej”110. Bada‑
nie polega zatem na ustaleniu, czy „(...) istotne cechy postaci produktu, w którym ma
być zawarty zakwestionowany wzór wspólnotowy, wynikają wyłącznie z jego funkcji
technicznej. Trzeba wówczas najpierw ustalić, jaka jest funkcja techniczna tego pro‑
duktu. Następnie należy uwzględnić odpowiednie wskazanie zawarte w zgłoszeniu
do rejestracji wzoru (art. 36 ust. 2 rozporządzenia 6/2002), ale także, jeżeli zajdzie
taka potrzeba, sam wzór, jeżeli wyjaśnia on charakter produktu, jego przeznaczenie
lub funkcję”111. Ocena aspektów technicznych wzorów nie może być jednak dokony‑
wana przez poinformowanego użytkownika.
2.3.2. Części do połączeń
„Wzór wspólnotowy nie obejmuje cech postaci produktu, które muszą być koniecz‑
nie odtworzone w dokładnej formie i wymiarach, aby umożliwić produktowi, w który
włączono wzór lub w którym jest on zastosowany, aby mógł zostać mechanicznie zło‑
żony lub połączony z innym produktem lub mógł zostać umieszczony w nim, na nim
lub dookoła niego, tak aby oba produkty mogły spełniać swoje funkcje” (art. 8 ust. 2
rozporządzenia 6/2002). Z rejestracji zostały więc wyłączone te wzory, które mogą
być odtworzone wyłącznie na podstawie formy spełniającej dokładne wymiary, bo‑
wiem służy ona jako mechaniczne połączenie produktu złożonego lub umożliwia
współdziałanie wytworu z produktem złożonym. W związku z tym, kształt zderzaka
czy tylnego lusterka może być objęty ochroną prawną wzoru, podczas gdy na złą‑
cza służące do przymocowania tych części do samochodu ochrona nie powinna być
przyznana (chyba że będą one dodatkowo, poza elementami czysto technicznymi,

U. Suthersanen, Design Law: European Union and United States of America..., s. 95–96.
Zob. P. Kamina, Le nouveau droit des dessins et modéles, Paryż 2001, s. 32–58. Zob. też decyzje
III IO EUIPO, w których EUIPO nie przyjął argumentacji opartej na koncepcji wielości form (tak:
decyzje III IO EUIPO z 14.04.2014 r., R 1770/2012‑3, R 1771/2012‑3, R 1772/2012‑3, „game cartridges”; oraz decyzje III IO EUIPO z 12.05.2014 r., R 2002/2012‑3, „protective cover and keyboards” i R 1997/2012‑3, „protective cover”).
109
Decyzja III IO EUIPO z 22.10.2009 r., R 690/2007‑3, „chaff cutters”, pkt 31–32.
110
Decyzja III IO OHIM z 29.04.2010 r., R 211/2008‑3, „Fluid distribution equipment”, pkt 36.
111
Zob. wyrok Sądu UE z 18.03.2010 r., T‑9/07, Grupo Promer Mon Graphic, SA przeciwko Urzędowi
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), ECLI:EU:T:2010:96,
dalej wyrok T‑9/07, Grupo Promer, pkt 56.
107
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zawierały również pewne elementy natury estetycznej). Konsument powinien mieć
możliwość wymiany rury załączonej do odkurzacza na inną rurę, niekoniecznie tego
samego producenta112. Możliwość zastrzeżenia części do połączeń uniemożliwiła‑
by bowiem wytwarzanie części do tych produktów, jak i różnego rodzaju maszyn
współdziałających. Jak słusznie zauważa J. Kępiński, gdyby „firma produkująca kom‑
putery uzyskała prawo wyłączne na specyficzne wejście do komputera (np. USB) (...)
nikt, poza uprawnionym z rejestracji wzoru lub bez jego zgody, nie mógłby produ‑
kować urządzeń peryferyjnych, np. dysków twardych pod USB, myszek, klawiatur
i wielu innych gadżetów”113. W związku z powyższym – w sytuacji gdy opisana w art. 8
ust. 2 sytuacja ma zastosowanie do wszystkich istotnych cech wzorów, wówczas jest
to podstawa do unieważnienia prawa do wzoru wspólnotowego114.
Przepis art. 8 ust. 3 rozporządzenia 6/2002 przewiduje pewną sytuację szczególną
względem opisanej powyżej. Jeżeli wzór wspólnotowy służy do umożliwienia wielo‑
krotnego składania czy łączenia wzajemnie wymienialnych produktów w ramach sys‑
temu modułowego, zasada wyrażona w art. 8 ust. 2 nie obowiązuje. Takie wyłączenie
w doktrynie prawa wzorów wspólnotowych jest określane jako klauzula „must‑fit”.
Dotyczy ona wyłącznie wzorów produktów współdziałających ze sobą. Niezależnie
od tego zakazu rejestrowane mogą być wzory na produkty modułowe. Jest to tak
zwana klauzula „must‑match”; zwana również klauzulą LEGO. Jako wzór wspólnotowy
może być chroniony „wzór służący zapewnieniu wielokrotnego składania lub łącze‑
nia wzajemnie wymienialnych produktów w ramach systemu modułowego” (art. 8
ust. 3 rozporządzenia 6/2002). Prawodawca unijny uzasadnia istnienie tego wyjątku
tym, że „(...) mechaniczne połączenia produktów modułowych mogą stanowić istot‑
ny element innowacyjny cech charakterystycznych produktów modułowych i główną
wartość handlową” (pkt 11 preambuły do rozporządzenia 6/2002).
2.3.3. Wzory sprzeczne z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami
Wyłączeniu z ochrony jako wzory wspólnotowe podlegają również formy sprzecz‑
ne z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami (art. 9 rozporządzenia 6/2002).
Jest to podejście zgodne z przepisami Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(art. 10 TFUE115). Sprawdzenie tego wymogu ma miejsce na etapie badania zgłoszenia
wzoru. Analiza tej przesłanki nie ma zatem charakteru następczego, jak ma to miej‑
sce w odniesieniu do kryterium nowości i indywidualnego charakteru.
Eksperci dokonują powyższej oceny, opierając się w szczególności na osobistych
odczuciach. Nie ma definicji legalnej pojęcia „sprzeczność z porządkiem publicz‑
nym i dobrymi obyczajami”. Jest to bowiem klauzula generalna116. Dla jednych wzór
112
113
114
115

116

48

Patrz pkt 5.4.10.1. Zielonej Księgi.
Tak J. Kępiński, Wzór przemysłowy i jego ochrona..., s. 73.
Decyzja III IO EUIPO z 20.11.2007 r., R0134/2007‑3, „automatic gaming machines”.
W świetle art. 10 TFUE: „Przy określaniu i realizacji swoich polityk i działań Unia dąży do zwalczania
wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną”.
Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące rozumienia pojęcia sprzeczności z dobrymi obyczajami (zob. wyrok Sądu UE z 9.03.2012, T‑417/10, Cortés del Valle López
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może być sprzeczny z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami, podczas gdy
przez innych nie będzie on za taki uznany. To sprawia, że niektóre decyzje o udziele‑
niu lub nieudzieleniu ochrony na dany wzór przemysłowy są kontrowersyjne. Przy‑
kładowo, zarejestrowany w EUIPO wzór lalki (przedstawiony poniżej) dla części od‑
biorców może być bulwersujący i, tym samym, sprzeczny z porządkiem publicznym
i dobrymi obyczajami, podczas gdy dla innych odbiorców jest to wzór dopuszczalny.



Wzór wspólnotowy nr 000001334‑0006 (lalka).

Podobnie, przedstawione poniżej wzory przeznaczone do zastosowania na ręcz‑
nikach czy w przemyśle cukierniczym.



Wzór wspólnotowy nr 000109376‑0001
(ręczniki).



Wzór wspólnotowy nr 000109376‑0002
(ręczniki).

przeciwko OHIM, ECLI:EU:T:2012:120, pkt 21) czy sprzeczności z porządkiem publicznym (wyrok
TS z 14.03.2000 r., C‑54/99, Eglise de scientologie de Paris et Scientology International Reserves
Trust przeciwko Premier ministre, ECLI:EU:C:2000:124, pkt 17) w odniesieniu do unieważnienia
praw wyłącznych do znaków towarowych może być również pomocne w sprawach dotyczących
unieważnienia prawa z rejestracji wzorów przemysłowych.
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Wzór wspólnotowy nr 001097901‑0003
(czekolada).



Wzór wspólnotowy nr 001097901‑0001
(czekolada).

Sprzeczność z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami jest podstawą
do unieważnienia prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego (art. 25 ust. 1 lit. b) roz‑
porządzenia 6/2002). W sytuacji unieważnienia prawa z rejestracji wzoru wspólno‑
towego w oparciu o tę przesłankę nie jest istotne, że w którymkolwiek z państw
członkowskich Unii Europejskiej dany wzór mógł być uznany za niegodzący w do‑
bre obyczaje czy porządek publiczny. Kwalifikacja wzoru wspólnotowego jako wzoru
sprzecznego z porządkiem publicznym czy dobrymi obyczajami w jednym państwie
członkowskim skutkuje unieważnieniem prawa z rejestracji udzielonego na ten wzór
wspólnotowy w całej Unii Europejskiej, co jest zgodne z unijnym jednolitym charak‑
terem tego prawa. Nie jest zatem zasadne stanowisko, zgodnie z którym wzór wspól‑
notowy jest sprzeczny z porządkiem publicznym czy dobrymi obyczajami wówczas,
gdy jest on za taki uznany w większości państw członkowskich Unii Europejskiej117.
Ochrona przyznana w ramach rejestracji wzoru przez EUIPO powinna być bowiem
jednolita we wszystkich państwach członkowskich, a tym samym uznanie wzoru
za sprzeczny z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami w jednym państwie
będzie skutkowało jego unieważnieniem na terytorium całej Unii Europejskiej.
Ocena sprzeczności z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami jest doko‑
nywana samodzielnie przez pracownika urzędu patentowego badającego zgłoszenie
wzoru. W doktrynie został zaprezentowany pogląd, zgodnie z którym uznanie wzoru
za sprzeczny z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami powinno być dokona‑
ne przez pewną grupę rozsądnie myślących członków społeczeństwa118, a nie poje‑
dynczą osobę w postaci eksperta z urzędu patentowego. Co istotne, w toku oceny tej
przesłanki nie jest uwzględniany model poinformowanego użytkownika.
2.3.4. Programy komputerowe
Jednym z przykładów wytworów, które nie mogą być rejestrowane jako wzory wspól‑
notowe, są programy komputerowe. Ich wykluczenie było związane ze stworzeniem
117

118
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Wyrok Sądu z 20.09.2011 r., T‑232/10, Couture Tech Ltd. przeciwko OHIM, ECLI:EU:T:2011:498,
pkt 37 i 62. Podaję za Guidelines. Examination of Applications for Registered Community Designs
z 2014 r., s. 24.
P. Torremans, Holyoak and Torremans: Intellectual Property Law, Oksford 2008, s. 330.
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jednolitego unijnego systemu ochrony programów komputerowych w ramach
ochrony prawnoautorskiej119.
W praktyce zdarza się jednak, że wytwory takie jak ikony komputerowe czy in‑
terface użytkownika są chronione jako wzory wspólnotowe120. Poprzez możliwość
przedstawienia wzorów za pomocą komputera dopuszczono ochronę „wzorów wir‑
tualnych” czy, inaczej zwanych, „wzorów komputerowych”. Jest to związane z roz‑
wojem świata cyfrowego. Jako wzory wspólnotowe rejestrowane są zatem: tapety
umieszczane na ekranach monitorów i telefonów komórkowych, wzory ikon kompu‑
terowych, postaci z filmów animowanych, a nawet – strony internetowe.



Wzór wspólnotowy nr 000583331‑0001 i wzór wspólnotowy nr 000601604‑0001
zgłoszone jako, między innymi „ikony komputerowe”.


119

120

Wzory wspólnotowe nr 000580766‑0006 i 000580766‑0004
zgłoszone jako, m.in. „postać z filmu animowanego”.

Zob. pkt 5.4.14. Zielonej Księgi; Dyrektywa Rady EWG 91/250 z 14.05.1991 r. w sprawie ochrony
prawnej programów komputerowych.
Podobnie w przypadku patentów na wynalazki. Pomimo wykluczenia z ochrony patentowej programów komputerowych w praktyce zdarzają się jednakże przykłady pośredniej ochrony programu
komputerowego w ramach uzyskanego patentu.
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Wzór wspólnotowy nr 001653551‑0001 zgłoszony jako strona internetowa.

Wzory wspólnotowe nr 002855700‑0007 i 002855700-0002 – „Interfejs komputerowy”.
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Wzór wspólnotowy nr 003556356‑0001 – „Interfejs komputerowy”.

Wzory wspólnotowe nr 003556356-0014 i 003556356-0023 – „Interfejs komputerowy”.
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2.3.5. Idee (pomysły)
Z definicji wzoru wspólnotowego wynika, że wzór jako taki powinien odnosić się
do zmaterializowanego, konkretnego produktu (art. 3 lit. b) rozporządzenia 6/2002).
Wytworem, w który wcielono wzór, nie jest zatem pomysł jako taki, który cechuje się
abstrakcyjnością. Nie można bowiem chronić idei, ponieważ jako wzór przemysłowy
jest chroniona wyłącznie materialna postać produktu, w jakiej wzór jest wyrażony.
Idea jako taka, bez uprzedniego jej zmaterializowania, nie może być również chro‑
niona ani patentem na wynalazek, ani prawem ochronnym na wzór użytkowy. Dopie‑
ro po „wcieleniu” pomysłu w materialny wytwór można starać się o ochronę. Przykła‑
dowo, Sąd Apelacyjny w Paryżu (jęz. franc. Cour d’Appel de Paris) rozstrzygał kwestie
możliwości ochrony pomysłu jako takiego. Pan A., trudniący się sprzedażą artykułów
biurowych, wymyślił, że połączy kilka atramentów do długopisów i stworzy opa‑
kowanie przeznaczone na produkty kosmetyczne. Skonstruował model kałamarza,
a przedmiotowy wzór zarejestrował we francuskim urzędzie patentowym121. Po do‑
konaniu rejestracji wzoru pan A. zauważył, że przedsiębiorstwo S.T. Dupont sprzedaje
flakony, które są wytwarzane zgodnie z pomysłem połączenia kilku tuszy w pojem‑
nik, w czym dostrzegł naruszenie zgłoszonego przez siebie wzoru. Sąd stanął jednak
na stanowisku, że poprzez zgłoszenie do urzędu patentowego wzoru przemysłowe‑
go pan A. uzyskał wyłącznie ochronę na zewnętrzną postać zgłoszonego wytworu,
a nie – na pomysł połączenia tuszy w pojemnik na kosmetyki122. Uzyskał on zatem
ochronę na konkretny model zgłoszony w urzędzie patentowym, a w związku z tym
konkurenci pana A. mogli dowolnie korzystać z jego pomysłu.

121
122

We Francji rolę urzędu patentowego pełni Institut National de la Propriété Industrielle (INPI).
Tak wyrok Sądu Apelacyjnego w Paryżu z 27.10.1995 r., 876790, Patrick ARABIAN p. ST DUPONT
(S.A.), PIBD 1996 604 III 76.
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3. Poinformowany użytkownik – pojęcie
W rozporządzeniu 6/2002 powołanie się na wzorzec poinformowanego użytkowni‑
ka ma miejsce w dwóch sytuacjach. Po pierwsze, w toku badania, czy wzór posiada
indywidualny charakter (art. 6 rozporządzenia 6/2002) oraz, po drugie, podczas de‑
finiowania zakresu ochrony wzoru wspólnotowego (art. 10 rozporządzenia 6/2002).
W obydwu postępowaniach model poinformowanego użytkownika jest niezbędny,
bowiem stanowi punkt odniesienia w toku badania ogólnego wrażenia, jakie wywie‑
ra na nim wzór kwestionowany i przeciwstawiony.
Podobnie jak znawca, punkt odniesienia stosowany na gruncie prawa patento‑
wego czy przeciętny konsument, wzorzec stosowany w prawie znaków towarowych
i nieuczciwej konkurencji, również wzorzec poinformowanego użytkownika posiada
stałe elementy konstrukcyjne pomocne w jego stosowaniu. Po pierwsze, jest to użyt‑
kownik pewnej grupy produktów. Po drugie, jest to osoba posiadająca wiedzę na te‑
mat wzornictwa produktów, których jest użytkownikiem.
Poinformowany użytkownik, podobnie jak istniejący już model znawcy czy prze‑
ciętnego konsumenta, jest zatem bytem abstrakcyjnym123. Jest to osoba, która używa
produktów i, w związku z tym używaniem, jest poinformowana w stopniu większym
niż przeciętny124. Niezależnie od tego, czy wzór odnosi się do produktu codzienne‑
go użytku czy też wytworu specjalistycznego, za punkt odniesienia należy przyjąć
właściwego użytkownika, którego, dodatkowo, cechuje odpowiedni poziom wiedzy.
Model poinformowanego użytkownika powinien być bowiem dostosowany do ro‑
dzaju badanego wzoru i przeznaczenia produktu, w który wzór jest inkorporowany.
W świetle orzecznictwa Sądu UE powinien on być wskazany w oparciu o produkt,
w który wzór przemysłowy jest wcielony125. Ze względu na trudności z precyzyjnym
wskazaniem takiej osoby, w szczególności wówczas, gdy produkt ma kilku odbior‑
ców, zastosowanie tego wzorca w praktyce jest problematyczne126.

123

124

125

126
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Poinformowanego użytkownika, podobnie jak znawcę czy przeciętnego konsumenta, należy traktować wyłącznie jako pewien model. Jest to zatem postać fikcyjna, czysto hipotetyczna, która nie
istnieje w rzeczywistości i „nie można jej spotkać na ulicy” (tak w odniesieniu do modelu znawcy
M. Vivant, Le droit des brevets, Paryż 2005, s. 31).
Zob. dec. III IO OHIM z 14.10.2009 r. w sprawie R 1323/2008‑3, ornamentación, http://oami.
europa.eu/LegalDocs/BoA/2008/es/R1323_2008‑3.pdf, pkt 21.
Zob. wyrok Sądu UE z 22.06.2010 r., T‑153/08, Shenzhen Taiden Industrial Co. Ltd. przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM),
ECLI:EU:T:2010:248, pkt 46; oraz wyrok T‑10/08, Kwang Yang Motor, pkt 24.
Przykładowo, w odniesieniu do wzoru płytek do gry znanych jako „tazos” poinformowanym użytkownikiem Sąd UE uznał dziecko w wieku 5–10 lat oraz dyrektora ds. marketingu w jednej ze spółek wytwarzających produkty, których promocja miała zostać zapewniona dzięki dołączaniu do nich
„tazosów” (wyrok T‑9/07, Grupo Promer Mon Graphic, pkt 64). Zob. komentarze do tego wyroku:
H. Hartwig, Kollision eines Gemeinschaftsgeschmackmusters mit einem älteren Geschmackmuster,
GRUR 2010/189, s. 189–195; J. Sieńczyło‑Chlabicz, Glosa do wyroku Sądu UE z 18.03.2010 r. w spra‑
wie T‑9/07, Zesz. Nauk. Sąd. Admin. 2011/4, s. 163–170; K. Wernicka, Glosa do wyroku Sądu UE
z 18.03.2010 r. w sprawie T‑9/07, Rzecznik Patentowy 2010/2, s. 90–99.
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W doktrynie prawa wzorów przemysłowych próbowano konstruować definicje
wzorca poinformowanego użytkownika. M. Poźniak‑Niedzielska zdefiniowała po‑
informowanego użytkownika jako „uświadomionego użytkownika”, który „jest naj‑
bardziej przenikliwy i ma lepszą znajomość przedmiotu niż zwykły użytkownik127”.
E. Nowińska poinformowanym użytkownikiem określiła osobę, która używa da‑
nych przedmiotów i z tego względu jest uważniejszym obserwatorem128. Według
J. Sieńczyło‑Chlabicz poinformowany użytkownik to „osoba, która używa w sposób
stały danego produktu, posiada na temat tego produktu więcej wiadomości prak‑
tycznych i teoretycznych niż przeciętny użytkownik i ma większą od niego zdolność
postrzegania cech charakterystycznych dla danego przedmiotu”129. Według A. Ti‑
schner „Miarodajny dla oceny powinien być użytkownik, który styka się z wytworem
(produktem) urzeczowiającym wzór przemysłowy, by skorzystać z niego zgodnie
z przeznaczeniem i w celu wyzyskania wartości tkwiącej dla niego w tym produkcie
ze względu na inkorporowany do niego wzór przemysłowy, a więc użytkownik, który
jest zainteresowany określonym ukształtowaniem (określoną postacią) produktu”130.
W toku dokonywania analizy pojęcia „poinformowanego użytkownika” dla wła‑
ściwego zrozumienia tego modelu istotne jest wyjaśnienie dwóch kluczowych za‑
gadnień. Po pierwsze, zdefiniowanie określenia „użytkownik”. Po drugie, ustalenie,
kiedy dany użytkownik posiada przymiot użytkownika „poinformowanego”131.

3.1. Definicja pojęcia „użytkownik” w świetle orzecznictwa EUIPO
i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Określenie „użytkownik” oznacza, że osoba taka używa produktu, w który wzór jest
wcielony. To używanie następuje zgodnie z przeznaczeniem produktu132. Poinfor‑
mowany użytkownik może zostać określony na podstawie produktów wskazanych
w zgłoszeniu133. Wniosek o rejestrację wzoru wspólnotowego musi bowiem zawie‑

127
128
129

130
131

132

133

M. Poźniak‑Niedzielska, Ochrona wzorów przemysłowych w prawie europejskim..., s. 6.
E. Nowińska [w:] E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej..., s. 18.
J. Sieńczyło‑Chlabicz, Przesłanki zdolności rejestrowej wzoru przemysłowego, Zesz. Nauk. Sąd. Adm.
2011/3, s. 76.
Tak A. Tischner, Kumulatywna ochrona..., s. 117.
Na temat zorientowanego użytkownika patrz J. Sieńczyło-Chlabicz, Wzorzec zorientowanego użyt‑
kownika w prawie wzorów przemysłowych, EPS 2011/6, s. 4–13; A. Tischner, Pojęcie wzoru przemysło‑
wego, przesłanki zdolności rejestrowej i wyłączenia spod ochronyprawem z rejestracji wzoru przemysło‑
wego [w:] System Prawa Prywatnego, t. 14B, Prawo własności przemysłowej..., s. 91–102.
Decyzja III IO OHIM z 21.11.2012 r., child seats for motor cars, pkt 43; wyrok Sądu UE z 22.06.2010 r.,
T‑153/08, Communications equipment, pkt 46; wyrok Sądu UE z 9.09.2011 r., T‑10/08, Internal
Combustion engine, pkt 24.
Jest to stanowisko ugruntowane w orzecznictwie TSUE (wyrok T‑153/08, Schenzhen Taiden, pkt 43), jak
i w decyzjach wydanych przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (zob. m.in.: decyzja
III IO EUIPO z 17.04.2008 r., R 860/2007‑3, „inverter generators”; decyzja III IO EUIPO z 5.02.2009 r.,
R 532/2008‑3, „tarro”, pkt 15; decyzja III IO EUIPO z 11.08.2009 r., R 887/2008‑3, „colanders”, pkt 26;
decyzja III IO EUIPO z 26.02.2009 r., R 1942/2007‑3, „mandos a distancia”, pkt 16).
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rać wskazanie produktów, w których wzór ma być zawarty lub zastosowany (art. 36
ust. 2 rozporządzenia 6/2002). W zgłoszeniu można również umieścić informację
na temat klasyfikacji produktów, do których wzór inkorporowano. Klasyfikacja jest
sporządzana według Klasyfikacji Lokarneńskiej (art. 36 ust. 3 pkt d) rozporządzenia
6/2002). Informacje zawarte w zgłoszeniu wzoru wspólnotowego do ochrony mają
zatem doniosłe znaczenie w toku dokonywania oceny ogólnego wrażenia. Nie jest
to jednakże jedyne źródło informacji na temat produktu, w jaki będzie inkorporo‑
wany wzór przemysłowy. W razie potrzeby należy również uwzględnić sam wzór
w zakresie, w jakim ukazuje on charakter produktu, jego przeznaczenie i funkcję.
Rozporządzenie 6/2002 zrywa z tak zwaną „zasadą specjalności (specjalizacji)”134.
Oznacza to, że ochrona wzoru nie jest ograniczona wyłącznie do wzorów tych przed‑
miotów wskazanych we wniosku o rejestrację. Informacje zawarte w zgłoszeniu wzo‑
ru wspólnotowego do rejestracji, takie jak wskazanie produktów, w których wzór ma
być zawarty lub zastosowany, opis wyjaśniający przedstawienie wzoru lub próbkę,
klasyfikacja produktów, w których wzór ma być zawarty lub stosowany, według klas
„nie naruszają ochrony wzoru jako takiego” (art. 36 ust. 6 rozporządzenia 6/2002).
„Uwzględnienie samego wzoru może (...) pozwolić na umiejscowienie danego pro‑
duktu w ramach szerszej kategorii towarów [aniżeli wskazana] w toku rejestracji,
a w konsekwencji – na dokładne określenie poinformowanego użytkownika i stopnia
swobody twórcy przy opracowywaniu danego wzoru”135. Użytkownik ten widzi pro‑
dukt a nie, przykładowo, rysunek techniczny, załączany do zgłoszenia136.
3.1.1. Poinformowany użytkownik jako użytkownik produktu w orzecznictwie EUIPO
i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
W rozporządzeniu 6/2002 prawodawca unijny nie zdefiniował pojęcia „poinformo‑
wanego użytkownika”. Z orzecznictwa EUIPO i Trybunału Sprawiedliwości Unii Eu‑
ropejskiej wynika, że poinformowanym użytkownikiem jest abstrakcyjny prototyp
użytkownika, który używa produktu zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie jest to ani
wytwórca, ani sprzedawca produktów, w które wzór przemysłowy został inkorpo‑
rowany lub dla których jest przeznaczony137. Jest to obserwator o podwyższonym
poziomie uwagi, który posiada pewną wiedzę na temat stanu techniki. Jednocze‑
śnie jest to ten, kto używa produktu, w który wzór przemysłowy jest inkorporo‑
wany, zgodnie z przeznaczeniem produktu138. Za poinformowanego użytkownika
w odniesieniu do wielu przykładów produktów należy uznać osobę konsumenta.
134

135

136
137
138
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W tej kwestii zob. M. Poźniak‑Niedzielska, J. Sieńczyło‑Chlabicz, Europejskie prawo wzorów..., s. 33;
J. Buchalska, Zasada specjalności ograniczająca prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, PPH 2014/6,
s. 46–51.
Takie stanowisko zajął Sąd UE w pierwszym wyroku zapadłym w sprawie unieważnienia prawa
z rejestracji wzoru wspólnotowego (zob. wyrok T‑9/07, Grupo Promer Mon Graphic, pkt 56).
Patrz decyzja III IO EUIPO z 9.11.2007 r., R 103/2007‑3, „bottles”.
Decyzja III IO EUIPO z 21.11.2012 r., R 960/2011‑3, „child seats for motor cars”.
Wyr. Sądu UE z 9.09.2011 r., T‑10/08, Internal combustion engine, ECLI:EU:T:2011:446, pkt 23–25,
dalej wyrok T‑10/08, Internal combustion engine.
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Nie jest to jednak przeciętny konsument, bowiem powinien on być wykwalifikowany
i w szczególny sposób poinformowany. Taki konsument, świadomie kupując towar,
w który wzór jest wcielony, zna rynek danych produktów i różne nazwy handlowe
przedsiębiorstw, które je wytwarzają139 oraz zamierza używać produkt zgodnie z jego
przeznaczeniem. Ten wzorzec powinien być utożsamiany z konsumentem, ponieważ
oryginalność wzoru i jego wartość ekonomiczna są szacowane głównie w warunkach
rynkowych140.
Za poinformowanego użytkownika nie powinien być jednak każdorazowo wska‑
zywany konsument finalny produktu czy nabywca towaru, w który wzór wspólno‑
towy jest wcielony141. Zależy to od przeznaczenia produktu, w który wzór jest inkor‑
porowany. Zgodnie z wyrokiem Sadu w sprawie T‑15/13 „(...) identyfikacja produktu,
w którym zastosowano lub zawarto wcześniejszy wzór, przywołanego w celu za‑
kwestionowania indywidualnego charakteru – w rozumieniu art. 6 rozporządzenia
nr 6/2002 – późniejszego wzoru, jest istotna dla tej oceny. To poprzez identyfikację
danego produktu będzie bowiem można określić, czy poinformowany użytkownik
produktu, w którym zastosowano lub zawarto późniejszy wzór, zna wzór wcześniej‑
szy. Wyłącznie jeśli ta ostatnia przesłanka jest spełniona, ten wcześniejszy wzór
będzie stanowił przeszkodę dla uznania indywidualnego charakteru późniejszego
wzoru”142. Jednocześnie „(...) o ile identyfikacja określonego produktu, w którym
jest zawarty wcześniejszy wzór przywołany na poparcie wniosku o unieważnienie
prawa do wzoru, nie jest istotna do celów oceny nowości spornego wzoru w ro‑
zumieniu art. 5 rozporządzenia nr 6/2002, o tyle jest ona jednak istotna dla oceny
indywidualnego charakteru tego wzoru w rozumieniu art. 6 wspomnianego rozpo‑
rządzenia”143.
Dla niektórych produktów poinformowanym użytkownikiem może być nie tyle
konsument finalny, ale również swoisty pośrednik, który zajmuje się przygotowa‑
niem towarów do ich zbycia. Dla innej grupy towarów takim użytkownikiem będzie
zarówno konsument finalny produktów, w które wzór został wdrożony, jak i profe‑
sjonalista, który nabywa takie produkty w celu ich dystrybucji wśród użytkowników
końcowych144. Za poinformowanego użytkownika może być także uznany zarówno
konsument, jak i profesjonalista nabywający produkty, w które wdrożony jest wzór
przemysłowy, w celu dystrybucji swoich towarów. W orzecznictwie wypracowano po‑
gląd, zgodnie z którym „Fakt, że jedna z dwóch grup poinformowanych użytkowni‑
ków postrzega przedmiotowe wzory jako wywołujące to samo całościowe wrażenie,
Patrz m.in. decyzja III IO EUIPO z 9.12.2009 r., R 1285/2008‑3, „montres”, pkt 44.
Patrz pkt 5.5.6.2. i 5.5.6.3. Zielonej Księgi.
141
Tak też U. Suthersanen (Design Law: European Union and United States of America..., s. 115), która,
powołując się na Zieloną Księgę w sprawie ochrony wzorów przemysłowych, podaje przykład wzoru
wewnętrznej części maszyny, dla którego zorientowanym użytkownikiem będzie osoba, która zastąpi część zepsutą, czyli osoba, która nie może być uznana za konsumenta.
142
Wyrok T‑15/13, Group Nivelles, pkt 132.
143
Tamże, pkt 133.
144
Wyrok TS z 20.10.2011 r., C‑281/10 P, PepsiCo, Inc przeciwko Grupo Promer Mon Graphic SA,
ECLI:EU:C:2011:679, dalej wyrok C‑281/10 P, PepsiCo.
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jest wystarczający do stwierdzenia, że zakwestionowany wzór nie ma indywidualne‑
go charakteru”145.
Przykładowo, w odniesieniu do korkociągu – taki produkt może „(...) być uzna‑
ny za artykuł promocyjny, który winiarnie po spersonalizowaniu go na widocznej
powierzchni rączki oferują jako upominek, definicja poinformowanego użytkownika
nie zmieniłaby się, jako że obejmowałaby podobnie jak definicja przyjęta przez Izbę
Odwoławczą, po pierwsze, profesjonalistę, który nabywa takie artykuły w celu roz‑
prowadzenia wśród użytkowników końcowych, a po drugie samych użytkowników
końcowych”146. „Izba Odwoławcza nie popełniła zatem błędu, stwierdzając, że poin‑
formowany użytkownik wspomnianego wzoru to zarówno osoba prywatna, jak i pro‑
fesjonalista posługujący się towarami, do których odnosi się wzór”147.
W odniesieniu do produktów codziennego użytku poinformowanym użytkowni‑
kiem z reguły jest ich nabywca będący jednocześnie użytkownikiem finalnym. Przy‑
kładowo, zgodnie z orzecznictwem EUIPO, poinformowanym użytkownikiem dur‑
szlaków jest ktokolwiek, kto zwyczajowo nabywa tego rodzaju produkt i inne narzę‑
dzia kuchenne, a następnie ich używa148. Natomiast w odniesieniu do obuwia, za po‑
informowanego użytkownika należy uznać osobę, która zwyczajowo używa butów,
aby nałożyć je na swoje stopy149. W jednej z decyzji EUIPO, jako poinformowanego
użytkownika ciastek uznano osobę, która zwykle kupuje tego rodzaju artykuły spo‑
żywcze na podwieczorek lub spożywa je jako przekąskę. Nie jest to jednak profesjo‑
nalista w osobie znawcy wzornictwa przemysłowego czy producent herbatników lub
podobnych produktów150. W odniesieniu do słonych przekąsek, za poinformowa‑
nego użytkownika EUIPO uznał osobę, która zwykle kupuje tego rodzaju produkty
do użytku osobistego. Nie jest to jednak, jak precyzuje EUIPO, ani przedsiębiorca
związany z przemysłem spożywczym, ani projektant151. Poinformowanym użytkow‑
nikiem kotletów mięsnych jest zaś ten, kto „używa” mięsa, przy czym za „używanie”
produktów mięsnych należy uznać ich konsumpcję. Za poinformowanego użytkow‑
nika tego rodzaju produktów należy zatem wskazać kogokolwiek, kto regularnie
spożywa produkty mięsne, w szczególności hamburgery, i jest poinformowany o ich
składzie, sposobie gotowania, podawania, jak również o ich ogólnym wyglądzie. Nie

145

146

147
148

149
150
151
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Wyrok Sądu UE z 14.06.2011 r., T‑68/10, Sphere Time przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach
Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), ECLI:EU:T:2011:269, pkt 56, dalej wyrok
T‑68/10, Sphere Time. Podobne stanowisko zostało wyrażone w odniesieniu do wzorca przeciętnego konsumenta.
Tak wyrok Sądu UE 21.11.2013 r., T‑337/12, El Hogar Perfecto del Siglo XXI, SL przeciwko Urzędowi
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), ECLI:EU:T:2013:601,
pkt 29, dalej wyrok T‑337/12, El Hogar Perfecto del Siglo XXI. Zob. podobnie wyrok T‑68/10 Sphere Time, pkt 53.
Wyrok T‑337/12, El Hogar Perfecto del Siglo XXI, pkt 30.
Patrz m.in.: decyzja III IO EUIPO z 11.08.2009 r., R0887/2008‑3, „colanders”, pkt 27–28; decyzja
III IO EUIPO z 18.03.2009 r., R 608/2008‑3, „calzado”.
Patrz decyzja III IO EUIPO z 18.03.2009 r., R608/2008‑3, „calzado”, pkt 25.
Patrz decyzja III IO EUIPO z 28.11.2006 r., R 1310/2005‑3, „galletas”, pkt 13.
Decyzja III IO EUIPO z 18.01.2011 r., R 1342/2009‑3, „snacks”.
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jest to jednak projektant, wytwórca czy specjalista w przemyśle spożywczym152. Pro‑
jektant jest bowiem specjalistą, którego wiedza znacznie przewyższa zakres infor‑
macji, jakie powinien posiadać poinformowany użytkownik.
Do najczęściej rejestrowanych wzorów wspólnotowych należy zaliczyć: wzory
mebli, odzieży czy opakowań. Z uwagi na to, że wzory wyżej wymienionych pro‑
duktów są często zgłaszane do ochrony, równie często przyznane im prawa wy‑
łączne są przedmiotem naruszenia czy unieważnienia. W związku z powyższym
w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej udało się wypracować
pewne schematy dotyczące kwalifikowania danej kategorii osób jako poinformowa‑
nych użytkowników. Każdorazowo należy jednakże określić przeznaczenie produktu,
w który wdrożony jest wzór przemysłowy.
W odniesieniu do wzorów opakowań153 nie można jednoznacznie wskazać jako poin‑
formowanego użytkownika konsumenta czy profesjonalisty. Przykładowo, w odniesie‑
niu do opakowań, których zakupu dokonuje konsument w ramach użytku osobiste‑
go za poinformowanego użytkownika należy uznać konsumenta, który nabywa takie
opakowania154 . Gdy opakowanie ma służyć do zapakowania w nie innego produktu,
poinformowanym użytkownikiem takiego opakowania jest podmiot, który dane opa‑
kowania nabywa w celu dystrybuowania w nich swojego asortymentu155. W przypadku
opakowań, które są używane zarówno przez konsumentów jako produkty codziennego
użytku, jak i przez przedsiębiorców, którzy nabywają przedmiotowe opakowania w celu
dystrybucji umieszczonych w nich towarów wśród użytkowników końcowych, prawi‑
dłowym jest wskazanie jako poinformowanego użytkownika dwóch kategorii osób.
Nabywca produktów, w które wzór wcielono, występuje jako poinformowany
użytkownik nie tylko w odniesieniu do produktów codziennego użytku, jak artykuły
żywieniowe czy ubrania, ale także dla produktów rzadziej kupowanych. W świetle
orzecznictwa EUIPO za poinformowanego użytkownika prądownicy uznano tego,
kto zwykle nabywa takie towary, a następnie ich używa156 . To może być, przykładowo,
152

153

154

155

156

Tak decyzja III IO EUIPO z 9.11.2007 r., R 1215/2006‑3, „meat foodstuffs”, pkt 24. Podobne stanowisko zajął EUIPO w sprawie dotyczącej wzoru ciastek (patrz decyzja III IO EUIPO z 28.11.2006 r.,
R 1310/2005‑3, „galletas”).
W odniesieniu do wzorów opakowań żywności zob. przegląd orzecznictwa dotyczący wzorów opakowań żywności K. Wernicka, Poinformowany użytkownik i stopień swobody twórcy w ocenie cało‑
ściowego wrażenia wzorów opakowań produktów żywnościowych w świetle praktyki Urzędu Harmoni‑
zacji Rynku Wewnętrznego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejski Przegląd Sądowy
2016/2, s. 29–34.
Decyzja III IO EUIPO z: 28.04.2014 r., R 807/2013‑3, Botiglie (per uso domestico), pkt 24; decyzja
WUn EUIPO z 27.02.2013 r. w sprawie ICD 000008867, C.M.W. Canadian Mineral Water Develop‑
ment S.A. przeciwko Tenecta Group S.P.A., pkt 16.
Zob. decyzje WUn EUIPO z: 26.11.2012 r. w sprawie ICD 000008699, Piberplast S.P.A. przeciwko
SAF F.LLI BIANCO S.R.L., pkt 26; z 11.03.2013 r. w sprawie ICD 000008935, Barilla G.eR. Fratelli
S.P.A. przeciwko Castano Horacio, pkt 20; z 27.10.2012 r. w sprawie ICD 000008616, SORMA S.P.A.
przeciwko REV Packaging Solutions S.R.L., Dr. Oetker Polska Sp. z o.o. przeciwko Zakład Produkcyjno
‑Handlowy „TROPIC”, pkt 29.
Po raz pierwszy takie wskazanie osoby poinformowanego użytkownika miało miejsce w decyzji III IO
EUIPO z 18.09.2007 r., R 250/2007‑3, „tavioli”. Ta decyzja jest powoływana w wielu późniejszych orzeczeniach EUIPO (patrz m.in. dec. III IO EUIPO z 17.04.2008 r., R 860/2007‑3, „inverter generators”.
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właściciel przyczepy campingowej, który potrzebuje prądownicy, aby uniezależnić się
od systemu wspomagania zasilania, gdy nie chce zatrzymywać się na campingach157.
Podobnie w przypadku fotelików samochodowych. W odniesieniu do tego rodzaju
produktów za poinformowanego użytkownika należy uznać kogokolwiek, kto zwykle
nabywa tego rodzaju produkt, a następnie używa ich zgodnie z przeznaczeniem158.
Za poinformowanego użytkownika nie musi być koniecznie uznany nabywca to‑
warów, w których inkorporowano wzór. Istotne jest, aby był to użytkownik takich
produktów. Przykładowo, w odniesieniu do wzoru wkładu do kominka poinformo‑
wanym użytkownikiem tego rodzaju wzorów jest ktokolwiek, kto zwykle nabywa taki
produkt, a następnie go używa159. Nie jest to zatem zwykły konsument. Jest to osoba,
która używa produktów oraz posiada pewien zakres wiedzy umożliwiający dokona‑
nie oceny ich indywidualnego charakteru. Poinformowanym użytkownikiem urzą‑
dzeń komunikacyjnych z przeznaczeniem do ich wykorzystywania na konferencjach
jest ktokolwiek, kto regularnie uczestniczy w konferencjach lub formalnych spotka‑
niach, w trakcie których używa się zestawu konferencyjnego wyposażonego w mi‑
krofon, ustawionego na stole160. Nie jest to zatem ani producent, ani projektant, ani
specjalista z branży elektronicznej.
W odniesieniu do pilota do automatycznego otwierania drzwi za poinformowa‑
nego użytkownika tego rodzaju przedmiotów EUIPO uznał przedsiębiorców wyspe‑
cjalizowanych w instalowaniu automatycznych drzwi każdego rodzaju, czyli samych
instalatorów automatycznych drzwi. Nie jest to zatem konsument finalny tego rodza‑
ju pilotów, ponieważ konsument finalny, jak stwierdził EUIPO, używa jedynie pilota
do otwierania drzwi, zaś kieruje się do wyspecjalizowanego przedsiębiorcy, gdy chce
nabyć nowego pilota161. Stanowisko zaprezentowane przez EUIPO może wydawać się
dyskusyjne. Tego rodzaju produkty są używane przez właścicieli samochodów, nie
zaś – instalatorów systemu do automatycznego otwierania drzwi. Użytkownikiem
mógłby być zatem ten, kto na co dzień korzysta z pilota, a staje się poinformowa‑
ny, ponieważ, gdy chce nabyć nowy produkt tego typu, mając pewne preferencje
co do koloru, kształtu czy innych cech, przegląda dostępną na rynku ofertę, a na‑
stępnie udaje się do odpowiednich sklepów, w których są sprzedawane takie towary.
Tego rodzaju produkty powinny być traktowane, mimo ich zaawansowanej techno‑
logii, jako produkty codziennego użytku i, w związku z tym, jako poinformowanego
użytkownika EUIPO powinien był wskazać nabywcę pilotów.
W praktyce zdefiniowanie pojęcia „poinformowany użytkownik” jest problema‑
tyczne zarówno dla pełnomocników reprezentujących strony w sprawach o narusze‑
nie czy unieważnienie prawa z rejestracji wzorów, jak i dla organów orzekających w ta‑
kich sprawach. Na podstawie dotychczasowego orzecznictwa EUIPO oraz Trybunału

157
158
159
160
161
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Decyzja III IO EUIPO z 17.04.2008 r., R 860/2007‑3, „inverter generators”, pkt 18.
Decyzja III IO EUIPO z 21.11.2012 r., R‑960/2011‑3, „child seats for motor cars”, pkt 45.
Patrz decyzja III IO EUIPO z 14.10.2009 r., R 316/2008‑3, fireplaces, pkt 33.
Zob. wyrok Sądu UE z 22.06.2010 r., T‑153/08, Shenzen Taiden.
Zob. decyzja III IO EUIPO z 26.02.2009 r., R 1942/2007‑3, „mandos a distancia”, pkt 17.
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Sprawiedliwości Unii Europejskiej można wymienić stałe elementy uwzględniane
w toku określania wzorca poinformowanego użytkownika.
Po pierwsze, określając, kogo należy wskazać jako poinformowanego użytkowni‑
ka, należy wziąć pod uwagę przeznaczenie towaru, w który wzór został inkorporo‑
wany. W związku z tym – w niektórych przypadkach za poinformowanego użytkow‑
nika może być uznany podmiot pośredniczący we wdrożeniu produktu do obrotu,
swoisty specjalista, będący jednocześnie użytkownikiem towarów, w które wcielo‑
no wzór przemysłowy. Istotne jest bowiem, kto w rzeczywistości używa produktu.
Przykładowo w odniesieniu do różnego rodzaju opakowań, takich jak pudełka czy
butelki, przeznaczone do napełniania ich innym produktem, za poinformowanego
użytkownika należy uznać przedsiębiorców, którzy te opakowania wykorzystują
do umieszczania w nich swoich produktów162. Poinformowanym użytkownikiem nie
będzie zatem konsument finalny kremu. Nie „używa” on bowiem opakowania, lecz
produkt, który znajduje się w tym opakowaniu163. W analizowanym przypadku za po‑
informowanego użytkownika nie można uznać też projektanta czy inżyniera, który
stworzył pojemnik164. Poinformowanym użytkownikiem w analizowanym przykładzie
jest zatem osoba pośrednia. Nie jest to ani producent opakowań, ani konsument
nabywający towar zapakowany w przedmiotowy pojemnik.
Po drugie, za poinformowanego użytkownika nie jest każdorazowo uznany ten,
kto używa produkt, w którym wykorzystano wzór wspólnotowy. Poinformowa‑
ny użytkownik nie powinien być utożsamiany z użytkownikiem finalnym produktu,
w który wzór wcielono. Przykładowo, w odniesieniu do wzoru pokarmu dla zwierząt,
za poinformowanego użytkownika uznano właściciela psa. Nie jest on użytkowni‑
kiem końcowym produktu, w którym wzór jest wcielony, jednak to on, jako osoba
kupująca pokarm dla swojego psa, staje się poinformowanym użytkownikiem, po‑
nieważ odwiedza sklepy zoologiczne (ewentualnie – alejki w supermarketach z tego
rodzaju asortymentem) i zbiera informacje zamieszczone w Internecie165. Poinfor‑
mowany użytkownik może również czerpać wiedzę na temat wzornictwa produktów
z fachowej prasy czy prospektów reklamowych zawierających informacje na temat
interesujących go towarów166.
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Takie stanowisko wynika z ugruntowanej linii orzeczniczej EUIPO (patrz m.in.: decyzja III IO EUIPO
z: 9.11.2007 r., R 103/2007‑3, „botellas”; 23.11.2007 r., R 115/2007‑3, „botellas para cosmeticos”; 5.02.2009 r., R 532/2008‑3, „tarro”, pkt 15; 8.03.2013 r. 378/2012‑3, „bottiglie”, pkt 14;
20.03.2013 r., R 1170/2012‑3, „botellas de vidrio, botellas para bebidas”).
Patrz przykładowo decyzja III IO OHIM z 5.02.2009 r., R 532/2008‑3, „tarro”. Decyzja ta dotyczyła
wzoru słoika pełniącego funkcję opakowania przeznaczonego do umieszczania w nim produktów
kosmetycznych o konsystencji kremu.
Jak dotychczas EUIPO tylko w jednej decyzji odstąpił od przedstawionej linii orzeczniczej. Miało
to miejsce w decyzji III IO EUIPO z 7.07.2008 r., R 1516/2007‑3, „bidons”, pkt 13).
Patrz decyzja III IO EUIPO z 25.01.2008 r. w sprawie R 1391/2006‑3, „animal foodstuff”, pkt 16.
W kwestii sposobu zdobywania wiedzy przez zorientowanego użytkownika patrz decyzje III
IO EUIPO z: 18.09.2007 r., R 250/2007‑3, „tavioli”, pkt 12; 14.10.2009 r., R 316/2008‑3, „fireplaces”, pkt 33; 11.08.2009 r., R 887/2008‑3, „colanders”, pkt 27; 17.04.2008 r., R 860/2007‑3,
„inverter generators”, pkt 17;
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W odniesieniu do różnego rodzaju produktów adresowanych do dzieci dziecko,
mimo że jest odbiorcą towarów, zasadniczo nie będzie mogło stanowić punktu od‑
niesienia w toku badania ogólnego wrażenia wywołanego przez wzór przemysłowy.
Dziecko jest niewątpliwie użytkownikiem produktów, w które wzór został wcielony,
jednak nie jest ono dostatecznie poinformowane, aby mogło być uznane za poin‑
formowanego użytkownika. Trudno bowiem wymagać od dzieci, aby były poinfor‑
mowane w kwestii zakresu swobody twórczej projektanta zabawek. Za poinformo‑
wanego użytkownika produktów dla dzieci powinien być zatem uznany zasadniczo
rodzic dziecka, ewentualnie inna osoba, która dokonuje świadomego zakupu. Jed‑
nocześnie jednak Sąd Unii Europejskiej za poinformowanego użytkownika artykułów
do gier stanowiących gratis do artykułów spożywczych uznał dziecko w wieku od 5
do 10 lat. Zdaniem Sądu, takim użytkownikiem jest również „dyrektor marketingu
w jednej ze spółek wytwarzających produkty, w których promocja ma zostać zapew‑
niona dzięki dołączaniu do nich „pogs”, „rappers” lub „tazos”. Poinformowanym użyt‑
kownikiem takich produktów nie jest jednak wytwórca czy sprzedawca produktów,
w których rozpatrywane wzory miały być zawarte lub zastosowane. W opinii Sądu
UE istotne jest, by te dwie kategorie osób znały fenomen „rappers”167. Sąd UE stanął
bowiem na stanowisku, że nie ma znaczenia, czy za poinformowanego użytkownika
zostanie uznane dziecko czy też będzie to dyrektor marketingu168. Jest to stanowi‑
sko kontrowersyjne. Ogólne wrażenie nie jest bowiem oceniane z punktu widzenia
jakiegokolwiek użytkownika, lecz – użytkownika poinformowanego. Dyskusyjne jest
założenie, że dziecko w wieku 5–10 lat posiada choć minimalną wiedzę na temat
zakresu swobody twórczej projektanta w tworzeniu tego rodzaju wzorów. Ponadto,
użytkownikiem takich produktów jest podmiot, który używa ich zgodnie z przezna‑
czeniem. Materiały promocyjne pełnią funkcję marketingową. Użytkownikiem takich
towarów jest zatem ten, kto próbuje wpłynąć na konsumenta ostatecznego poprzez
umieszczenie w jego towarach materiałów promocyjnych.
Model poinformowanego użytkownika odnosi się, niezależnie od rodzaju pro‑
duktów, w który wzór przemysłowy jest wcielony, do osoby użytkownika takich pro‑
duktów. Używanie danego produktu polega na korzystaniu z tego produktu zgodnie
z przeznaczeniem. W orzecznictwie EUIPO i TSUE ugruntowany jest pogląd, zgodnie
z którym poinformowanym użytkownikiem nie jest projektant czy inżynier zaan‑
gażowany w wytworzenie tego wzoru. Jest nim ten, kto używa produkt, w którym
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Zob. wyrok T‑9/07, Grupo Promer, pkt 64. Jest to pierwsze orzeczenie wydane przez Sąd Unii Europejskiej w sprawie unieważnienia prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego.
Stanowisko to jest dość kontrowersyjne. Stopień wiedzy na temat tego rodzaju wzorów obu wskazanych użytkowników jest różny i przykładowo, dziecko w wieku 5–10 lat nie zwróci uwagi na takie
elementy wzoru, które ograniczają zakres swobody twórczej projektanta związany z technologią
produkcji umożliwiającą tanią produkcję (wartość produktów takich jak tazos, w związku z tym,
że są one załączane do niedrogich produktów, nie powinna przewyższać ich wartości). Również
inny jest zakres swobody twórczej projektanta w tworzeniu części do gier służących wyłącznie
do zabawy i sprzedawanych jako takie, a części do gier, które mają pełnić dodatkowo funkcję artykułów promocyjnych załączanych do innych produktów.
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zawiera się wzór, zgodnie z przeznaczeniem169. Poinformowany użytkownik powinien
jednak wiedzieć więcej aniżeli przeciętny użytkownik, czyli być bardziej świadomym
dziedziny, z której pochodzi wzór170. Z tekstu rozporządzenia 6/2002 nie wynika, aby
omawiana ocena miała mieć charakter ekspertyzy. Nie należy zatem powoływać się
na opinię biegłego specjalisty, który wcieli się w osobę poinformowanego użytkow‑
nika171. Ocena ogólnego wrażenia przez pryzmat poinformowanego użytkownika
powinna być dokonana przez sąd lub inny uprawniony organ orzekający w sprawie
naruszenia czy unieważnienia prawa do wzoru. Dla poprawnej kwalifikacji modelu
poinformowanego użytkownika istotne jest dokonanie oceny z perspektywy użyt‑
kownika, który posiada jednak odpowiedni zakres wiedzy.
3.1.2. Użytkownik końcowy a poinformowany użytkownik
Przepisy rozporządzenia 6/2002 nie precyzują, czy użytkownika końcowego należy
utożsamiać z modelem poinformowanego użytkownika. Odwołanie do wzorca użyt‑
kownika końcowego występuje w toku badania, czy produkt złożony spełnia warunki
do jego ochrony (art. 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia 6/2002). Wzór zawarty w produkcie
złożonym stanowiącym część składową, musi być bowiem nie tylko nowy i posia‑
dać indywidualny charakter, ale również – powinien być widoczny podczas zwykłego
używania produktu, w którym wzór jest stosowany lub zawarty. Zwykłe używanie
produktu oznacza używanie tego produktu przez użytkownika końcowego. Do tak
rozumianego „używania” nie zalicza się jednak konserwacji, obsługi czy naprawy.
Ze względu na to, że w przepisach rozporządzenia 6/2002 poinformowany użyt‑
kownik i użytkownik końcowy funkcjonują odrębnie. Tych punktów odniesienia nie
należy ze sobą utożsamiać. W żadnym z orzeczeń wydanych przez EUIPO czy Try‑
bunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie utożsamiano modelu poinformowanego
użytkownika z użytkownikiem końcowym. Zwykle EUIPO definiuje wzorzec poinfor‑
mowanego użytkownika jako osobę, która „chce nabyć dany towar, aby go następnie
używać zgodnie z przeznaczeniem”. Ten punkt odniesienia może być definiowany
jako użytkownik końcowy produktu, w który wzór wspólnotowy wcielono. Takie sta‑
nowisko jest jednak zasadne wyłącznie w odniesieniu do produktów codziennego
użytku. Wiedzę w zakresie wzornictwa danych produktów, jak i samych produktów,
taki użytkownik zdobywa w związku z wykonywaniem pewnych czynności, które po‑
przedzają nabycie produktu. Do takich czynności można zaliczyć: odwiedzanie skle‑
pów z odpowiednim asortymentem, przeglądanie specjalistycznej prasy czy różnego
rodzaju prospektów reklamowych i katalogów sklepowych oraz ściąganie informacji
z Internetu. Wiedza, jaką posiada poinformowany użytkownik jest również przejawem
zwykłego używania produktu, w który wzór został wcielony. Nie oznacza to jednak,
169
170
171

Taką definicję zaproponował Sąd UE (zob. wyrok T‑153/08, Shenzen Taiden, pkt 46).
U. Koschtial, Design law: individual character, visibility and functionality..., s. 300.
W dotychczas wydanych orzeczeniach EUIPO, jak i Trybunał Sprawiedliwości UE, organy same dokonywały badania tego kryterium, uwzględniając w swej ocenie model zorientowanego użytkownika.
Jest to zatem ocena normatywna, analogicznie jak w przypadku badania niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd (na temat oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd patrz R. Skubisz [w:] Ustawa
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. J. Szwaja, Warszawa 2016, s. 697–703).
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że należy go utożsamiać z użytkownikiem końcowym. Ponadto, w żadnej z decy‑
zji wydanych dotychczas przez EUIPO nie przesądzono, czy poinformowany użyt‑
kownik stał się poinformowany w związku z używaniem produktów, z wyłączeniem
konserwacji, obsługi czy naprawy, jak ma to miejsce w odniesieniu do koncepcji
„zwykłego używania” produktu będącego częścią składową produktu złożonego.
Mając jednakże na uwadze, że EUIPO wielokrotnie wskazywał, iż „poinformowanym
użytkownikiem jest ktokolwiek, kto zwykle nabywa towar będący przedmiotem spo‑
ru i używa go zgodnie z przeznaczeniem”, nie należy z zakresu używania wyłączać
konserwacji, obsługi czy naprawy. Produkt, w który inkorporowano kwestionowany
wzór, może być bowiem przeznaczony do używania go w celu konserwacji, obsługi
czy naprawy.
Model poinformowanego użytkownika można, co do zasady, utożsamiać z użyt‑
kownikiem końcowym produktów, który używa produktu zgodnie z jego przezna‑
czeniem. Takie stanowisko nie jest jednak właściwe, przykładowo, w odniesieniu
do suchej karmy dla psa czy pojemnika na krem. W odniesieniu do tego rodzaju
produktów – poinformowanym użytkownikiem jest osoba pośrednia nie będąca ani
użytkownikiem końcowym produktów, w które wzór przemysłowy został inkorporo‑
wany172, ani projektantem wzorów.

3.2. Użytkownik „poinformowany”
„Określenie „poinformowany” sugeruje (...), że nie będąc twórcą czy ekspertem tech‑
nicznym, użytkownik zna różne wzory istniejące w danej branży, posiada pewien za‑
kres wiedzy na temat elementów, jakie te wzory zwykle zawierają, i w związku z zain‑
teresowaniem danymi produktami wykazuje stosunkowo wysoki poziom uwagi przy
ich używaniu”173. „Z powyższego wynika, że użytkownik, którego należy uwzględnić
do celów oceny indywidualnego charakteru wzoru w rozumieniu art. 6 rozporządze‑
nia nr 6/2002, to użytkownik produktu, w którym zastosowano ten wzór lub w któ‑
rym został on zawarty”174.
Poinformowany użytkownik to użytkownik w szczególny sposób wykwalifikowany.
Takie założenie jest niezbędne do właściwego przeprowadzenia oceny ogólnego wraże‑
nia wzorów. Na wstępie należy określić, czy produkt ma charakter techniczny, jak na przy‑
kład ma to miejsce w odniesieniu do silnika spalinowego do kosiarki służącej do koszenia
trawy. W przypadku gdy wzór odnosi się do zwykłego produktu codziennego użytku,
wówczas od poinformowanego użytkownika nie należy wymagać specjalistycznej wie‑
dzy. Poinformowany użytkownik nie posiada zatem wiedzy na temat tego, które cechy
172

173

174
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Zob. w szczególności jedne z pierwszych decyzji EUIPO z: 9.11.2007 r., R 103/2007‑3, botellas,
pkt 18; 23.11.2007 r., R 115/2007‑3, botellas para cosmetics, pkt 30; 7.07.2008 r., R 1516/2007‑3,
bidons, pkt 13; 5.02.2009 r., R 532/2008‑3, tarro, pkt 15.
Wyrok Sądu UE z 13.05.2015 r., T‑15/13, Group Nivelles przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), ECLI:EU:T:2015:281, pkt 128, dalej
jako wyrok T‑15/13, Group Nivelles.
Tamże, pkt 129.
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produktu są dyktowane ich funkcją techniczną175. Poinformowany użytkownik powinien
natomiast posiadać w szczególności wiedzę w zakresie istniejących wzorów przemysło‑
wych, natury produktu, w który wzór jest wcielony oraz sektora przemysłowego, do któ‑
rego należy produkt176. Oznacza to, że użytkownik zna różne wzory istniejące w danej
branży, reprezentuje pewien stopień wiedzy na temat elementów, jakie te wzory zwykle
posiadają i wykazuje stosunkowo wysoki poziom uwagi w toku ich używania177. Poinfor‑
mowany użytkownik wyróżnia się ponadprzeciętną wiedzą także w odniesieniu do pro‑
duktów „wykorzystywanych powszechnie i w codziennym użytku”178. W orzecznictwie
TSUE wypracowano pogląd, zgodnie z którym poinformowany użytkownik „(...) posiada
wiedzę na temat dorobku wzorniczego dotyczącego różnych produktów, nawet jeśli ta‑
kiej wiedzy nie można też automatycznie domniemywać”179.
Określenie „poinformowany” oznacza, że taki użytkownik, nie będąc projektan‑
tem czy znawcą dziedziny techniki, zna różne wzory, jakie istnieją w sektorze, którego
wzór dotyczy. Efektem jego zainteresowania tymi produktami jest relatywnie wysoki
poziom uwagi w toku ich używania180. Użytkownik jest poinformowany, ponieważ
zwykle nabywa przedmioty, jak te, w które wzór jest wcielony, a następnie używa ich
zgodnie z przeznaczeniem. Staje się on poinformowany poprzez: przeglądanie ka‑
talogów, odwiedzanie odpowiednich sklepów (w zależności od rodzaju przedmiotu,
w który inkorporowano wzór) czy zbieranie informacji poprzez przeglądanie stron
internetowych181. Przykładowo, w toku dokonywania oceny wzorów na podeszwy
do butów poinformowany użytkownik jest zaznajomiony ze wzornictwem podeszw
do butów i ich różnorodnością na rynku182, zaś dokonując oceny wzoru zegarka
zna różnego rodzaju zegarki dostępne na rynku183.
Wyrok T‑153/08, Schenzhen Taiden oraz wyrok Sądu UE z 9.09.2011 r., T‑11/08, Kwang Yang Motor Co., Ltd. przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), ECLI:EU:T:2015:831, dalej wyrok T‑11/08, Kwang Yang Motor.
176
Takie wskazówki zawiera pkt 14 preambuły do rozporządzenia 6/2002, zgodnie z którym „Określenie, czy wzór ma indywidualny charakter, powinno być uzależnione od faktu, czy ogólne wrażenie wywierane na poinformowanym użytkowniku dokonującym oglądu danego wzoru różni się
wyraźnie od wrażenia związanego z istniejącą całością wzoru, przy uwzględnieniu natury produktu, do którego odnosi się wzór lub w którym się zawiera, w szczególności do sektora przemysłu,
do którego należy, oraz stopień swobody twórcy podczas tworzenia danego wzoru”. Ma to również
zastosowanie w toku oceny zakresu ochrony wzorów.
177
Zob. wyrok T‑153/08, Shenzen Taiden, pkt 47.
178
G. Tritton, Intellectual Property in Europe, Londyn 2008, s. 568.
179
Wyrok T‑15/13, Group Nivelles, pkt 131.
180
Wyrok C‑281/10 P, PepsiCo, pkt 59; wyrok T‑153/08, Shenzhen Taiden Industrial, pkt 47.
181
Po raz pierwszy EUIPO dokonał próby definicji określenia „poinformowany” w decyzji III IO EUIPO
z 18.09.2007 r. w sprawie R0250/2007‑3, „tavioli”. W kolejnych decyzjach EUIPO bardzo często odwoływał się do powyższej decyzji, gdy określał, na czym polega poinformowanie użytkownika w odniesieniu do konkretnego przedmiotu, w który inkorporowano wzór przemysłowy (patrz
m.in. decyzje III IO EUIPO z: 14.10.2009 r., R 316/2008‑3, „fireplaces”, pkt 33; 11.08.2009 r.,
R0887/2008‑3, „colanders”, pkt 27; 18.03.2009 r., R 608/2008‑3, calzado, pkt 25; 21.11.2012 r.,
R 960/2011‑3, „child seats for motor cars”.
182
Zob. decyzja III IO EUIPO z 30.06.2009 r., R 1524/2007‑3, „soles for footwear”, pkt 35.
183
Zob. decyzja III IO EUIPO z 9.12.2009 r., R 1285/2008‑3, „montres”, pkt 44, jak również wyrok
wydany przez Sąd UE T‑80/10, Bell and Ross BV w związku ze skargą złożoną na powyższą decyzję
175
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Poinformowany użytkownik, mimo że jest rozeznany w kwestii elementów, które ogra‑
niczają akt twórczy projektanta tworzącego nowe wzory, nie powinien być utożsamia‑
ny z osobą samego projektanta. Wiedza poinformowanego użytkownika jest w pewnym
stopniu specjalistyczna. Ma on bowiem posiadać ogólne wyobrażenie o tym, jakie cechy
mają wzory na towary danego rodzaju. Powinien on jednak interesować się nimi wyłącznie
jako użytkownik, nie zaś jako specjalista. Poinformowany użytkownik nie jest bowiem do‑
świadczony technicznie ani szczególnie zainteresowany aspektem technicznym wzorów184.
Posiada jedynie pewną wiedzę na temat produktów, które bada. Jest to swoisty konsu‑
ment, który orientuje się we wzornictwie produktów, jednak nie posiada takiego pozio‑
mu wiedzy i precyzji, jaki charakteryzuje specjalistę. Przykładowo, w odniesieniu do wzoru
ciastek typu markizy poinformowany użytkownik powinien wiedzieć, że są to produkty
żywnościowe, spożywane na podwieczorek lub jako przekąska. Ponadto, jest on poinfor‑
mowany o tym, że tego rodzaju produkty występują w konsystencji stałej, są produko‑
wane z mąki zbożowej i innych składników. Tak rozumiany poinformowany użytkownik
zna również ofertę herbatników. Wie, między innymi, że ciastka tego rodzaju mogą różnić
się kolorem czy ornamentacją185. Poinformowany użytkownik jest zatem lepiej niż prze‑
ciętnie poinformowany w kwestii produktów, w które wzór przemysłowy jest wcielony,
ponieważ odwiedza odpowiednie sklepy oraz zapoznaje się z ich ofertą poprzez lekturę
odpowiednich czasopism, prospektów reklamowych czy konsultację informacji z Interne‑
tu. Sposób zaczerpnięcia wiedzy przez takiego użytkownika w kwestii dostępnego na ryn‑
ku wzornictwa danych produktów zależy zatem od rodzaju produktu186.
W odniesieniu do wzoru zegarka, poinformowany użytkownik zna różnego ro‑
dzaju wzory zegarków dostępnych na rynku i nazwy handlowe przedsiębiorców
produkujących tego rodzaju towary. Posiada takie informacje, ponieważ przegląda
fachowe czasopisma, strony internetowe i zasięga informacji w różnych sklepach
specjalistycznych, takich jak, przykładowo, jubiler187.
W przypadku wzoru kosiarki – poinformowanym użytkownikiem jest osoba, która za‑
mierza używać kosiarki, aby skosić trawę w swoim ogródku i w tym celu zamierza nabyć
taką maszynę. Jest to osoba poinformowana w kwestii dostępnego wzornictwa kosiarek,
ponieważ: przegląda odpowiednie katalogi i strony internetowe, odwiedza sklepy spe‑
cjalistyczne i centra ogrodnicze188. Sąd UE stanął na stanowisku, że w odniesieniu do tego
rodzaju produktów poinformowanym użytkownikiem jest w szczególności obserwator
posiadający wiedzę na temat wzornictwa produktów, w który wzór jest wcielony189.
w związku z wnioskiem złożonym w sprawie unieważnienia prawa z rejestracji wspólnotowego wzoru oznaczonego numerem 342951‑0002.
184
Zob. wyrok T‑153/08, Shenzhen Taiden, pkt 28.
185
Zob. decyzja III IO EUIPO z 28.11.2006 r., R1310/2005, „galletas”, pkt 13.
186
Po raz pierwszy III Izba Odwoławcza EUIPO wskazała, w jaki sposób zorientowany użytkownik
staje się osobą poinformowaną w decyzji dotyczącej wzoru stołu (patrz decyzja III IO EUIPO
z 18.09.2007 r., R0250/2007‑3, „tavioli”). Orzeczenie to jest aktualnie często powoływane, gdy
Urząd podaje przykładowe sytuacje, które umożliwiają użytkownikowi zdobywanie wiedzy na temat dostępnego wzornictwa.
187
Zob. decyzja III IO EUIPO z 27.11.2009 r., R1267/2008‑3, „montres”, pkt 44.
188
Zob. decyzja III IO EUIPO z 8.10.2007 r., R 1337/2006‑3, „internal‑combusting engine”, pkt 19.
189
Zob. wyrok T 10/08, Kwang Yang Motor, pkt 23.
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Wzór przeciwstawiony ujawniony
w japońskim czasopiśmie
jako wzór zegarka o nazwie „Sinn”.

Wzór wspólnotowy nr 000163290‑0001.

Natomiast w odniesieniu do wkładów do kominków za poinformowanego użyt‑
kownika uznano taką osobę, która poprzez przeglądanie odpowiednich katalogów
z poszukiwanym asortymentem, zapoznawanie się z informacjami dostępnymi w In‑
ternecie, odwiedzanie centrów ogrodniczych czy sklepów z artykułami gospodar‑
stwa domowego i budowlanymi posiada pewien zasób wiedzy na temat wzornictwa
produktów tego rodzaju190.
3.2.1. Zakres wiedzy poinformowanego użytkownika na temat wzorów udostępnionych
publicznie
Poinformowany użytkownik, zgodnie ze stanowiskiem wielokrotnie wyrażonym
w orzecznictwie EUIPO oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, powinien
posiadać wiedzę na temat wzornictwa stosowanego w klasie produktów, z której
pochodzi kwestionowany wzór. Również poziom uwagi w toku używania produktów
190

Zob. decyzja III IO EUIPO z 14.10.2009 r., R 316/2008‑3, „fireplaces”, pkt 34.
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przez poinformowanego użytkownika determinuje jego wiedzę na temat wzornictwa
danej grupy produktów191. Takie rozumienie pojęcia „poinformowany” nie wymaga
od poinformowanego użytkownika wiedzy na temat identycznych lub pokrewnych
wzorów istniejących w dziedzinach innych aniżeli ta, w której badany wzór przemy‑
słowy został inkorporowany. Dotyczy to zarówno dziedzin pokrewnych, bliskich ba‑
danym wzorom, jak i dziedzin odległych, zupełnie z nimi nie związanych. Nie ozna‑
cza to jednak, że poinformowany użytkownik nie posiada wiedzy na temat wzorów
inspirowanych wzornictwem pochodzącym z innej dziedziny. Przykładowo, w odnie‑
sieniu do wzoru zegarków inspirowanych aeronautyką taki użytkownik w toku doko‑
nywania oceny ogólnego wrażenia nie będzie ograniczał się wyłącznie do zegarków
takich jak badany192.
Poza wiedzą na temat dostępnych wzorów przemysłowych w dziedzinie, z ja‑
kiej pochodzi produkt używany przez poinformowanego użytkownika, w który wzór
został wdrożony, wzorcowy poinformowany użytkownik powinien posiadać również
minimalną wiedzę na temat zakresu swobody twórczej projektanta. Nie jest jed‑
nak zgodny z orzecznictwem Sądu Unii Europejskiej pogląd zaprezentowany przez
D. Musker’a, iż poinformowany użytkownik posiada dogłębną wiedzę na temat za‑
kresu swobody twórczej projektanta193. Posiada on „pewien zakres wiedzy na temat
elementów, jakie te wzory zwykle posiadają (...), jednak okoliczność ta nie oznacza,
że poinformowany użytkownik jest w stanie dokonać rozróżnienia – wychodząc
poza doświadczenie, jakie zgromadził w związku z użytkowaniem danego produk‑
tu – między aspektami wyglądu produktu podyktowanymi jego funkcją techniczną
a tymi, które są dowolne”194. Zgodny z linią orzeczniczą Sądu Unii Europejskiej jest
zatem pogląd wyrażony przez M. Howe’a, zgodnie z którym poinformowany użyt‑
kownik jest poinformowany w stopniu wystarczającym do określenia, które czynniki
mają wpływ na swobodę twórczą projektanta195. Niemniej zakres swobody twórczej
projektanta zależy od charakteru i przeznaczenia produktu, w którym wzór został
inkorporowany. W celu ustalenia powyższego uwzględnia się wskazanie produktów,
w których wzór ma być zawarty lub ma być zastosowany (art. 36 ust. 2 rozporządze‑
nie 6/2002). W razie potrzeby bierze się pod uwagę sam wzór, jeżeli wyjaśnia on cha‑
rakter produktu, jego przeznaczenie lub funkcję196.
Przepisy rozporządzenia 6/2002 nie precyzują, do jakiego zakresu terytorialnego
ogranicza się zasób wiedzy poinformowanego użytkownika na temat istniejących
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W odniesieniu do poziomu uwagi przeciętnego konsumenta zob. wyrok Sądu UE z 21.11.2013 r.,
T‑337/12, El Hogar Perfecto del Siglo XXI przeciwko OHMI – Wenf International Advisers (Tire
‑bouchon), ECLI:EU:T:2013:601, dalej wyrok T‑337/12, El Hogar Perfecto, pkt 23 i powołane tam
orzecznictwo oraz wyrok T‑15/13, Group Nivelles, pkt 127.
Zob. decyzja III IO EUIPO z 27.11.2009 r., R1267/2008‑3, „montres”, pkt 44 oraz wydany w związku
z zaskarżeniem przedmiotowej decyzji wyrok Sądu UE z 25.04.2013 r., T‑80/10, Bell and Ross BV
przeciwko OHMI i KIN AB, ECLI:EU:T:2013:214.
Zob. m.in. D. Musker, Community Design Law..., s. 32.
Zob. wyrok T‑153/08, Shenzhen Taiden, pkt 47–48.
M. Howe, Russel‑Clarke and Howe on industrial designs..., s. 37.
Wyrok T‑9/07, Grupo Promer, pkt 56.
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wzorów. Z przepisu art. 7 ust. 1 wynika, że poinformowany użytkownik posiada infor‑
mację co do wzorów przemysłowych, które zostały udostępnione na każdym teryto‑
rium, również poza Unią Europejską. Istotne jest jednak, aby wyspecjalizowane kręgi
działające na terytorium Unii Europejskiej powzięły na ten temat informację. Tym sa‑
mym, poinformowany użytkownik powinien znać nie tylko wzory produktów, które
zostały ujawnione na terytorium Unii Europejskiej, ale również poza jej obszarem.
Ponadto, poinformowany użytkownik ma wiedzę na temat wzorów udostępnionych
publicznie, czyli wzorów, które zostały ujawnione poprzez ich wystawienie, wyko‑
rzystanie w handlu oraz publikację w związku z ich rejestracją. Możliwa jest również
inna forma udostępnienia publicznego wzoru. Istotne jest jednak, aby te wydarze‑
nia stały się dostatecznie znane podczas zwykłego toku prowadzenia spraw środo‑
wiskom wyspecjalizowanym w danej branży, działającym w Unii Europejskiej (art. 7
ust. 1 rozporządzenia 6/2002). Niemniej, jak wynika z orzecznictwa TSUE „dana bran‑
ża” w rozumieniu art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 nie jest ograniczona do bran‑
ży produktu, w którym sporny wzór ma być zawarty lub zastosowany”197.
W odniesieniu do wzorów zarejestrowanych – stan wiedzy w kwestii istniejącego
wzornictwa jest ograniczony datą dokonania zgłoszenia wzoru, zaś w odniesieniu
do wzorów niezarejestrowanych decyduje dzień ujawnienia wzoru niezarejestrowane‑
go. Wzory ujawnione po tej dacie, jak i wzory udostępnione publicznie w taki sposób,
który uniemożliwiał zapoznanie się z tymi wzorami środowiskom wyspecjalizowanym
w danej branży, nie powinny być uwzględnione w toku badania ogólnego wrażenia.
3.2.2. Środowiska wyspecjalizowane w danej branży a poinformowany użytkownik
Udostępnienie publiczne wzoru poprzez, między innymi, publikację wzoru, jego wy‑
stawienie czy wykorzystanie w handlu, niweczy nowość wzoru przemysłowego, jak
również wpływa na niespełnienie przez wzór przemysłowy wymogu posiadania in‑
dywidualnego charakteru. Takie okoliczności mogą uniemożliwić przyznanie na wzór
ochrony czy jej utrzymanie pod warunkiem, że wydarzenia te stały się dostatecznie
znane w toku prowadzenia normalnej działalności zawodowej w środowisku wyspe‑
cjalizowanym w danej branży, działającym we Wspólnocie198 (art. 7 ust. 1 rozporzą‑
dzenia 6/2002).
Punkt odniesienia w postaci środowisk (kręgów) wyspecjalizowanych w danej
branży, pomocne w toku badania ewentualnego ujawnienia wzoru, nie mają żad‑
nego związku z modelem poinformowanego użytkownika. Kręgi wyspecjalizowane
w danej branży tworzą specjaliści, czyli znawcy danej dziedziny. Jest to zatem punkt
odniesienia zbliżony do wzorca znawcy stanu techniki, stosowanego na gruncie pra‑
wa patentowego. Zasadnicza różnica pomiędzy tymi punktami odniesienia polega
na tym, że środowiska wyspecjalizowane w danej branży tworzą osoby działające

197
198

Wyrok T‑15/13, Group Nivelles, pkt 122.
Od wejścia w życie Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską powinno być zastosowane określenie „Unii Europejskiej”. Niemniej jednak, mimo że Traktat z Lizbony wszedł w życie 1.12.2009 r. do tej pory nie dokonano stosownych
zmian w rozporządzeniu 6/2002.
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w Unii Europejskiej, zaś znawcą stanu techniki są specjaliści, których zakres teryto‑
rialny działania nie został w żaden sposób ograniczony.
To co łączy poinformowanego użytkownika ze środowiskami wyspecjalizowanymi
w danej branży, to wyłącznie zasób wiedzy w obrębie istniejącego wzornictwa prze‑
mysłowego. W jednej z decyzji Wydziału Unieważnień EUIPO wskazano, że od poin‑
formowanego użytkownika nie wymaga się wiedzy na temat wszystkich istniejących
wzorów przemysłowych, lecz wyłącznie tych wzorów, z którymi powinny zapoznać
się środowiska wyspecjalizowane w danej branży, działające we Wspólnocie pod‑
czas zwykłego toku prowadzenia spraw199. Te dwa punkty odniesienia należy jednak
traktować odrębnie. Wzorca poinformowanego użytkownika nie należy utożsamiać
z punktem odniesienia w postaci wyspecjalizowanych kręgów w danej branży rów‑
nież ze względu na to, że wyspecjalizowane kręgi tworzą głównie projektanci, zaś
model poinformowanego użytkownika nie powinien być utożsamiany z tego rodzaju
profesjonalistami z dziedziny wzornictwa200.
3.2.3. Zakres wiedzy poinformowanego użytkownika na temat swobody twórczej
projektanta
Zgodnie z orzecznictwem Sądu UE „(...) poinformowany użytkownik zna różne wzory
istniejące w danej branży, posiada pewien zakres wiedzy na temat elementów, jakie te wzory zwykle posiadają [podkreślenie K.W.], i w związku z zainteresowaniem
danymi produktami wykazuje stosunkowo wysoki poziom uwagi przy ich używaniu,
tak że pojęcie poinformowanego użytkownika może być rozumiane jako określają‑
ce użytkownika szczególnie uważnego z racji swojego osobistego doświadczenia lub
posiadanej rozległej wiedzy w danym sektorze”201. Nie oznacza to jednak, że posiada
on pełen zakres wiedzy na temat swobody twórczej i jego zakresu202. Poinformowany
użytkownik wie natomiast, które elementy są niezbędne do właściwego funkcjonowa‑
nia produktu, w który inkorporowano wzór przemysłowy. Dotyczy to zarówno elemen‑
tów, które gwarantują właściwe funkcjonowanie produktów (elementy funkcjonalne

Zob. decyzja WUn EUIPO z 27.04.2004 r., ICD 000000024, Eredu.
Za koncepcją rozdzielenia wzorca poinformowanego użytkownika od profesjonalistów (w tym projektantów) opowiedziało się wielu przedstawicieli doktryny. Zob. m.in. E. Nowińska [w:] E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej..., s. 129; J. Sieńczyło‑Chlabicz,
Przesłanki zdolności rejestrowej wzoru przemysłowego..., s. 73; A. Tischner, Niezarejestrowany wzór
wspólnotowy..., s. 37.
201
Zob. wyr. Sądu w sprawie T‑337/12, El Hogar Perfecto del Siglo XXI, pkt 27. W dniu 15.07.2016 r.
niemiecki sąd Oberlandesgericht Düsseldorf zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości UE z pytaniem „Z jakiego punktu widzenia należy oceniać, czy poszczególne cechy postaci produktu zostały
wybrane tylko ze względu na funkcjonalność. Czy „obiektywny obserwator” jest decydujący i jeżeli tak, to jak należy go zdefiniować?” (zob. jeszcze nie rozpatrzony przez TS wniosek o wydanie
orzeczenia w trybie prejudycjalnymzłożony przez Oberlandesgericht Dusseldorf (Niemcy) w dniu
15.07.2016 r. w sprawie C‑395/16, DOCERAM GmbH przeciwko CeramTec GmbH).
202
W oficjalnym polskojęzycznym tłumaczeniu rozporządzenia 6/2002 posłużono się sformułowaniem „stopień swobody twórcy przy opracowywaniu wzoru” (art. 6 ust. 2 i art. 10 rozporządzenia
6/2002), podczas gdy w ustawie Prawo własności przemysłowej zastosowano zwrot „zakres swobody twórczej przy opracowywaniu wzoru” (art. 104 ust. 2 PrWłPrzem).
199
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wzoru), jak i pewne cechy tego wzoru, które są związane z koniecznością zapewnienia
bezpieczeństwa produktom, w które wzór jest wcielony. Poza elementami związanymi
z funkcją techniczną, jaką produkt musi pełnić oraz elementami niezbędnymi, które
mają zagwarantować, przykładowo, bezpieczeństwo towarów, w które wdrożony jest
wzór przemysłowy, również inne determinanty mogą mieć wpływ na zakres swobody
twórczej projektanta. Dla przykładu – niektóre produkty, ze względu na swoje prze‑
znaczenie, muszą być tanie, co również projektant, który projektuje taki wzór, powi‑
nien wziąć pod uwagę.
Również inne wymogi ustawowe narzucone na wygląd produktu mogą ograni‑
czać swobodę twórczą projektanta203. W konsekwencji różnego rodzaju wymaga‑
nia „prowadzą do standaryzacji niektórych właściwości, które stają się w ten spo‑
sób wspólne wielu wzorom stosowanym w danym produkcie”204. Na zakres swobody
twórczej projektanta, zgodnie z aktualnymi wytycznymi postępowania przed EUIPO
oraz aktualnym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, nie ma
jednak wpływu fakt, że na rynku współistnieją podobne wzory stanowiące „ogólny
trend”205. Tendencje i trend w modzie, choć w toku projektowania ogrywa istotne
znaczenie w powstawaniu nowych produktów, nie ogranicza zakresu swobody twór‑
czej projektanta.
Poinformowany użytkownik powinien znać granice swobody twórczej projektan‑
ta. Musi on bowiem, dokonując oceny ogólnego wrażenia, wyeliminować takie ce‑
chy funkcjonalne, które wymuszają ostateczny kształt produktu206. Niemniej jednak
nawet w odniesieniu do produktów, których wygląd jest zdeterminowany funkcjo‑
nalnie, występują pewne elementy, które mogą wpłynąć na odmienne ogólne wra‑
żenie porównywanych produktów. Przykładowo, to, „że pewne elementy korkociągu
z dźwignią mają charakter zasadniczy i muszą istnieć w każdym korkociągu tego ro‑
dzaju, aby mógł on pełnić swoją funkcję” nie oznacza, iż „(...) koncepcja i kształt rącz‑
ki oraz umiejscowienie wymienionych elementów nie są podyktowane wymogami
funkcjonalnymi. Z tego względu ograniczenia techniczne nie determinują ogólnego
wyglądu korkociągu, który może znacznie się różnić”207.
Wiedza poinformowanego użytkownika na temat zakresu swobody twórczej, jaką
jest ograniczony twórca wzorów, jest zatem zbliżona do wiedzy, jaką posiadają sami
projektanci. Nie oznacza to jednak, „że poinformowany użytkownik jest w stanie do‑
konać rozróżnienia – wychodząc poza doświadczenie, jakie zgromadził w związku
z użytkowaniem danego produktu – między aspektami wyglądu produktu podykto‑
wanymi jego funkcją techniczną a tymi, które są dowolne”208.
Wyrok T‑10/08, Kwang Yang Motor Co, pkt 32; wyrok T‑9/07, Grupo Promer Mon Graphic, pkt 67.
Wyrok T‑10/08, Kwang Yang Motor Co, pkt 32.
205
Zob. Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw związanych z zarejestrowanymi wzorami wspólnotowy‑
mi przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego. Zarejestrowane wzory wspólnotowe. Rozpatrywa‑
nie wniosków o unieważnienie wzorów, s. 39
206
L. Brazell, Egyptian Goddes Inc. v Swisa Inc.: Is design law in the US and EU Converging? The Egyptian
Goddes faces up to the snake, EIPR 2009/31, s. 576–581.
207
Zob. wyrok T‑337/12, El Hogar Perfecto del Siglo XXI, pkt 36.
208
Zob. wyrok T‑153/08, Shenzhen Taiden Industrial, pkt 48.
203
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W toku dokonywania oceny ogólnego wrażenia wzorów istotne jest zatem wła‑
ściwe zdefiniowanie elementów wpływających na swobodę twórczą projektanta, jak
i stopień tej swobody. Elementy, które ograniczają projektowanie nowych wzorów
nie są bowiem uwzględniane w toku badania ogólnego wrażenia. Ponadto, co istot‑
ne, im bardziej jest ograniczony zakres swobody twórczej projektanta, tym większą
uwagę w dokonywaniu oceny powinny odgrywać drobne elementy różniące wzo‑
ry. Per analogiam, jeżeli swoboda twórcza nie jest ograniczona w sposób znaczący,
wówczas nie należy przykładać zbyt dużej wagi do szczegółów.
Zaprojektowanie wzoru zależy od wielu czynników, takich jak: funkcja, proces
produkcyjny, sposób użycia i konserwacji produktu, w który wzór jest wcielony, jego
wygląd zewnętrzny i cena. Podczas projektowania wzoru najważniejsze jest, aby pro‑
dukt jako materialny nośnik wzoru przemysłowego spełniał swoją funkcję. Zakres
swobody twórczej stanowią ograniczenia w projektowaniu wzorów, jednak nie
wszystkie wymogi narzucone twórcy projektującemu wzór mieszczą się w kwalifikacji
art. 6 ust. 2 rozporządzenia 6/2002. Projektanta, który tworzy nowe wzory ograni‑
czają w szczególności cechy funkcjonalne przedmiotu oraz wcześniejsze wzornictwo.
Stopień swobody twórczej jest zatem wyznaczony przez naturę produktu. W związku
z tym należy określić przeznaczenie produktu, w który wdrożony jest wzór przemy‑
słowy. Ostateczny wygląd produktu może być, w pewnym stopniu, obciążony ten‑
dencjami mody czy koniecznością sprostania gustom odbiorców209. Istnieją bowiem
takie sektory przemysłowe, w których wyznacznikiem jest konsument i jego potrze‑
by. Projektant ma wówczas za zadanie, uwzględniając przeznaczenie produktów,
dostosować się do pewnego marginesu twórczego, wyznaczonego nie tylko przez
ograniczenia techniczne, lecz również – komercyjne. Wśród tego rodzaju czynników
można wymienić, między innymi, wymogi wynikające ze zwyczajów handlowych czy
cechy narzucone przez aktualną modę. Wyznacznikami zakresu swobody twórczej
projektanta są również „lokalne lub krajowe reguły obyczajowe i kryteria estetyczne,
które mogą mieć swoje źródło w wierzeniach religijnych lub przekonaniach uwarun‑
kowanych historycznie”210. Dotyczy to, przykładowo, dopuszczalności zastosowania
w odniesieniu do danego wzoru pewnych form geometrycznych, kolorów czy wize‑
runków postaci.
Spośród czynników, które najczęściej wpływają na ograniczenie zakresu swobo‑
dy twórczej projektanta, można zatem wyróżnić: ograniczenia natury technicznej,
ograniczenia natury prawnej, ograniczenia o charakterze estetycznym, jak również
ograniczenia wynikające z nasycenia wzorniczego stanu techniki211.
Ograniczenia natury technicznej to takie ograniczenia, które wynikają z natury
produktu. Są to cechy, które produkt musi posiadać, ażeby mógł spełniać swoją
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T. Szymanek, Prawo własności przemysłowej..., s. 120.
M. Poźniak-Niedzielska [w:] A. Nowicka, M. Poźniak‑Niedzielska, H. Żakowska‑Henzler, Prawo wła‑
sności przemysłowej, Warszawa 2005, s. 174.
Podaję za C. Rusconi, L’appréciation du caractère individuel des dessins et modèles communautaires
dans la pratique de l’OHMI [w:] Le droit du design/Design Law, red. J. de Werra, Genewa/Zurich
2015, s. 46–48.
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funkcję, ażeby mógł być używany zgodnie z jego przeznaczeniem. Co istotne, ele‑
menty wzoru, które są zdeterminowane funkcjonalne, co do zasady, nie podlegają
ochronie jako wzór przemysłowy (art. 8 ust. 1 rozporządzenia 6/2002).
Ograniczenia natury prawnej wynikają z norm narzuconych danym produktom
lub grupie produktów, przykładowo, ze względu na kwestię bezpieczeństwa.
Ograniczenia „estetyczne” to takie ograniczenia, które wynikają z pewnej tenden‑
cji wzorniczej, z trendu czy aktualnej mody lub upodobań danej grupy konsumen‑
tów, dla których produkt został zaprojektowany. W orzecznictwie Trybunału Spra‑
wiedliwości Unii Europejskiej zostało jednak wyrażone stanowisko, w świetle którego
tego rodzaju ograniczenia nie mają wpływu na swobodę twórczą projektanta212.
Również ograniczenia wynikające z tak zwanego „nasycenia wzorniczego” stanu
techniki nie są akceptowane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej213. Nie‑
mniej jednak jest to przykład ograniczenia, który w sposób znaczący może wpłynąć
na ostateczny wygląd produktu.

212

213

Zob. wyrok Sądu UE: T‑153/08, Shenzhen Taiden Industrial Co. oraz wyrok z 13.11.2012 r. T‑83/11
i 84/11, Antrax It Srl przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki
towarowe i wzory) (OHIM), ECLI:EU:T:2012:592, dalej wyrok T‑83/11 i T‑84/11, Antrax.
Zob. wyrok Sądu UE z 12.03.2014 r., T‑315/12, Tubes Radiatori Srl przeciwko OHIM,
ECLI:EU:T:2014:115, dalej wyrok T‑315/12, Tubes Radiatori.
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4. Przesłanki rejestracji wzoru wspólnotowego

4.1. Ujawnienie wzoru wspólnotowego
W toku badania przesłanki nowości i indywidualnego charakteru, niezbędne jest
właściwe rozumienie pojęcia „udostępnienie publiczne wzoru”. Wzór wspólnotowy
jest bowiem traktowany jako nowy, jeżeli nie został udostępniony publicznie przed
określoną datą (art. 5 rozporządzenia 6/2002), a posiada indywidualny charakter, gdy
różni się od wrażenia, jakie wywołuje wcześniejszy wzór udostępniony publicznie
na poinformowanym użytkowniku (art. 6 rozporządzenia 6/2002). Prawodawca unij‑
ny wprowadził definicję legalną pojęcia „udostępnienie publiczne wzoru”. „(...) uważa
się, że wzór został udostępniony publicznie, jeżeli został opublikowany po zareje‑
strowaniu lub w inny sposób, lub wystawiony, wykorzystany w handlu, lub w inny
sposób ujawniony przed datą określoną w art. 5 ust. 1 lit. a) i art. 6 ust. 1 lit. a) lub
w art. 5 ust. 1 lit. b) i art. 6 ust. 1 lit. b)” (art. 7 ust. 1 rozporządzenia 6/2002).
Do ujawnienia wzoru wspólnotowego może zatem dojść w różnych okoliczno‑
ściach. Przykładowo, w ramach publikacji wzoru (rejestry, czasopisma, ulotki promu‑
jące towar czy katalogi), jak również poprzez wystawienie towarów na wystawach.
Udostępnienie wzoru może nastąpić także w wyniku sprzedaży produktu tworzone‑
go w oparciu o dany wzór czy wystawienie go do informacji publicznej, na przykład
w sklepie do konsumpcji lub do używania w inny sposób.
Jeżeli informacja o wzorze w ramach takiego rozpowszechnienia wzoru dotrze
do wiadomości kręgów specjalistów działających na terytorium Unii Europejskiej, tak
ujawniony wzór może kolidować z wzorami zarejestrowanymi później.
Upublicznienie mające wpływ na nowość wzoru prowadzi do zapoznania się ze
wzorem przez wyspecjalizowane kręgi działające w danym sektorze na terytorium
Unii Europejskiej (art. 7 ust. 1 rozporządzenia 6/2002). Prawodawca unijny nie określił,
w jaki sposób wskazane podmioty mogą dowiedzieć się o istnieniu wzoru. Prawodaw‑
ca unijny wskazał wyłącznie, że wiedza na temat ujawnionych wcześniej wzorów po‑
winna wynikać z takich okoliczności, które „mogły stać się dostatecznie znane pod‑
czas zwykłego toku prowadzenia spraw środowiskom wyspecjalizowanym w danej
branży, działającym [w Unii Europejskiej214]” (art. 7 ust. 1 rozporządzenia 6/2002).
Z wykładni językowej tego przepisu wynika zatem, że, po pierwsze, nie wszyst‑
kie wydarzenia prowadzą do ujawnienia wzoru. Przykładowo, publikacja informacji
o zgłoszeniu wynalazku do ochrony patentowej czy ochrony jako wzoru użytkowego,
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W związku z tym, że 1.12.2009 r. przestała istnieć Wspólnota Europejska, bowiem zastąpiła ją
Unia Europejska (art. 1 ak. 3 zd. 3 TUE), rozporządzenie 6/2002 wymaga w tym kontekście wprowadzenia niezbędnych poprawek terminologicznych. Art. 7 ust. 1 rozporządzenia 6/2002 jest
przykładem jednostki normatywnej, którą należy dostosować do zmian wprowadzonych Traktatem z Lizbony.
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nie zawsze stanowi o ujawnieniu wzoru215. Również wydarzenia przypadkowe, któ‑
re przyczyniły się do zapoznania się ze wzorem przez środowiska wyspecjalizowane
w danej branży, nie mogą stanowić przykładu ujawnienia wzoru216. Po drugie, kwali‑
fikacji danej okoliczności w kontekście ujawnienia wzoru należy dokonywać z punktu
widzenia środowisk wyspecjalizowanych w danej branży, które działają na terytorium
Unii Europejskiej. Ocena, kogo należy umieścić w kategorii środowisk wyspecjalizowa‑
nych w danej branży jest zależna od rodzaju produktu, w który wdrożony jest wzór217.
Stopień, w jakim wzór stał się znany w danych kręgach specjalistów zasadniczo
zależy od sektora, do którego należy produkt, do którego wzór został inkorporowany.
Ewentualnie jest on zależny od intensywności jego rozpowszechniania. Przez sformu‑
łowanie „normalny obrót gospodarczy” rozumie się czynność regularnie wykonywaną
przez wyspecjalizowane kręgi, które przynależą do sektora przemysłowego, do które‑
go należy wzór przemysłowy. Udostępnienie publiczne wzoru nie musi mieć miejsca
wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej218. Istotne jest, aby informacja o wzorze
dotarła do profesjonalistów działających na terytorium Unii Europejskiej. Przykłado‑
wo, w odniesieniu do wzoru wspólnotowego zestawów konferencyjnych „(...) środowi‑
ska wyspecjalizowane w branży zestawów konferencyjnych, działający w Unii, śledzą
– w ramach zwykłego toku prowadzenia spraw targi i wyspecjalizowane magazyny
tej branży219”. W odniesieniu do ujawnienia wzoru poprzez opublikowanie przez ja‑
poński urząd patentowy informacji o jego zgłoszeniu EUIPO stanął na stanowisku,
że takie ujawnienie niweczy nowość wzoru wspólnotowego. W japońskim urzędzie
patentowym zgłaszana jest bowiem bardzo duża ilość wzorów przemysłowych220.
Należy zatem przyjąć, że takie udostępnienie publiczne wzoru powinno być znane
środowiskom wyspecjalizowanym w danej dziedzinie, działającym na terytorium Unii
Europejskiej. Z literalnej i funkcjonalnej wykładni art. 7 ust. 1 rozporządzenia 6/2002
można wnioskować, że ocena ujawnienia wzoru jest każdorazowo również dokony‑
wana przez pryzmat rodzaju produktu, w który został wdrożony wzór.
Zob. na ten temat glosę autorki do wyroku Sądu UE z 15.10.2015 r., T‑251/14, Promarc Technics s.c.
Tomasz Pokrywa, Rafał Natorski przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), ECLI:EU:T:2015:780 opublikowana pod tytułem Czy opis
patentowy ujawnia wzór wspólnotowy?, Glosa 2016/2, s. 60–65.
216
Zob. pkt 29 wyroku Sądu UE z 21.05.2015 r., T‑22/13 i T‑23/13, Senz Technologies przeciwko OHMI
– Impliva (Parapluies), ECLI:EU:T:2015:310.
217
Zob. pkt 33 i 34 wyroku TS z 13.02.2014 r., C‑479/12, H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG
przeciwko Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH, EU:C:2014:75, dalej wyrok C‑479/12,
H. Gautzsch Großhandel.
218
Taki pogląd reprezentuje m.in.: M. Howe, Russel‑Clarke and Howe on industrial designs..., s. 50;
U. Suthersanen, Design Law in Europe, Londyn 2000, s. 43; I. Rodríguez Díaz, El diseňo indus‑
trial no registrado..., s. 271. Odmienny pogląd został wyrażony przez A. Casado Cerviňo (zob.
A. Casado Cerviňo, La protección del diseňo en Europa. El reglamento sobre los dibujos y modelos
comunitarios, Gaceta Jurídica del Unión Europea y de la competencia 2003/224, s. 102). W polskiej doktrynie prawa wzorów przemysłowych w kwestii udostępnienia publicznego wzorów zob.
J. Sieńczyło‑Chlabicz, Utrata nowości i indywidualnego charakteru wzoru wspólnotowego wskutek
jego publicznego ujawnienia, EPS 2010/4, s. 13–21.
219
Wyrok T‑153/08, Shenzhen Taiden Industrial, pkt 21.
220
Zob. decyzja WUn EUIPO z 20.06.2005 r., ICD 000000420, Sunstar Suisse S.A.
215
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Mimo powyższego w rozporządzeniu 6/2002 zostały wymienione enumeratyw‑
nie przypadki, które, mimo ujawnienia wzoru, nie wpływają na utratę nowości i nie
mają znaczenia dla indywidualnego charakteru wzoru. Dotyczy to trzech rodzajów
ujawnienia221.
Po pierwsze, na utratę nowości wzoru nie ma wpływu ujawnienie wzoru wspólno‑
towego przez twórcę lub jego następcę prawnego dokonane w czasie nie dłuższym
niż 12 miesięcy od upublicznienia wzoru (art. 7 ust. 2 rozporządzenia). Tego rodzaju
klauzula gwarancyjna nosi nazwę „ulgi w nowości”, „okresu łaski”, a – w odniesieniu
do wynalazku – „terminu uprzywilejowanej nowości”222 (delai de grâce, period of gra‑
ce) i dotyczy sytuacji, gdy wzór wspólnotowy, o którego ochronę wystąpiono, został
udostępniony publicznie przez twórcę, jego następcę prawnego lub osobę trzecią
w wyniku dostarczonej informacji lub działania podjętego przez wskazane osoby,
a ujawnienie to nastąpiło nie później niż w ciągu 12 miesięcy od daty dokonania zgło‑
szenia lub od daty pierwszeństwa (jeżeli o nią wystąpiono) (art. 7 ust. 2 lit. b) roz‑
porządzenia 6/2002). We wspomnianym okresie można oszacować wartość rynkową
wzorów oraz podjąć decyzję w kwestii rejestracji223. Okres łaski polega zatem na tym,
że w ciągu 12 miesięcy od upublicznienia wzoru przez twórcę, jego następcę praw‑
nego albo w związku z ujawnieniem wzoru w wyniku nadużycia przez osobę trzecią,
ujawnienie wzoru przed datą dokonania zgłoszenia wzoru do zarejestrowania, nie bę‑
dzie stanowiło przeszkody w ocenie nowości czy indywidualnego charakteru wzoru.
Po drugie, przesłanką nie szkodzącą nowości jest ujawnienie dokonane przez osobę
trzecią, z którą została zawarta umowa pisemna lub ustna (tzw. klauzula o poufności,
zasada tajności) albo z uwagi na funkcjonujące w relacjach gospodarczych zwyczaje.
Ta forma ujawnienia nie będzie uwzględniona, jeżeli wzór stanie się znany kręgom profe‑
sjonalistów działających na terytorium Unii Europejskiej w dziedzinie, której wzór dotyczy.
Po trzecie, ujawnienie nie odniesie żadnych negatywnych skutków, jeżeli wiado‑
mość o wzorze nie dotarła do osób wyspecjalizowanych w danym sektorze, działa‑
jących na terytorium Unii Europejskiej. Zasięg geograficzny kręgów przemysłowych
jest wyłącznie limitowany subiektywnie i odnosi się do określenia sektorów, które
mają oceniać przesłankę nowości. Nie jest zatem ważne, gdzie wzór został ujawniony
(w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej czy poza terytorium Unii Euro‑
pejskiej). Istotne jest, czy kręgi specjalistów z danej dziedziny, którzy działają w obrę‑
bie Unii Europejskiej, powezmą informację o wzorze, który został rozpowszechniony.

4.2. Nowość wzoru wspólnotowego a poinformowany użytkownik
„Wzór jest chroniony jako wzór wspólnotowy w zakresie, w jakim ten wzór jest nowy
i posiada indywidualny charakter” (art. 4 rozporządzenia 6/2002). Kryterium nowości
Zob. M. Poźniak‑Niedzielska, Ochrona wzorów przemysłowych w prawie europejskim..., s. 6.
R. Skubisz, Pierwszeństwo do uzyskania patentu, Warszawa 1982, s. 26.
223
Zob. pkt 25 wyroku Sądu UE z 14.06.2011 r., T‑68/10, Sphere Time przeciwko OHIM, Punch SAS,
ECLI:EU:T:2011:269, dalej wyrok T‑68/10, Sphere Time.
221
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jest podstawową przesłanką zdolności ochronnej wzoru wspólnotowego. Nowość
wzoru wspólnotowego może być rozpatrywana w dwóch płaszczyznach: w sposób
obiektywny (wzór jest obiektywnie nowy, jeżeli nie miał w przeszłości swego odpo‑
wiednika) lub subiektywny (wzór jest nowy, jeżeli został samodzielnie stworzony).
Przesłanka nowości wzoru jest zbliżona do kryterium nowości w prawie patentowym
w tym znaczeniu, że dane dobro niematerialne przestaje być nowe w dacie jego
ujawnienia. Użycie słowa „nowość” sugeruje, że wzór przemysłowy jest nieznany,
inny niż wcześniejsze wzory224.
W toku badania ujawnienia wzoru należy wpierw określić, kiedy wzór został udo‑
stępniony. Następnie trzeba zbadać, w jakich warunkach doszło do ujawnienia wzoru
poprzez, między innymi, odpowiedź na pytania, takie jak:
– Czy właściwy krąg osób mógł powziąć informację na temat ujawnionych wzorów?
– Czy ten krąg tworzą specjaliści w danej dziedzinie, działający w normalnym ob‑
rocie gospodarczym w Unii Europejskiej?
Po trzecie, należy sprawdzić, czy porównywane wzory są identyczne. Jeżeli wzory
różnią się między sobą, wówczas trzeba ocenić, czy różnią są istotnymi czy nieistot‑
nymi szczegółami.
Badanie przesłanki nowości polega zatem na sprawdzeniu, czy wzór lub wzory
przeciwstawione są identyczne ze wzorem kwestionowanym225.
Ocena ma na celu nie tylko sprawdzenie, czy wzór przemysłowy jest identyczny
ze wzorem istniejącym już wcześniej (identyczność zupełna), lecz także na zbadaniu,
czy wzory nie różnią się wyłącznie nieistotnymi szczegółami (identyczność niezupeł‑
na). Wzór jest bowiem nowy, gdy nie jest identyczny z innym wzorem ujawnionym
wcześniej lub nie różni się od niego nieistotnymi szczegółami. Badanie przesłanki
nowości nie jest dokonywane z uwzględnieniem punktu odniesienia w postaci poin‑
formowanego użytkownika226.
Prawodawca unijny nie przewiduje granic terytorialnych dla ujawnienia wzoru. Jest
to tak zwana „nowość światowa”. To kryterium różni się jednak od nowości paten‑
towej w szczególności tym, że w unijnym prawie wzorów przemysłowych punktem
odniesienia jest węższy krąg podmiotów. Na gruncie prawa patentowego są to wszy‑
scy znawcy (specjaliści) z danej dziedziny techniki, zaś w odniesieniu do prawa wzo‑
rów wspólnotowych jest to krąg specjalistów danej dziedziny działający w Unii Eu‑
ropejskiej. Tego punktu odniesienia nie należy jednak utożsamiać z wzorcem po‑
informowanego użytkownika, stosowanego w toku dokonywania oceny ogólnego
wrażenia. Nowość wzoru wspólnotowego nie ma zatem charakteru absolutnego227,
E. Sobol (red.), Mały słownik języka polskiego, Warszawa 1995, s. 515.
T. Szymanek (Prawo własności przemysłowej..., s. 121.) wskazuje na podobieństwo jako kryterium
odpowiednie w odniesieniu do przesłanki nowości. W toku sprawdzania nowości bada się jednak,
czy wzory są identyczne. Badając indywidualny charakter, dokonuje się oceny pod kątem ewentualnego podobieństwa.
226
Już we wczesnym orzecznictwie EUIPO został wyrażony ten postulat zob. m.in. dec. III IO OHIM
z 11.08.2009 r., R 887/2008‑3, „colanders”, pkt 15 i dec. III IO EUIPO z 2.09.2008 r. w sprawie
R 196/2008‑3, „saucepan handles”, pkt 12.
227
M. Poźniak-Niedzielska, Ochrona wzorów przemysłowych w prawie europejskim..., s. 5.
224
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jak ma to miejsce na gruncie prawa patentowego, ponieważ informacja o ujawnieniu
powinna dotrzeć do kręgów specjalizujących się w danym sektorze produkcji, które
funkcjonują w Unii Europejskiej. Ujawnienie niweczące nowość wzoru przemysłowego
musi dotyczyć jednakże takiej sytuacji, dzięki której, przykładowo, na rynek wypusz‑
czono znaczącą liczbę produktów228. Ponadto ujawnienie, które ma wpływ na wymóg
nowości powinno dotrzeć do pewnej grupy odbiorców. Przykładowo, 10000 par butów
nie stanowi symbolicznej liczby. Należy zatem domniemywać, że taka liczba ma wpływ
na zakres ujawnienia229.
4.2.1. Wzór identyczny z udostępnionym publicznie
Wzór nie spełnia przesłanki nowości, jeżeli jest identyczny ze wzorem udostępnio‑
nym publicznie (art. 5 rozporządzenia 6/2002). Nie wystarczy, aby wzór wcześniejszy
był jedynie podobny do kwestionowanego wzoru. Musi być identyczny z tym wzo‑
rem. Zarówno w toku badania przesłanki indywidualnego charakteru, jak i nowości,
wzór jest oceniany jako całość. W toku sprawdzenia, czy wzory są identyczne, należy
uwzględnić wszystkie cechy, które mają wpływ na postać wytworu230. Oceny nie do‑
konuje się jednak z perspektywy modelu poinformowanego użytkownika.
Jeżeli wzory nie różnią się między sobą, najprawdopodobniej nie jest to przypa‑
dek. W toku projektowania nowych wzorów dużą rolę odgrywa indywidualny wkład
twórczy projektanta wzorów. Jest bardzo mało prawdopodobne, aby projektant, nie
„inspirując się” konkretnym wzorem, stworzył identyczną postać wzoru. Tego rodzaju
sytuacje mogą zdarzyć się w odniesieniu do wynalazków, kiedy to różne grupy ba‑
dawcze, niejednokrotnie w różnych częściach świata, pracują niezależnie nad rozwią‑
zaniem technicznym i w tym samym czasie udaje im się opracować rozwiązanie (czę‑
sto nawet poprzez wykorzystanie identycznych środków)231. W odniesieniu do iden‑
tycznych wzorów przemysłowych raczej nie można mówić o zbiegu okoliczności.
4.2.2. Wzór różniący się nieistotnymi szczegółami232
Wzór nie spełnia przesłanki nowości również wówczas, gdy cechy wzoru różnią
się jedynie nieistotnymi szczegółami (art. 5 rozporządzenia 6/2002). Identyczność
wzoru nie oznacza zatem dokładnej reprodukcji wzoru. Istnieje bowiem quasi iden‑
tyczność wzoru, inaczej zwana identycznością częściową, co oznacza, że wzór różni
się od innych wzorów udostępnionych publicznie jedynie nieistotnymi elementa‑
mi. Niewielkie różnice pomiędzy wzorami są wystarczające, aby zniweczyć nowość

W tym kontekście por. 10000 par butów Crocs jako przykład ujawnienia niweczącego nowość
wzoru (zob. w odniesieniu do wskazanego założenia argumentacja OHIM w decyzji III IO EUIPO
z 26.03.2010 r., R 9/2008‑3, „Footwear”, pkt 64.
229
Zob. decyzja III IO EUIPO z 26.03.2010 r., R 9/2008‑3, „Footwear”, pkt 67–68.
230
T. Szymanek, Prawo własności przemysłowej..., s. 120.
231
Przykładowo, wynalazek telefonu, który oficjalnie został wynaleziony przez Grahama Bella, jednak
został w tym samym czasie niezależnie opracowany przez Elisha Gray’a (na temat wynalazków
paralelnych zob. R. Skubisz, Pierwszeństwo do uzyskania patentu..., s. 16).
232
Określenie „nieistotne szczegóły” pochodzi z brytyjskiej ustawy Registered Design Act 1949,
w której posługiwano się określeniem „immaterial details”.
228
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kwestionowanego wzoru. Prawodawca unijny nie zdefiniował, co należy rozumieć
przez określenie „nieistotne szczegóły”. Są to zapewne takie cechy, które należy kla‑
syfikować jako drugorzędne, subtelne warianty cech porównywanych wzorów.
O tym, czy różnice są istotne, decyduje ich rola w kształtowaniu postaci wytworu
oraz wzajemne relacje między tymi cechami233. Różnice pomiędzy cechami, które
mają istotny wpływ na postać wzoru, należy oceniać inaczej aniżeli cechy drugo‑
rzędne. Ponadto w toku dokonywania oceny przesłanki nowości trzeba uwzględnić
zakres swobody twórczej projektanta w tworzeniu wzorów. Nie można bowiem brać
pod uwagę tych cech, które są związane z funkcjonalnością wzorów i nie mogą zostać
zastąpione w inny sposób. Co istotne, badanie kryterium nowości nie jest przepro‑
wadzane z punktu widzenia poinformowanego użytkownika234. Jest to ocena norma‑
tywna organu orzekającego, dokonywana w oparciu o własne odczucia na podstawie
materiału zebranego w sprawie.
4.2.3. Nowość wzoru wspólnotowego w praktyce Urzędu Unii Europejskiej
ds. Własności Intelektualnej oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Kryterium nowości wzoru wspólnotowego (art. 5 rozporządzenia 6/2002) nie jest
tożsame z przesłanką nowości, jaka jest wymagana od wynalazku na gruncie prawa
patentowego. Od wynalazku wymaga się bowiem nowości w skali światowej, co ozna‑
cza, że rozwiązanie techniczne, na które ma być udzielony patent, nie może zostać
ujawnione, czyli podane do powszechnej wiadomości ani w Polsce, ani w żadnym
innym państwie235. W porównaniu do badania kryterium nowości wynalazków
ocena przesłanki nowości wzorów wspólnotowych została złagodzona. Punktem od‑
niesienia w toku dokonywania oceny nowości wzorów są specjalistyczne kręgi, czyli
specjaliści działający na terytorium Unii Europejskiej236. Mogą to być zarówno spe‑
cjaliści per se, jak i projektanci, kupcy czy producenci działający w dziedzinie, której
dotyczy badany wzór wspólnotowy237. Nie jest to jednak wzorzec tożsamy z wzorcem
poinformowanego użytkownika.
T. Szymanek, Prawo własności przemysłowej..., s. 120.
Jest to stanowisko spójne z orzecznictwem EUIPO. Zob. m.in. decyzja III Izby Odwoławczej EUIPO
z 11.08.2009 r., R 887/2008‑3, „colanders”; decyzja III Izby Odwoławczej EUIPO z 2.09.2008 r.,
R 196/2008‑3, „saucepan handles”.
235
W kwestii sposobów ujawnienia wynalazków niweczących możliwość ich opatentowania zob. m.in.
M. du Vall, Prawo patentowe, Warszawa 2008, s. 186–187, zaś na temat sposobów ujawnienia wzorów przemysłowych zob. J. Sieńczyło‑Chlabicz, Utrata nowości i indywidualnego charakteru wzoru
wspólnotowego wskutek jego publicznego ujawnienia..., s. 13–21; A. Tischner, Pojęcie wzoru prze‑
mysłowego, przesłanki zdolności rejestracyjnej i wyłączenia spod ochrony prawem z rejestracji wzoru
przemysłowego..., s. 76–83.
236
Na podstawie orzecznictwa Trzeciej Izby Odwoławczej EUIPO można wnioskować, że kręgu osób
właściwych do oceny przesłanki nowości nie należy utożsamiać z poinformowanym użytkownikiem.
Poinformowany użytkownik, zdaniem Izby, jest wyłącznie punktem odniesienia w toku badania przesłanki indywidualnego charakteru (zob. decyzja III IO EUIPO z 11.08.2009 r., R 887/2008‑3, „colanders”, pkt 15 i dec. III IO EUIPO z 2.09.2008 r., R 196/2008‑3, „saucepan handles”, pkt 12).
237
Za tak szerokim rozumieniem katalogu osób, które stanowią punkt odniesienia w toku badania
przesłanki nowości, opowiedziała się Komisja Europejska w Zielonej Księdze (pkt 5.5.5. Zielonej
Księgi).
233

234
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Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej rzadko doprecyzowuje, kim
są specjalistyczne kręgi. W odniesieniu do wzoru wspólnotowego na butelki EUIPO
stanął na stanowisku, że specjalistyczne kręgi tworzą różni przedsiębiorcy działa‑
jący wewnątrz Unii Europejskiej, którzy realizują i/lub zlecają produkcję szklanych
naczyń, wypełnianych produktami kosmetycznymi, takimi jak: kremy, olejki do ciała
czy płyny238. Zawężony został obszar działania tych specjalistów do terytorium Unii
Europejskiej, a nie – zakres wiedzy, jaki powinni posiadać. Nie działają oni bowiem
w obszarze zamkniętym. Oznacza to, że w toku prowadzonych badań, relacji handlo‑
wych z kontrahentami, uczestnictwa w wystawach czy konferencjach poświęconych
wzornictwu, zdobywają wiedzę na temat ujawnionych wzorów nie tylko na teryto‑
rium Unii Europejskiej, ale również na terytorium państw trzecich. Specjaliści posia‑
dają zatem wiedzę co do tego, czy wzór został ujawniony w państwach członkow‑
skich Unii Europejskiej, jak również poza tym obszarem. Jeżeli odpowiedź na tak
postawione pytanie będzie negatywna należy przyjąć, że badany wzór albo został
udostępniony publicznie w jakimś odległym kraju, albo też istniał w przeszłości, jed‑
nak został aktualnie zapomniany.
W toku dokonywania oceny przesłanki nowości czy indywidualnego charakteru
wzór musi być porównywany indywidualnie z każdym przeciwstawionym wzorem239.
Izba Odwoławcza EUIPO stwierdziła jednak, że zarówno ocena nowości, jak i bada‑
nie indywidualnego charakteru kwestionowanego wzoru w odniesieniu do wzoru
wcześniejszego, nie jest oparte wyłącznie na fizycznym zbadaniu produktów. EUIPO
może również dokonać oceny nowości i indywidualnego charakteru kwestionowa‑
nego wzoru w oparciu o prezentację wzoru240 w postaci rysunku, zdjęcia, prezenta‑
cji komputerowej, czy innej prezentacji graficznej241, która jest obligatoryjnie dołą‑
czana do wniosku o rejestrację wzoru wspólnotowego (art. 36 ust. 1 lit. c) rozporzą‑
dzenia 6/2002).
W toku badania przesłanki nowości uwzględniane są jednak wyłącznie te cechy,
które są widoczne na przedstawieniu wzoru242. Porównanie wzorów (późniejszego,
zarejestrowanego w EUIPO, ze wzorem wcześniejszym) jest dokonywane na podsta‑
wie innych wzorów ujawnionych nie tylko jako wzory przemysłowe chronione po‑
przez rejestrację w urzędzie patentowym, ale również wzorów przemysłowych chro‑
nionych jako: utwory chronione na gruncie prawa autorskiego, opatentowane wyna‑
lazki czy chronione wzory użytkowe. Przykładowo, sprzęt rehabilitacyjny do korekty
wad postawy porównywany jest ze sprzętem rehabilitacyjnym spełniającym po‑
dobne funkcje243, a przesłanki rejestracyjne wzoru przemysłowego dla odświeżaczy

238
239
240

241
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243
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Zob. decyzja III IO EUIPO z 9.11.2007 r., R 103/2007‑3, „botellas”, pkt 14.
Zob. decyzja III IO EUIPO z 30.06.2009 r., R 1524/2007‑3, „soles for footwear”, pkt 31.
Decyzja WUn EUIPO z 7.11.2007 r., ICD 000003630, Julius Sämann Ltd, pkt 15; decyzja WUn
EUIPO z 19.11.2007 r., ICD 000003358, Carving – Importação de artigos decoração, Lda, pkt 16;
Zob. pkt 4.4. zał. do decyzji Prezydenta EUIPO nr EX‑03‑9 z 9.12.2003 r.
Zob. decyzja WUn EUIPO z 20.02.2006 r., ICD 000001535, Retsch Porzellan GmbH), pkt 15.
Zob. decyzja WUn EUIPO z 12.12.2006 r., ICD 000002863, Tadeusz Kropielnicki,
http://oami.europa.eu/pdf/design/invaldec/ICD%20000002863%20decision%20(EN).pdf.
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powietrza analizowane są na podstawie innych odświeżaczy powietrza o podobnym
kształcie244.
EUIPO uwzględnia zatem wyłącznie takie cechy, które wynikają z przedstawie‑
nia wzoru. Dlatego, oceniając nowość wzoru wspólnotowego zarejestrowanego dla
waz, EUIPO stwierdził, że wzór nie różni się od wcześniejszych wzorów głębokością
(obwódka talerza, jak utrzymywał uprawniony, jest wyżej osadzona niż jego pod‑
stawa), gdyż różnica ta nie jest widoczna na przedstawieniu wzoru, które dołączono
w toku rejestracji. Przeciwstawione wzory składają się bowiem z obwódki i wgłę‑
bienia, a na zdjęciu późniejszego wzoru nie jest dostrzegalne żadne ograniczenie
między tymi częściami i dlatego, na tej podstawie, nie można stwierdzić, że istnieje
różnica pomiędzy wzorami245.



Wzór wspólnotowy nr 000212907‑0005 – „wazy”.

Badając nowość wzoru wspólnotowego, porównuje się kwestionowany wzór ze
wzorami wcześniej istniejącymi i uwzględnia się przede wszystkim cechy różniące
obydwa wzory246. Zdarza się, że EUIPO analizuje zarówno cechy różniące, jak i cechy
wspólne wzorów247. Najistotniejsze w toku badania przesłanki nowości na podstawie
kryterium identyczności jest jednak stwierdzenie przez EUIPO, czy cechy różniące
wzory można zakwalifikować jako cechy istotne czy nieistotne. Nowość wzoru wspól‑
notowego niweczą bowiem nie tylko wzory identyczne jako takie, ale również wzo‑
ry, które różnią się wyłącznie nieistotnymi szczegółami (art. 5 ust. 2 rozporządzenia
6/2002). Wzory nie mogą być więc w sposób istotny podobne do siebie. Specjali‑
sta wykryje różnice, które mogą stanowić wystarczająco twórczy wkład, nawet jeśli
244
245
246

247

Zob. dec. WUn EUIPO z 7.11.2007 r., ICD 000003630, Julius Sämann Ltd.,
Zob. decyzja WUn EUIPO z 20.02.2006 r., ICD 000001535, Retsch Porzellan GmbH, pkt 5 i 11.
Zob m.in.: decyzja WUn EUIPO z 20.01.2006 r., ICD 000001014, AUDI AG, pkt 9; decyzja
WUn EUIPO z 11.12.2007 r., ICD 000434782‑0001, Euro Fire AB, pkt 15; decyzja WUn EUIPO
z 19.11.2007 r., ICD 000003358, Carving Importaçãode artigos decoração, Lda), pkt 17.
Zob. decyzja WUn EUIPO z 12.12.2007 r., ICD 0000003010, Holey Soles Holdings Ltd., pkt 31 i 32;
dec. WUn EUIPO z 7.11.2007 r., ICD 0000003630, Julius Sämann Ltd., pkt 15 i 16.
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są one niezauważalne przez zwykłego obserwatora. W opinii eksperta są to takie
różnice, które mogą wpłynąć na wkład twórczy wzoru. Taką różnicą może być, przy‑
kładowo, odmienny kolor wzorów248.
Nowość wzoru nie jest jednakże jedynym kryterium, który gwarantuje utrzymanie
ochrony na dany wzór. Przesłanka nowości jest weryfikowana poprzez przyznanie
wzorowi indywidualnego charakteru. Przykładowo, w sprawie dotyczącej pilotów
do automatycznego otwierania drzwi, w toku badania przesłanki indywidualnego
charakteru III Izba odwoławcza EUIPO stwierdziła, że różnica w kolorze pilotów nie
ma wpływu na zmianę ogólnego wrażenia tych dwóch wzorów. Ten wniosek stanowił
podstawę do unieważnienia prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego.



Wspólnotowy wzór kwestionowany
nr 646690‑0001.



Wzór przeciwstawiony ujawniony na stronie
internetowej www.detumando.com.

Jeżeli elementem różnicującym zgłaszany wzór od wzorów wcześniejszych ma
być kolor danego elementu lub całości przedmiotu, zgłaszający wzór wspólnotowy
powinien dołączyć w toku rejestracji kolorowe przedstawienie wzoru. Przykładowo,
gdy zgłaszany wzór ma odróżniać się od innych kolorem białym, to zgłaszający po‑
winien umieścić wzór na kolorowym tle249, ponieważ cechy, które nie są widoczne
na przedstawieniu wzoru nie mogą stanowić podstawy do badania cech różniących
wzory. W jednej ze spraw rozpatrywanych przez Wydział Unieważnień EUIPO, upraw‑
niony z rejestracji wzoru wspólnotowego powołał się na kolor biały, który, jak utrzy‑
mywał, stanowił istotny element różnicujący zgłoszony przez niego wzór ze wzorami
wcześniejszymi. Przedstawienie wzoru dołączone w toku rejestracji wyglądało jednak
jak czarno‑biała ilustracja, ponieważ wzór był umieszczony na ciemnym tle. Z takiej

248

249
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Przykładowo, wcześniejszy wzór przemysłowy na sprzęt rehabilitacyjny do korekty wad postawy
został ujawniony w czterech różnych kolorach, a późniejszy wzór wspólnotowy – tylko w kolorze
czarnym. W tej sytuacji kolor był jednym z elementów odróżniających oba wzory. Wydział Unieważnień EUIPO stanął na stanowisku, że wzór wspólnotowy ma cechę nowości (zob. decyzja WUn
EUIPO z 12.12.2006 r., ICD 000002863, Tadeusz Kropielnicki, pkt 13). Podobnie argumentowała
III Izba Odwoławcza EUIPO w sprawie wzoru wspólnotowego zgłoszonego na pilot do automatycznego otwierania drzwi. Izba stwierdziła, że kolor skrzynki pilota, który w kwestionowanym wzorze
wspólnotowym jest czarny, zaś we wzorze wcześniejszym – czerwony, stanowi istotny szczegół,
który wpływa na przyznanie wzorowi przymiotu nowości (zob. decyzja III IO EUIPO z 26.02.2009 r.,
R 1492/2007‑3, „mandos a distancia”, pkt 14).
Zob. decyzja WUn EUIPO z 20.02.2006 r., ICD 000001535, Retsch Porzellan GmbH, pkt 15.
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prezentacji wzoru nie wynikało zatem, że wzór jest biały, gdyż jedynymi kolorami,
jakie występowały na przedstawieniu, były różne odcienie bieli i czerni.



Wzór wspólnotowy nr 000212907‑0005 – „wazy”.

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, dokonując oceny przesłanki
nowości, uwzględnia również proporcje poszczególnych elementów wzorów w sto‑
sunku do całkowitej wielkości produktu, w który inkorporowany jest wzór. W spra‑
wie dotyczącej wzoru mikrofonu Wydział Unieważnień EUIPO stwierdził, że trzy piny
widoczne na główce mikrofonu, występujące we wzorze wspólnotowym i we wzo‑
rze przeciwstawionym, są zbyt małe w stosunku do wielkości całkowitej mikrofonu.
W związku z tym nie można ich uznać za elementy istotne wzoru, a tym samym –
wzory za różne. W niniejszym przykładzie wzór wspólnotowy został unieważniony
ze względu na niespełnienie przez wzór wymogu nowości250.


250

Wzór wspólnotowy nr 000288220-0004.



Wzory przeciwstawione ujawnione w czasopiśmie
pt. „Studio Magazin” 4/2001.

Zob. dec. WUn EUIPO z 23.08.2006 r., ICD 000001352, Martin Saulespurens, pkt 9.

83

rozdział

Ii

Poinformowany użytkownik w prawie wzorów wspólnotowych według rozporządzenia 6/2002

O tym, czy dane cechy są istotne, może zdecydować wielkość szczegółów różnią‑
cych obydwa wzory w odniesieniu do całkowitych rozmiarów towaru251. Na takim za‑
łożeniu oparł swoją decyzję Wydział Unieważnień EUIPO w sprawie dotyczącej wzoru
przemysłowego zarejestrowanego dla towarów, takich jak „piece grzewcze”252. EUIPO
stanął na stanowisku, że kwestionowany wzór wspólnotowy i wcześniejszy wzór róż‑
nią się, między innymi, układem krawędzi. Krawędzie późniejszego wzoru wspól‑
notowego na górnej części wkładu kominkowego są bowiem w kształcie litery „Z”,
podczas gdy wzór wcześniejszy ma krawędzie proste. Ponadto, żeberka wzoru wspól‑
notowego, umieszczone na bocznych ścianach pieca, są położone pionowo do jego
ścian, a we wzorze wcześniejszym – poziomo. Innym elementem różnicującym oba
wzory, na który zwrócił uwagę Wydział Unieważnień EUIPO, jest postument z szu‑
fladą, który występuje wyłącznie w późniejszym wzorze wspólnotowym. Takie cechy,
w opinii Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, w sposób istotny różnią
oba wzory w związku z ich wielkością w odniesieniu do całkowitych rozmiarów ko‑
minka. Dlatego też uznano, że oba wzory nie są identyczne. Ta decyzja została jednak
unieważniona przez III Izbę Odwoławczą EUIPO. Uznano bowiem, że w odniesieniu
do wzorów inkorporowanych do produktów stanowiących część składową produktu
złożonego przesłanka nowości, jak i przesłanka indywidualnego charakteru, powinny
być oceniane z uwzględnieniem tych cech, które pozostają widoczne w toku zwykłe‑
go używania. W odniesieniu zatem do wzoru wkładu do kominka należy ocenić wy‑
łącznie te cechy, które są widoczne z przedniej części wkładu do kominka, ponieważ
pozostała część wkładu jest schowana w kominku253, czyli jest niewidoczna w toku
zwykłego używania produktu, w który inkorporowano wzór przemysłowy.



Wspólnotowy wzór kwestionowany
nr 000434782‑0001
– „piece (grzewcze)”.



Wzór wcześniejszy ujawniony w katalogu
„Cast Iron Fireplace Inserts”.

4.3. Indywidualny charakter wzoru wspólnotowego a poinformowany
użytkownik
Wzór, aby mógł być chroniony, musi odznaczać się nie tylko nowością, ale również in‑
dywidualnym charakterem (art. 4 rozporządzenia 6/2002). W porównaniu do wymogu
251
252
253
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Zob. dec. WUn EUIPO Z 11.12.2007 r., ICD 000003184, Euro Fire AB, pkt 16.
Tamże.
Zob. dec. III IO EUIPO z 14.10.2009 r., R0316/2008‑3, fireplaces, pkt 26.
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nowości przesłanka indywidualnego charakteru nastręcza więcej trudności badaw‑
czych. Jest to bowiem typowe kryterium o charakterze subiektywnym. W toku ba‑
dania, czy wzór posiada indywidualny charakter, należy zbadać ogólne wrażenie
wzoru z punktu widzenia poinformowanego użytkownika (art. 6 rozporządzenia
6/2002).
Wymóg posiadania przez wzór indywidualnego charakteru należy traktować jako
doprecyzowanie przesłanki nowości. Badając nowość wzoru przemysłowego, spraw‑
dza się bowiem, czy wzory nie są identyczne. Następnie, ocenia się, w jakim stopniu
wzór kwestionowany i wzory przeciwstawione254 są do siebie podobne. Jeżeli jest
to podobieństwo znaczące, czyli wzór kwestionowany wywołuje podobne ogólne
wrażenie na poinformowanym użytkowniku, jak wzór przeciwstawiony, kwestiono‑
wany wzór jest pozbawiony przymiotu indywidualnego charakteru. W tym znaczeniu
kryterium indywidualnego charakteru jest zbliżone do przesłanki oryginalności255
funkcjonującej w prawie autorskim.
Aby ocenić przesłankę indywidualnego charakteru należy, po pierwsze, określić,
kim jest poinformowany użytkownik oraz, po drugie – zdefiniować zakres swobody
twórczej projektanta przy opracowywaniu wzoru i po trzecie – zbadać ogólne wra‑
żenie całości wzoru z punktu widzenia poinformowanego użytkownika.
Indywidualny charakter wzoru przejawia się w tym, że kwestionowany wzór wy‑
wiera na poinformowanym użytkowniku ogólne wrażenie odmienne od ogólnego
wrażenia, jakie wywiera na tym użytkowniku wzór wcześniejszy (art. 6 ust. 1 rozpo‑
rządzenia 6/2002). Odmienność wzorów, będąca wyznacznikiem posiadania przez
wzór indywidualnego charakteru, jest zbliżona do jednej z przesłanek zdolności
patentowej, to jest do poziomu wynalazczego, czyli nieoczywistości wynalazku.
Kwestionowany wzór nie może bowiem sprawiać wrażenia, że taką postać wytwo‑
ru już gdzieś widziano. Poinformowany użytkownik, jak argumentował Sąd UE nie
może mieć wrażenia „déjà vu ”256.
Kwestionowany wzór może kolidować nie tylko z innym wzorem przemysłowym, ale również ze
znakiem towarowym (w szczególności znakiem towarowym przestrzennym), wzorem użytkowym
czy wynalazkiem chronionym patentem.
255
Przedstawiciele doktryny francuskiej stoją na stanowisku, że dotychczasowe orzecznictwo dotyczące przesłanki oryginalności ma zastosowanie w odniesieniu do przesłanki indywidualnego charakteru wzoru wspólnotowego (tak J. Schmidt-Szalewski, J. L. Pierre, Droit de la propriété industrielle,
Paryż 2001, s. 145–146). Nie jest jednak zasadne utożsamianie przesłanki oryginalności i indywidualnego charakteru. Mimo pewnych podobieństw zasadnicza różnica pomiędzy tymi pojęciami
polega na tym, że w toku dokonywania oceny przesłanki indywidualnego charakteru należy wziąć
pod uwagę pojęcie ogólnego wrażenia, ocenianego z punktu widzenia zorientowanego użytkownika, uwzględniając również zakres swobody twórczej podczas projektowania wzoru. W odniesieniu
do przesłanki oryginalności takie badanie nie obowiązuje.
256
Zob. pkt 29 (wraz z powołanym orzecznictwem) wyroku Sądu UE z 7.11.2013 r., T‑666/11, Danuta
Budziewska przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe
i wzory), ECLI:EU:T:2013:584, dalej wyrok T‑666/11, Budziewska „(...) indywidualny charakter wzoru
wynika z odmiennego całościowego wrażenia lub braku „déjà vu” z punktu widzenia poinformowanego użytkownika w stosunku do ogółu istniejących wcześniej wzorów, z pominięciem różnic, które
nie są wystarczająco uwydatnione, ażeby wpłynąć na wspomniane całościowe wrażenie, nawet jeśli
wykraczają poza nieznaczące szczegóły”.
254
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Badanie indywidualnego charakteru jest dokonywane w odniesieniu do wzoru
jako całości. Ocena powinna zatem obejmować ogólną analizę wrażenia odmienno‑
ści lub podobieństwa. Badania nie należy ograniczać do poszczególnych elementów
wzoru. „Ogólne wrażenie to swego rodzaju podsumowanie podobieństw i różnic
porównywanych wzorów pod tym kątem widzenia, czy ogólny efekt porównania
wywołuje wrażenie takie samo czy też odmienne”257. Wrażenie, jakie ma wywołać
na poinformowanym użytkowniku wzór przemysłowy ma być różne, odmienne od
tego, jakie wywołują na nim wzory wcześniejsze. Ogólne wrażenie kwestionowanego
wzoru powinno wyraźnie różnić się od wzoru wcześniejszego.
W przeciwieństwie do wymogu nowości ocena indywidualnego charakteru jest
oceną subiektywną, bowiem w toku jej dokonywania istnieje konieczność odwołania
się do modelu poinformowanego użytkownika. Stopień wymaganego indywidualne‑
go charakteru nie jest identyczny w każdym przypadku, ponieważ jest warunkowany
wymogami, które są narzucone przez właściwości produktu. Dlatego w toku badania
ogólnego wrażenia należy uwzględnić również zakres swobody twórczej projektanta.
Określając ogólne wrażenie wzoru, inaczej niż w toku dokonywania oceny prze‑
słanki nowości, większe znaczenie powinny mieć cechy wspólne badanych wzorów.
Nie należy jednak koncentrować się na szczegółach, należy skupić się na ogólnym
wrażeniu258. Różnica pomiędzy ogólnym wrażeniem wywołanym przez kwestiono‑
wany wzór a wcześniejszym wzorem powinna być zatem wyraźna (pkt 14 preambuły
o rozporządzenia 6/2002). Nie jest jednak jasne, jak powinien być mierzony indywi‑
dualny charakter oraz, jaki stopień indywidualnego charakteru jest dopuszczalny.
„(...) z motywu 14 rozporządzenia wynika, że przy ocenie indywidualnego charakteru
wzoru, należy uwzględnić charakter produktu, w którym wzór ma być zawarty lub
zastosowany, a w szczególności sektor przemysłu, do którego należy”259.

M. Poźniak‑Niedzielska [w:] M. Poźniak‑Niedzielska, J. Sieńczyło‑Chlabicz, Europejskie prawo wzorów
przemysłowych..., s. 92.
258
M. Howe, Russel-Clark and Howe on industrial designs..., s. 39.
259
Wyrok T‑153/08, Shenzhen Taiden Industrial, pkt 43.
257
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użytkownika w postępowaniu o naruszenie
i unieważnienie prawa do wzoru wspólnotowego
Badanie ogólnego wrażenia, jakie wywołują wzory na poinformowanym użytkowni‑
ku, jest niezbędne podczas wyznaczania zakresu ochrony wzorów (art. 10 rozporzą‑
dzenia 6/2002) oraz w toku oceny, czy wzór posiada indywidualny charakter (art. 6
rozporządzenia 6/2002), czyli jedną z przesłanek ochrony wzoru przemysłowego.
Ocena jest zatem dokonywana zarówno w sprawach dotyczących naruszenia prawa
z rejestracji wzoru wspólnotowego, jak również na etapie postępowania o unieważ‑
nienie prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego. W ramach postępowania o unie‑
ważnienie prawa do wzoru wspólnotowego badanie ogólnego wrażenia wzorów
wspólnotowych jest dokonywane na szczeblu unijnym przed EUIPO oraz, ewentu‑
alnie, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Na szczeblu krajowym postę‑
powanie o unieważnienie prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego może toczyć się
przed specjalnie powołanymi w państwach członkowskich Unii Europejskiej sądami
krajowymi do spraw wzorów wspólnotowych260. Oba te postępowania są równoważ‑
ne, co oznacza, że orzeczenie o unieważnieniu wydane przez krajowy sąd do spraw
wzorów wspólnotowych wiąże EUIPO, tak jak orzeczenie EUIPO wiąże sąd krajowy261.
Natomiast postępowanie o naruszenie prawa do wzoru wspólnotowego toczy się
wyłącznie przed specjalnie powołanymi w państwach członkowskich Unii Europej‑
skiej sądami krajowymi do spraw wzorów wspólnotowych. Niezależnie od tego, czy
ocena jest dokonywana w ramach postępowania o naruszenie czy o unieważnienie
prawa do wzoru wspólnotowego badanie każdorazowo jest dokonywana z uwzględ‑
nieniem punktu odniesienia w postaci poinformowanego użytkownika.
Jako wzory wspólnotowe ochronie podlegają wzory wspólnotowe niezarejestro‑
wane oraz wzory zgłoszone do EUIPO, chronione jako wspólnotowe wzory zareje‑
strowane. Zarejestrowany wzór wspólnotowy przyznaje uprawnionemu z rejestracji
tego wzoru wyłączne prawo do używania wzoru, jak również prawo do zakazywa‑
nia jego używania osobom trzecim (art. 19 rozporządzenia 6/220262), które nie mają
zgody uprawnionego. Używanie obejmuje, między innymi: wytwarzanie, oferowa‑
260
261

262

Tabela 4 (Aneks).
O. Ruhl, Gemeinschaftsgeschmackmuster. Kommentar, Kőln‑Berlin‑Műnchen 2007, s. 366; podaję
za J. Kępińskim, Wzór przemysłowy i jego ochrona..., s. 226.
W dniu 11.10.2011 r. Juzgado de lo Mercantil n°1 de Alicante y n° 1 de Marca Comunitaria złożył
wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym odnośnie interpretacji dotyczący art. 19
rozporządzenia 6/2002 (zob. wyrok TS z 16.02.2012 r., C‑488/10, Celaya Emparanza y Galdos
Internacional S.A. p. Proyectos Integrales de Balizamientos S.L., ECLI:EU:C:2012:88, dalej wyrok
C‑488/10, Celaya Emparanza).
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nie, wprowadzanie do obrotu, import, eksport lub używanie produktu, w którym
wzór jest zawarty bądź zastosowany lub składowanie takiego produktu w tych ce‑
lach (art. 19 ust. 1 rozporządzenie 6/2002). „Wyłączny charakter prawa nadanego
zarejestrowanemu wzorowi wspólnotowemu jest zgodny z jego większą pewnością
prawną” (pkt 21 zd. 1 preambuły do rozporządzenia 6/2002). Tym samym zakres
ochrony tego rodzaju wzorów jest szerszy aniżeli niezarejestrowanych wzorów
wspólnotowych. W odniesieniu do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego oraz
zarejestrowanego wzoru wspólnotowego, którego publikację odroczono263, upraw‑
niony do wzoru ma bowiem wyłącznie prawo do zakazania takiego używania tylko
wówczas, gdy sporne używanie wynikało z naśladowania chronionego wzoru (art. 19
ust. 2 rozporządzenia 6/2002). Jak zauważa E. Nowińska, „na zarejestrowany wzór
wspólnotowy powstaje pełnia praw to jest uprawniony ma wyłączne prawo do jego
używania (ius positivum) oraz do zakazywania osobom trzecim jego używania bez
uzyskania stosownej zgody (ius negativum)”, podczas gdy zakres praw do wzoru
niezarejestrowanego jest węższy, gdyż uprawniony nabywa prawo zakazu używania
wzoru wyłącznie w odniesieniu do „działań noszących cechy kopiowania”264.
Prawo do zakazania używania wzoru wspólnotowego nie dotyczy działań po‑
dejmowanych w ramach użytku osobistego lub niezwiązanego z działalnością go‑
spodarczą, działań podejmowanych w celach doświadczalnych, działań odtwarzania
w celach cytowania lub nauczania pod warunkiem, że działania te są zgodne z prak‑
tyką uczciwego handlu i nadmiernie nie utrudniają zwykłego używania wzoru oraz
wskazane jest źródło pochodzenia wzoru (art. 20 ust. 1 rozporządzenia 6/2002). Za‑
kaz używania wzoru wspólnotowego nie dotyczy również sprzętu w środkach komu‑
nikacji morskiej i powietrznej zarejestrowanych w państwie trzecim, kiedy czasowo
znajdują się one na terytorium Unii Europejskiej, jak również importu do Unii Euro‑
pejskiej części zamiennych i wyposażenia akcesoriów w celu napraw takich środków
komunikacji (art. 20 ust. 2 rozporządzenia 6/2002).
Ocena ogólnego wrażenia, jakie wywołują wzory na poinformowanym użytkow‑
niku, polega na całościowym porównaniu obydwu wzorów. W przypadku gdy wzór
zawiera dodatkowo pewne cechy funkcjonalne, niewidoczne lub objęte zrzeczeniem,
wówczas w toku przeprowadzania oceny ogólnego wrażenia wyżej wymienione
cechy wyłącza się z oceny. Przeprowadzając ocenę ogólnego wrażenia, nie należy
zatem bezwzględnie traktować wszystkich cech identycznie. Znaczenie poszczegól‑
nych cech porównywanych wzorów może zależeć od wielu czynników. Po pierwsze,
może ona zależeć od sposobu używania produktu. Niemniej jednak „(...) rola peł‑
niona przez niektóre cechy może być mniej ważna w zależności od ich zmniejszonej
widoczności podczas używania produktu”265. Po drugie, dokonując oceny ogólne‑
go wrażenia, poinformowany użytkownik skupi się na takich cechach wzoru, które
odbiegają od normy. Tym samym przypisze on niewielkie znaczenie tym cechom,
Pod warunkiem jednak, że nie zostały publicznie udostępnione odpowiednie wpisy w rejestrze
i aktach (art. 50 ust. 4 rozporządzenia 6/2002).
264
E. Nowińska [w:] E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej..., s. 131–132.
265
Wyrok T‑153/08, Shenzhen Taiden Industrial, pkt 64–66 i 72.
263
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które są całkiem pospolite i powszechne dla rodzaju produktu, w który inkorpo‑
rowano wzór266. Ponadto na ogólne wrażenie nie powinny mieć znaczącego wpły‑
wu te cechy, w odniesieniu do których twórca miał ograniczony zakres swobody
twórczej267. Ograniczonego stopnia swobody twórcy nie należy jednak wiązać z tym,
że przeznaczenie danego produktu wymaga obecności niektórych cech. W przy‑
padku postawienia takiego zarzutu strony powinny przedłożyć materiał dowodowy,
z którego wynika, że występują różnice „w położeniu takich cech i ogólnej postaci
samego produktu”268. W orzecznictwie EUIPO i Trybunału Sprawiedliwości Unii Euro‑
pejskiej oraz w doktrynie funkcjonuje pogląd, zgodnie z którym „Im bardziej ogra‑
niczona jest swoboda twórcy przy opracowywaniu wzoru wspólnotowego, tym bar‑
dziej prawdopodobne jest, że niewielkie różnice między rozpatrywanymi wzorami
będą wystarczające, aby wywołać różne wrażenie całościowe u poinformowanego
użytkownika”269.
Badanie ogólnego wrażenia powinno być dokonywane zgodnie z założeniem,
że poinformowany użytkownik może bezpośrednio porównywać takie wzory. Moż‑
liwość bezpośredniego porównania, jak podkreślił Trybunał Sprawiedliwości, zależy
jednak od charakteru produktu, w którym zawarty jest porównywany wzór270.
Właściwymi do orzekania w sprawach dotyczących naruszenia prawa z rejestra‑
cji wzoru wspólnotowego, popełnionych w jednym z państw członkowskich Unii
Europejskiej, są specjalnie powołane sądy do spraw wzorów wspólnotowych (art. 83
rozporządzenia 6/2002). Każde z państw członkowskich UE zostało zobowiązane
do wyznaczenia na swoim terytorium co najmniej jednego sądu orzekającego w spra‑
wach wzorów wspólnotowych w pierwszej i drugiej instancji (art. 80 rozporządzenie
6/2002). Sąd ten orzeka na podstawie rozporządzenia 6/2002, a w sprawach nieobję‑
tych rozporządzeniem stosuje przepisy swojego ustawodawstwa krajowego, w tym
również prawa prywatnego międzynarodowego (art. 88 rozporządzenia 6/2002).
Jurysdykcja krajowa sądów wspólnotowych została określona według zasady
actor sequitur forum rei. Do rozpatrywania sporów wymienionych w art. 81 rozporzą‑
dzenia 6/2002 właściwe są sądy państw członkowskich, w którym pozwany ma miej‑
sce zamieszkania. W przypadku jego braku jurysdykcja krajowa przysługuje państwu
członkowskiemu, w którym ma on przedsiębiorstwo. Gdy zarówno powód, jak i po‑
zwany, nie mają miejsca zamieszkania w państwie członkowskim ani nie posiadają
Zob. w szczególności wyrok T‑9/07, Grupo Promer Mon Graphic, pkt 77; decyzja III IO EUIPO
z 28.11.2006 r., R 1734/2008‑3, Forks, pkt 26 i nast.
267
Wyrok T‑9/07, Grupo Promer Mon Graphic, pkt 72.
268
Tak m.in.: wyrok T‑68/10, Sphere Time, pkt 69; wyrok Sądu UE z 6.10.2011 r. w sprawie T‑246/10,
Industrias Francisko Ivars przeciwko OHIM (reducteur mécanique de vitesse), ECLI:EU:T:2011:578,
pkt 21–22, dalej wyrok T‑246/10, Industrias Francisko Ivars Grupo Promer Mon Graphic; wyrok
T‑10/08, Kwang Yang Motor, pkt 37.
269
Jest to stanowisko ugruntowane w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zob.
m.in. wyrok T‑9/07, pkt 67 i 72; wyrok T‑10/08, Kwang Yang Motor, pkt 33; wyrok T‑251/14,
Promarc Technics, pkt 52.
270
Zob. wyrok TS z 18.10.2012 r., C‑101/11P i C‑102/11P, Herbert Neuman i inni przeciwko José
Manuel Baena Grupo SA, ECLI:EU:C:2012:641, dalej wyrok C‑101/11 P i C‑102/11 P, Herbert Neuman, pkt 54 i 55.
266
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w nim przedsiębiorstwa, jurysdykcja krajowa przysługuje państwu członkowskiemu,
w którym znajduje się siedziba EUIPO, czyli Hiszpanii271.
Gdy sąd uzna, że pozwany naruszył prawo do wzoru wspólnotowego, może wów‑
czas zabronić pozwanemu kontynuowania działań, które naruszają prawo z rejestra‑
cji wzoru wspólnotowego. Sąd może również orzec zajęcie podrobionych produk‑
tów, jak i materiałów oraz narzędzi wykorzystanych do wytworzenia podrobionych
dóbr, pod warunkiem, że ich właściciel wiedział, do jakich celów były one użyte lub
było to oczywiste w określonych okolicznościach (art. 89 rozporządzenia 6/2002).
Naruszenie prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego czy prawa do niezarejestro‑
wanego wzoru wspólnotowego ma miejsce wówczas, gdy osoba nieuprawniona wtar‑
gnie w obszar wyłączności przyznanej uprawnionemu. Zakres prawa z rejestracji wzo‑
ru wspólnotowego został ograniczony również względem używacza uprzedniego.
Osobie trzeciej, która jest w stanie dowieść, że w dobrej wierze rozpoczęła na terenie
Unii Europejskiej używanie nawet w celach handlowych wzoru wchodzącego w zakres
ochrony zarejestrowanego wzoru wspólnotowego i nieskopiowanego z tego ostat‑
niego lub poczyniła w tym celu poważne i skuteczne przygotowania, może uzyskać
prawo do ograniczonego używania tego wzoru (pkt 23 preambuły do rozporządzenia
6/2002). Prawo tak zwanego używacza uprzedniego zostało uregulowane w art. 22
rozporządzenia 6/2002. Możliwość używania wzoru przez używacza uprzedniego jest
ograniczona. Zakres używania obejmuje wykorzystanie wzoru w celach, dla których
z niego korzystano lub dla których poczyniono poważne i skuteczne przygotowania
przed datą dokonania zgłoszenia lub przed datą pierwszeństwa zarejestrowanego
wzoru wspólnotowego (art. 22 ust. 2 rozporządzenia 6/2002).
Zakres ochrony wzorów wspólnotowych obejmuje każdy wzór, który wywołuje
na poinformowanym użytkowniku odmienne ogólne wrażenie (art. 10 ust. 1 roz‑
porządzenia 6/2002). Oznacza to, że w toku dokonywania oceny, czy dany wzór
wspólnotowy zasługuje na ochronę, sąd powinien dokonać oceny ogólnego wra‑
żenia wzoru kwestionowanego i wzoru przeciwstawionego. Ocena ta powinna być
dokonana z uwzględnieniem poinformowanego użytkownika.
W toku postępowania o naruszenie prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego innym
wzorem przemysłowym, zarówno zgłoszonym do rejestracji, jak i już zarejestrowanym
w ramach procedury unijnej, krajowej czy międzynarodowej, ocenie powinno podlegać
ogólne wrażenie, jakie wywierają wzory na poinformowanym użytkowniku. W praktyce
sądy do spraw wzorów wspólnotowych dokonują oceny w sposób dowolny.
Przykładowo, francuskie sądy do spraw wzorów wspólnotowych w toku oceny na‑
ruszenia prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego lub prawa do niezarejestrowane‑
go wzoru wspólnotowego rzadko dokonują oceny ogólnego wrażenia wzorów. Nie‑
jednokrotnie ograniczają się one do zbadania nowości wzoru wspólnotowego i, co
ciekawe mimo stwierdzenia, że wzór jest nowy, nie badają indywidualnego charak‑
teru wzoru272. Większość orzeczeń poddanych analizie stanowią przykłady orzeczeń,
271
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Zob. obszernie na temat jurysdykcji w sprawach wzorów wspólnotowych M. Poźniak‑Niedzielska [w:]
M. Poźniak‑Niedzielska, J. Sieńczyło‑Chlabicz, Europejskie prawo wzorów przemysłowych..., s. 95–96.
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w których sądy francuskie, przeprowadzając ocenę ogólnego wrażenia, w ogóle nie
uwzględniają wzorca poinformowanego użytkownika. W wielu przykładach orzeczeń
wydanych przez Tribunal de Grande Instance z Paryża badanie ogólnego wrażenia
zostało ograniczone do stwierdzenia, że wzór nie wywołuje na poinformowanym
obserwatorze273 odmiennego ogólnego wrażenia274.
W orzecznictwie sądów francuskich są również przykłady badania przesłanki
ogólnego wrażenia z uwzględnieniem poinformowanego użytkownika. Przykłado‑
wo, w wyroku paryskiego Cour d’Appel w odniesieniu do wzoru osłony na basen sąd
przyjął, że ocenę wyżej wymienionej przesłanki należy dokonać z perspektywy poin‑
formowanego użytkownika, którym jest profesjonalista lub konsument wyposażony
w pewną wiedzę nabytą przez uczęszczanie do wyspecjalizowanych salonów oraz
wykazywanie zainteresowania produktami wyeksponowanymi275.
W przeciwieństwie do orzecznictwa francuskich sądów dotyczącego spraw z za‑
kresu spraw dotyczących wzorów wspólnotowych, brytyjskie sądy do spraw wzo‑
rów wspólnotowych w sposób bardzo wnikliwy dokonują analizy ogólnego wrażenia
wzoru. Przeprowadzając badanie, każdorazowo uwzględniają wzorzec poinformowa‑
nego użytkownika. Przykładowo, w orzeczeniu w sprawie Woodhouse276 sąd orzekł,
że poinformowany użytkownik musi być użytkownikiem produktów pochodzących
z tej samej grupy produktów, co produkt, w który wzór został inkorporowany. Po‑
nadto sąd uznał, że jest to użytkownik regularny. Może to być zarówno konsument,
jak i nabywca towarów. Musi to być osoba, do której wzór jest kierowany. W innym
orzeczeniu dotyczącym wzorów wspólnotowych brytyjski sąd uznał, że od poinfor‑
mowanego użytkownika nie można oczekiwać posiadania wiedzy na temat całości
wzornictwa z różnych sektorów i dziedzin277. Natomiast w wyroku w sprawie Proc‑
ter & Gamble Co v. Reckitt Benckiser (UK) Ltd. 278, dotyczącym wzoru opakowania
powoływane w niniejszej prawy orzeczenia francuskich sądów są dostępne na stronie internetowej
www.inpi.fr (stan na dzień 11.06.2017 r.).
273
Jest to francuski odpowiednik modelu poinformowanego użytkownika.
274
Zob. m.in. wyrok TGI z Paryża z 8.06.2010 r., 08/13172, S.A.S. SIAT & LANG i Monsieur François
TRENSZ – SELARL TRENSZ p. S.A.R.L. DADIER; wyrok TGI z Paryża z 14.02.2007 r., 06/12593, S.A.
BERLUTI p. S.A.R.L. DE BEAUX SOULIERS.
275
Wyrok CA z Paryża z 24.06.2011 r., SA R&D Loisirs p. Cubertias Abrisol.
276
Wyrok Patents County Court z 25.07.2005 r., O/027/07, Woodhouse UK p. Architectural Lighting
Systems [2006] RPC.
277
Wyrok England and Wales Court of Appeal z 23.04.2008 r., HC 07 C 00539, Green Lane Products
Limited przeciwko PMS International Group, PMS International Far East Ltd. Poundland Ltd., [2008]
EWCA Civ 358.
278
Wyrok England and Wales High Court of Justice z 27.10.2006 r., The Procter & Gamble Company p. Reckitt
Benckiser (UK) Lim ited (UK), [2006] EWHC 3154 (Ch) oraz wydany w tej samej sprawie wyrok England
and Wales Court of Appeal z 10.10.2007 r., HC 06 C00362, The Procter & Gamble Company p. Reckitt
Benckiser (UK) Limited (UK), [2009] EWCA Civ 407. Niniejsze orzeczenia zostały skomentowane przez
wielu przedstawicieli doktryny prawa wzorów przemysłowych (patrz m.in.: T. Aplin, J. Davis, Intellectual
Property Law. Text, Cases, and Materials, Nowy Jork 2009, s. 648–654; Bad Odour for Procter & Gamble,
Intellectual Property Bulletin 2007/2; H. Hartwig, Designschutz in Europa, Monachium 2008, s. 272–280;
P. Torremans, Holyoak and Torremans Intellectual Property Law..., s. 332–334; M. Poźniak‑Niedzielska [w:]
M. Poźniak‑Niedzielska, J. Sieńczyło‑Chlabicz, Europejskie prawo wzorów przemysłowych..., s. 37–38.
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(kanistra) na odświeżacz powietrza w aerozolu, Sąd (zarówno w pierwszej, jak i dru‑
giej instancji) przyjął pogląd wyrażony w wyroku w sprawie Woodhouse, zgodnie
z którym poinformowany użytkownik nie należy do tego samego rodzaju osób co
model znawcy na gruncie prawa patentowego. Nie należy również utożsamiać poin‑
formowanego użytkownika z przeciętnym konsumentem. Poinformowany użytkow‑
nik posiada bowiem bardziej rozległą wiedzę w porównaniu do przeciętnego konsu‑
menta, większą świadomość i rozeznanie. Jest otwarty na wzornictwo przemysłowe
i jest z nim zaznajomiony279. Nie jest to jednak specjalista z zakresu wzornictwa, który
może dokonywać oceny każdej cechy w sposób profesjonalny.
Poinformowany użytkownik w toku dokonywania oceny ogólnego wrażenia
ma z założenia oceniać produkty, w które wdrożony jest wzór, „stawiając je” obok
siebie280. Przeznaczenie produktu powinno być ustalane w oparciu o rysunki, jakie
zostały załączone w toku zgłoszenia wzoru do ochrony. Jednocześnie należy po‑
siłkować się wskazaniem produktów umieszczonych w zgłoszeniu. Na doniosłe
znaczenie wskazania produktu zwrócono uwagę w wyroku w sprawie Gimex Inter‑
national przeciwko The Chill Bag Company et al281. We wskazanym orzeczeniu sąd
uznał, że właściwe wskazanie produktu jest ważne dla właściwego zdefiniowania
poinformowanego użytkownika. W ten sposób zostanie bowiem ustalony produkt,
w odniesieniu do którego poinformowany użytkownik musi być poinformowany.
W powołanej sprawie wskazano w zgłoszeniu produkty, takie jak: „zdobienia stołu,
wiaderka do lodu, opakowania‑torby”. W rzeczywistości uprawniony do zarejestro‑
wanego wzoru wspólnotowego sprzedawał torby chłodnicze do przechowywania
wina. Idea polegała na tym, aby butelka wina wyłożona kostkami lodu mogła być
przechowywana w torbie. Produkt był określany jako ice bucket bag. Wcześniej ist‑
niejące opakowania przeznaczone do wina były przezroczyste, jednak nie mogły być
one uznane za chłodziarki do butelek. W orzecznictwie sądów brytyjskich zwraca
się szczególną uwagę na to, aby prawidłowo wskazywać produkt, w który ma być
wdrożony wzór przemysłowy.
W orzecznictwie sądów hiszpańskich jest wiele przykładów orzeczeń, w których
sądy w sposób prawidłowy dokonują oceny ogólnego wrażenia z uwzględnieniem
modelu poinformowanego użytkownika. Jak podkreśla sąd – „nie chodzi o znaw‑
cę, lecz o użytkownika, to jest konsumenta”282. Poinformowanym użytkownikiem
jest zatem użytkownik, który posiada pewien zasób wiedzy na temat wzorów prze‑
mysłowych z dziedziny, z której pochodzi badany wzór, jednakże nie musi to być
znawca czy specjalista z zakresu wzornictwa283. Poinformowanym użytkownikiem nie
Sąd brytyjski zgodził się w tej kwestii z sądem austriackim, który oceniał w sprawie naruszenia tych
samych wzorów. Sprawa z powództwa Procter & Gamble dotycząca unieważnienia wzoru na kanister przeznaczonego do odświeżacza powietrza toczyła się w takich państwach, jak: Anglia, Francja
czy Austria.
280
Jest to pogląd zgodny z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wyrok
C‑281/10, PepsiCo, pkt 55).
281
2012 EWPCC 31.
282
Wyrok Audiencia Provincial z Alicante z 25.04.2006 r., 157/06, fichas de juego.
283
Wyrok Audiencia Provincial z Alicante z 21.07.2011 r., 192/11, camas de hospital.
279
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może być również przeciętny konsument, lecz taki, który posiada pewien zasób wie‑
dzy z zakresu wzorów przemysłowych pochodzących z dziedziny, z której wywodzi
się kwestionowany wzór przemysłowy. Model poinformowanego użytkownika nale‑
ży zatem utożsamiać z wykwalifikowanym konsumentem284.
W niewielu jednak orzeczeniach wskazano dokładnie, kto w danym przypadku
powinien być uznany za poinformowanego użytkownika. W odniesieniu do wzoru
odkurzaczy za poinformowanego użytkownika uznano znawcę sektora z tego ro‑
dzaju sprzętem gospodarstwa domowego285, a w odniesieniu do wzoru odtwarzaczy
MP3 za poinformowanego użytkownika wskazano znawcę odtwarzaczy multimedial‑
nych iPod286. Zdarza się jednak, że hiszpański sąd do spraw wzorów wspólnotowych,
dokonując oceny ogólnego wrażenia wzorów, odstępuje od dokonywania oceny
ogólnego wrażenia z punktu widzenia poinformowanego użytkownika287.
Kolejnym przykładem postępowania, w ramach którego powinien być uwzględ‑
niany wzorzec poinformowanego użytkownika jest postępowanie o unieważnienie
prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego288. Unieważnienie prawa z rejestracji wzoru
wspólnotowego „stanowi – obok wygaśnięcia tego prawa – jedną z form ustania pra‑
wa” do danego wzoru289. Na gruncie prawa wzorów wspólnotowych nie ma bowiem
możliwości złożenia sprzeciwu wobec rejestracji wzoru wspólnotowego, jak to ma
miejsce w toku postępowania zgłoszeniowego wspólnotowych znaków towarowych.
Jest to związane z tym, że procedura rejestracji wzoru wspólnotowego przed EUIPO
została ograniczona do formalnego zbadania zgłoszenia. Jedyną zatem możliwością
doprowadzenia do unicestwienia dalszej ochrony wzoru wspólnotowego jest próba
unieważnienia prawa z rejestracji tego wzoru.

Wyrok Audiencia Provincial z Alicante z 30.03.2010 r., 360/2009, Muebles para máquinas recreativas, Fotogramas para pantallas de vídeo de máquinas recreativas.
285
Wyrok Audiencia Provincial z Alicante z 24.11.2009 r., 278/10, BAYERISCHE MOTOREN MERKE, AG
p. CAR ELITE IMPORT, SL.
286
Wyrok Audiencia Provincial z Alicante z 21.01.2010 r., 32/10, Reproductores de soportes de datos.
287
Patrz H. Hartwig, Designschutz in Europa..., s. 140.
288
W doktrynie prawa własności przemysłowej pojęcia, takie jak, „unieważnienie prawa z rejestracji
wzoru przemysłowego” oraz, analogicznie, „unieważnienie prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego”, są nieprawidłowe. Unieważnieniu podlega bowiem sama decyzja administracyjna, dzięki
której dane prawo zostało uzyskane (tak m.in.: J. Szwaja, Ustanie patentu [w:] System prawa wła‑
sności intelektualnej, t. III, Prawo wynalazcze, red. J. Szwaja, A. Szajkowski, Wrocław‑Warszawa
‑Kraków‑Gdańsk‑Łódź 1990, s. 408; s. Sołtysiński, A. Szajkowski, T. Szymanek, Komentarz do prawa
wynalazczego, Warszawa 1990, s. 316; A. Szewc, G. Jyż, Prawo własności przemysłowej, Warszawa
2003, s. 198 i n.; J. Sieńczyło‑Chlabicz [w:] M. Poźniak‑Niedzielska, J. Sieńczyło‑Chlabicz, Europej‑
skie prawo wzorów przemysłowych..., s. 103). W odniesieniu do wzorów wspólnotowych powinno
być zastosowane określenie „stwierdzenie nieważności wzoru wspólnotowego” (tak J. Sieńczyło
‑Chlabicz, Procedura unieważnienia wzoru wspólnotowego, PUG 2010/8, s. 2–3). Zob. też obszernie w kontekście terminologii zastosowanej w polskiej oficjalnej wersji językowej rozporządzenia
6/2002 J. Sieńczyło‑Chlabicz, Unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego [w:] System...,
t. 14B, Warszawa 2012, s. 288–289 oraz taż, Unieważnienie i wygaśnięcie prawa z rejestracji wzoru
przemysłowego, Warszawa 2013, s. 34–36.
289
J. Sieńczyło‑Chlabicz [w:] M. Poźniak‑Niedzielska, J. Sieńczyło‑Chlabicz, Europejskie prawo wzorów
przemysłowych..., s. 103.
284
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Unieważnienie prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego może nastąpić nie tylko
w trakcie ochrony wzorów, ale również – po dacie wygaśnięcia lub zrzeczenia się
wzoru wspólnotowego (art. 24 rozporządzenia 6/2002). W zakresie, w jakim wzór
wspólnotowy został uznany za nieważny, od początku nie rodził przewidzianych pra‑
wem skutków (art. 26 ust. 1 rozporządzenia 6/2002). Unieważnienie prawa z rejestra‑
cji wzoru wspólnotowego następuje na dwa sposoby. Po pierwsze, poprzez złożenie
w EUIPO wniosku o unieważnienie. Po drugie, poprzez wniesienie powództwa wza‑
jemnego w ramach postępowania o naruszenie prawa z rejestracji wzoru wspólno‑
towego do sądu do spraw wzorów wspólnotowych na terytorium, na którym doszło
do naruszenia prawa290. W odniesieniu do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowe‑
go wyłączność w orzekaniu w kwestii unieważnienia prawa do takiego wzoru ma sąd
do spraw wzorów wspólnotowych (art. 81 lit. c) rozporządzenia 6/2002).
Wniosek o unieważnienie prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego może być
oparty wyłącznie na przesłankach enumeratywnie wymienionych w art. 25 rozporzą‑
dzenia 6/2002. Każda z podstaw unieważnienia prawa z rejestracji wzorów wspólno‑
towych może być powołana samodzielnie, ale również, co jest często praktykowane,
wnioskujący o unieważnienie prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego może podać
kilka podstaw unieważnienia tego prawa291. Co istotne, nie wystarczy, gdy wniosku‑
jący o unieważnienie prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego powoła się wyłącznie
na przepis art. 24 rozporządzenia 6/2002 regulujący kwestie unieważnienia prawa
z rejestracji wzoru wspólnotowego292. We wniosku należy koniecznie wskazać co naj‑
mniej jedną z podstaw unieważnienia prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego.
Pierwszą podstawę unieważnienia prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego sta‑
nowi sytuacja, w której wzór nie jest wzorem w rozumieniu definicji z art. 3 lit. a)
rozporządzenia 6/2002 (art. 25 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 6/2002). W praktyce ta
podstawa jest bardzo rzadko powoływana w toku unieważniania prawa z rejestracji
wzorów wspólnotowych293. Jest to związane z tym, że to kryterium jest badane przez
EUIPO w toku dokonywania rejestracji (art. 47 rozporządzenia 6/2002).
Po drugie, prawo z rejestracji wzoru może zostać unieważnione, jeżeli wytwór nie
spełnia któregokolwiek z wymogów niezbędnych do ochrony jako wzór, to jest: wzór
nie posiada cechy nowości czy indywidualnego charakteru, postać wzoru jest zde‑
terminowana wyłącznie cechami funkcjonalnymi, wzory są sprzeczne z porządkiem
290

291

292
293
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Szerzej na temat unieważnienia prawa z rejestracji wzorów wspólnotowych z powództwa wzajemnego zob. M. Poźniak‑Niedzielska, J. Sieńczyło‑Chlabicz, Europejskie prawo wzorów przemysłowych...,
s. 158–159; J. Sieńczyło‑Chlabicz, Procedura unieważnienia wzoru wspólnotowego..., s. 9.
Zob. m.in. decyzja WUn EUIPO z 14.07.2010 r., ICD 000006062, NIKE INTERNATIONAL LTD.,
w której wnioskujący o unieważnienie wzoru wspólnotowego jako podstawę unieważnienia wzoru
wskazał art. 25 ust. 1 lit. a), b) i e) rozporządzenia 6/2002.
Zob. decyzja WUn EUIPO z 16.06.2011 r., ICD 8231, Czirók Ipari és Szolgáltató.
Zob. m.in.: decyzja WUn EUIPO z 16.02.2007 r., ICD 000002913, The Heating Company
BVBA; decyzja WUn EUIPO z 23.06.2008 r., ICD 000004919, Molok OY; decyzja WUn EUIPO
z 8.10.2008 r., ICD 0000002913, The Heating Company BVBA; decyzja WUn EUIPO z 2.04.2009 r.,
ICD 000006112, FURLOTTI & C s.r.l.; decyzja WUn EUIPO z 29.03.2010 r., ICD 000006377, CESAPLAST S.P.A.; decyzja WUn EUIPO z 14.07.2010 r., ICD 000006062, NIKE INTERNATIONAL LTD.;
decyzja Wun EUIPO z 15.11.2010 r., ICD 000007026 D, Bruni Glass SPA.
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publicznym i dobrymi obyczajami (art. 25 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 6/2002). Ta
przesłanka jest najczęściej powoływana we wnioskach o unieważnienie prawa z reje‑
stracji wzoru wspólnotowego. Większość wniosków, w których powołano się na pod‑
stawę z art. 25 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 6/2002 jest uzasadniana tym, że w dniu
dokonania zgłoszenia kwestionowane wzory nie są nowe i nie posiadają indywidu‑
alnego charakteru.
Po trzecie, prawo z rejestracji wzoru wspólnotowego może zostać unieważnione,
gdy na mocy decyzji sądu uprawnionemu z rejestracji wzoru wspólnotowego nie
przysługuje to prawo na podstawie art. 14 rozporządzenia 6/2002 (art. 25 ust. 1 lit. c)
rozporządzenia 6/2002).
Po czwarte, prawo z rejestracji wzoru wspólnotowego może zostać także unie‑
ważnione, gdy wzór kwestionowany koliduje z wcześniejszym wzorem, który zo‑
stał publicznie udostępniony po dacie dokonania zgłoszenia lub, jeżeli zastrzeżono
pierwszeństwo, po dacie pierwszeństwa wzoru wspólnotowego i który jest chroniony
od daty wcześniejszej niż wyżej wymieniona data (art. 25 ust. 1 lit. d) rozporządzenia
6/2002). Jest to jedna z podstaw najczęściej powoływanych we wnioskach o unie‑
ważnienie prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego294. W świetle art. 25 ust. 1 lit. d)
rozporządzenia 6/2002 wzór koliduje z wzorem wcześniejszym w przypadku, gdy
wzór ten nie wywołuje na poinformowanym użytkowniku odmiennego ogólnego
wrażenia. W toku oceny uwzględnia się swobodę twórcy przy opracowywaniu takie‑
go wzoru295. EUIPO oraz Trybunał Sprawiedliwości UE opierają się na domniemaniu
co do ważności wcześniejszego wzoru. Dopóki uprawniony z rejestracji wzoru prze‑
mysłowego nie przedstawi prawomocnej decyzji o unieważnieniu prawa wyłącznego
do wcześniejszego wzoru, dopóty EUIPO i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
wychodzi z założenia, że wcześniejszy wzór jest ważny296.
Po piąte, prawo wyłączne do wzoru wspólnotowego może również ulec unie‑
ważnieniu, jeżeli oznaczenie posiadające zdolność odróżniającą zostało użyte
w późniejszym wzorze, a prawo unijne lub prawo państwa członkowskiego, które‑
mu podlega to oznaczenie, upoważnia właściciela prawa do tego oznaczenia, do za‑
kazywania takiego używania (art. 25 ust. 1 lit. e) rozporządzenia 6/2002). Pojęcie
„oznaczenie posiadające zdolność odróżniającą” obejmuje zarejestrowane znaki to‑
warowe oraz wszystkie oznaczenia, na które można się powołać w kontekście art. 8
Zob. decyzja WUn EUIPO z 27.04.2004 r., ICD 000000024, EREDU S. COOP; decyzja WUn OHIM
z 20.09.2005 r., ICD 000000396, Servicios de Distribution e Investigacion SL; decyzja WUn
EUIPO z 26.04.2006 r., ICD 000001865, Pitacs Limited; decyzja WUn EUIPO z 8.05.2006 r., ICD
0000002038, Built NY Inc; decyzja WUn EUIPO z 19.09.2006 r., ICD 000002087, Equipamientos
y Materiales Deportivos SL; decyzja WUn EUIPO z 14.11.2006 r., ICD 000002061, DB Design
GmbH,; decyzja WUn EUIPO z 24.07.2007 r., ICD 000003622, SIACO S.A.; decyzja WUn EUIPO
z 28.02.2008 r., ICD 000000826, Aniceto Canamasas Puigbo; decyzja WUn EUIPO z 2.04.2008 r.,
ICD 000004760, PANGYRUS LIMITED.
295
Jednym z przykładów orzeczeń zapadłych w oparciu o tę przesłankę jest wyrok T‑9/07, Grupo
Promer Mon Graphic, pkt 52.
296
Zob. w kontekście znaków towarowych (w analogicznym stanie technicznym do omówionego) wyrok TS z 29.03.2011 r., C‑96/09P, Anheuser‑Busch Inc. przeciwko Budêjovický Budvar,
ECLI:EU:C:2011:189, pkt 94–95.
294
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ust. 4 rozporządzenia 207/2009. Inne oznaczenie posiadające zdolność odróżniają‑
cą to niezarejestrowane znaki towarowe, nazwy handlowe, nazwy przedsiębiorstw,
nazwy domen, tytuły (wyłącznie takie, które są chronione jako oznaczenia przed‑
siębiorstw), oznaczenia geograficzne sensu largo. Najczęściej wnioskujący o unie‑
ważnienie prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego, powołując się na tę podstawę,
przeciwstawiają prawo wyłączne do znaku towarowego297. Niemniej w przypadku
powołania się na podstawę unieważnienia wskazaną w art. 25 ust. 1 lit. e) rozporzą‑
dzenia 6/2002 należy we wniosku zawrzeć informację na temat prawa, o którego
zastosowanie ubiega się wnioskodawca. Gdy wcześniejszym oznaczeniem posiada‑
jącym zdolność odróżniającą jest niezarejestrowany znak towarowy należy wskazać
informacje, które pomogą wykazać, że uzyskano prawa do takiego niezarejestro‑
wanego oznaczenia, przykładowo, w wyniku jego używania. Istotne jest jednak, aby
nabycie prawa do niezarejestrowanego oznaczenia nastąpiło przed datą zgłoszenia
lub datą pierwszeństwa wzoru wspólnotowego298. Istotnym jest również, aby wnio‑
skodawca spełniał niezbędne warunki do uzyskania zakazu używania wzoru wspól‑
notowego z uwagi na istniejące wcześniejsze prawo299.
Po szóste, podstawą do unieważnienia prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego,
choć rzadko powoływaną, jest sytuacja, w której wzór wspólnotowy stanowi niedo‑
zwolone używanie utworu chronionego na gruncie prawa autorskiego państwa człon‑
kowskiego (art. 25 ust. 1 lit. f) rozporządzenia 6/2002). Równie rzadko powoływana jest
ostatnia podstawa unieważnienia prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego, to jest
sytuacja, w której wzór wspólnotowy może zostać uznany za nieważny, gdy wzór sta‑
nowi niewłaściwe używanie jednego z przedmiotów wymienionych w art. 6 bis Kon‑
wencji paryskiej oraz odznak, godeł i herbów innych niż wymienione w art. 6 bis, które
są przedmiotem szczególnego interesu publicznego państwa członkowskiego (art. 25
ust. 1 lit. g) rozporządzenia 6/2002)300. Z wnioskiem opartym na przesłance z art. 25
ust. 1 lit. g) rozporządzenia 6/2002 może jednak wystąpić wyłącznie podmiot, którego
dotyczy używanie. W związku z powyższym w odniesieniu do wniosku o unieważnie‑
nie wzorów toreb, na których widniały napisy „BARCELONA” i „MADRID” Wydział Unie‑
ważnień EUIPO odmówił unieważnienia wyżej wymienionych wzorów. EUIPO wskazał
bowiem, że z wnioskiem o unieważnienie na podstawie art. 25 ust. 1 lit. g) rozpo‑
rządzenia 6/2002 może wystąpić jedynie podmiot, którego dotyczy używanie. Urząd
z Alicante podkreślił, że wnioskodawca nie reprezentuje wskazanych miast301.
Zob. m.in.: decyzja WUn EUIPO z 26.11.2007 r., ICD 000004059, Calvin Klein Trademark Trust; decyzja WUn EUIPO z 20.12.2007 r., ICD 000004133, Henkel; decyzja WUn EUIPO z 10.11. 2010 r., ICD
000007054, Playboy Enterprises International; decyzja WUn EUIPO z 16.12.2010 r., ICD 000007130,
Diesel S.P.A.; decyzja WUn EUIPO z 30.03.2011 r., ICD 000007181, Burberry Limited.
298
Zob. wyrok Sądu UE z 18.01.2012 r., T‑304/09, Tilda Riceland Private Ltd. przeciwko OHIM,
ECLI:EU:T:2012:13, pkt 22.
299
Wyrok TS z 5.07.2011 r., C‑263/09 P, EDWIN przeciwko OHIM, ECLI:EU:C:2011:30, pkt 50.
300
Zob. m.in. decyzja WUn EUIPO z 31.03.2008 r., ICD 000003978, Francisco Delgado Ortiz.
301
Tak decyzja WUn EUIPO z 31.03.2008 r., Nr ICD 000003978 w sprawie Francisco Delgado Oritz;
na temat tej decyzji zob. J. Sieńczyło‑Chlabicz, Unieważnienie wzoru wspólnotowego [w:] M. Poźniak
‑Niedzielska, J. Sieńczyło‑Chlabicz, Europejskie prawo wzorów przemysłowych..., s. 141; J. Sieńczyło
‑Chlabicz, Unieważnienie i wygaśnięcie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego..., s. 195.
297
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W zagranicznej literaturze dotyczącej prawa wzorów wspólnotowych wśród wy‑
mienionych przesłanek unieważnienia prawa z rejestracji wzorów wyróżnia się prze‑
słanki bezwzględne i względne. J. P. Gasnier do grupy przesłanek bezwzględnych za‑
licza przesłanki wskazane w art. 25 ust. 1 lit. a) i c) rozporządzenia 6/2002. Pozostałe
przesłanki kwalifikuje jako przesłanki względne. Tak dokonany podział J. P. Gasnier
uzasadnia tym, że „niespełnienie przesłanek bezwzględnych, jakimi powinien cecho‑
wać się wzór, wskazanych w art. 3 lit. a) rozporządzenia 6/2002 oraz nieposiadanie
prawa do wzoru na mocy decyzji sądu, winno być zauważone w procesie rejestracji
i uniemożliwić zarejestrowanie tego wzoru”302. Innego podziału podstaw unieważ‑
nienia prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego dokonała U. Suthersanen. Wyod‑
rębniła przesłanki nieważności decyzji w zależności od ich skutków terytorialnych
na te, które doznają ograniczeń terytorialnych oraz takie, które takich ograniczeń nie
doznają. Do pierwszej grupy zaliczyła: sprzeczność wzoru z porządkiem publicznym
i dobrymi obyczajami oraz kolizję wzoru wspólnotowego z wcześniej chronionym
znakiem towarowym, utworem chronionym na gruncie prawa autorskiego lub ozna‑
czeniem wymienionym w art. 6 bis (art. 25 ust. 1 lit. d) – g) rozporządzenia 6/2002)303.
Również w polskiej literaturze dotyczącej ochrony prawnej wzorów przemysłowych
pojawiła się koncepcja podziału przesłanek unieważnienia prawa z rejestracji wzoru
wspólnotowego na bezwzględne i względne. J. Sieńczyło‑Chlabicz do pierwszej gru‑
py zaliczyła przesłanki określone w art. 25 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia 6/2002.
Pozostałe przesłanki uznała za przesłanki względne. Kryterium tak dokonanego po‑
działu stanowi niespełnienie podstawowych wymogów dotyczących istoty wzoru
oraz warunków rejestracji i ochrony wzorów wspólnotowych304.
Z dotychczasowej praktyki orzeczniczej EUIPO i Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej wynika, że w toku postępowania o unieważnienie prawa z rejestracji
wzoru wspólnotowego nie zawsze ocenie podlega ogólne wrażenie wzorów dokony‑
wane z uwzględnieniem wzorca poinformowanego użytkownika. Zależy to bowiem
od wskazanej we wniosku podstawy unieważnienia prawa z rejestracji wzoru wspól‑
notowego. Przykładowo, poinformowany użytkownik jest uwzględniany w toku ba‑
dania przesłanki z art. 25 ust. 1 lit. a), b), c) i d), podczas gdy w toku analizy wniosku
o unieważnienie prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego opartego na art. 25 ust. 1
lit. e) ocena niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd zostanie dokonana z uwzględ‑
nieniem modelu przeciętnego konsumenta.
Gdy podstawą unieważnienia prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego jest za‑
tem art. 25 ust. 1 lit. b) lub d) rozporządzenia 6/2002, to wówczas niezbędne jest zba‑
danie, czy wzór w zestawieniu z wzorem mu przeciwstawionym jest nowy i posiada
indywidualny charakter.

Zob. J. P. Gasnier, Un an de jurisprudence de la division d’annulation de l’OHMI en matière de dessins
et modèles, Propriété industrielle 2008/2, s. 21; podaję za M. Poźniak‑Niedzielska, J. Sieńczyło
‑Chlabicz, Europejskie prawo wzorów przemysłowych..., s. 107.
303
U. Suthersanen, Design Law: European Union and United States of America..., s. 69.
304
J. Sieńczyło‑Chlabicz [w:] M. Poźniak‑Niedzielska, J. Sieńczyło‑Chlabicz, Europejskie prawo wzorów
przemysłowych..., s. 110.
302
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Przesłanki nowości i indywidualnego charakteru są od siebie zależne. Jeże‑
li w toku badania zostanie stwierdzona nowość wzoru, wówczas należy sprawdzić,
czy ten wzór wywiera na poinformowanym użytkowniku odmienne ogólne wrażenie.
Jest to niezbędne do oceny posiadania przez wzór indywidualnego charakteru. Jeżeli
wynik tak przeprowadzonego badania okaże się pozytywny, oznacza to, że wzór
nie jest pozbawiony indywidualnego charakteru. Jeżeli natomiast w toku badania
okaże się, że wzór nie jest nowy, wówczas nie jest już konieczne sprawdzanie, czy ten
wzór odznacza się indywidualnym charakterem.
W orzeczeniach dotychczas wydanych przez EUIPO czy Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej w odniesieniu do wniosku o unieważnienie prawa z rejestracji wzo‑
ru wspólnotowego, w których za podstawę wskazywano art. 25 ust. 1 lit. b) lub d)
rozporządzenia 6/2002, każdorazowo dokonywano oceny nowości, a następnie, gdy
wzór spełniał to kryterium, badaniu podlegał wymóg posiadania przez wzór indywi‑
dualnego charakteru. Niemniej jednak wzorzec poinformowanego użytkownika jest
uwzględniany wyłącznie w toku oceny wymogu posiadania przez wzór wspólnotowy
indywidualnego charakteru. W dotychczasowym orzecznictwie Trybunału Sprawie‑
dliwości Unii Europejskiej wskazano, że poinformowany użytkownik to „(...) pojęcie
pośrednie pomiędzy pojęciem przeciętnego konsumenta, stosowanym w dziedzinie
znaków towarowych, od którego to konsumenta nie wymaga się posiadania szczegól‑
nej wiedzy i który z reguły nie porównuje bezpośrednio kolidujących ze sobą znaków
towarowych, a znawcą w danej dziedzinie – ekspertem, który posiada szczegółowe
kompetencje techniczne. Tak więc pojęcie poinformowanego użytkownika powinno
być rozumiane jako określające nie użytkownika wykazującego przeciętną uwagę, lecz
jako osobę szczególnie uważną, czy to z racji swojego osobistego doświadczenia, czy
posiadanej rozległej wiedzy w danym sektorze”305. W toku dokonywania oceny poin‑
formowany użytkownik powinien dokonać oceny poprzez bezpośrednie porównanie
wcześniejszego znaku towarowego i zaskarżonego wzoru. Gdy tego rodzaju porów‑
nanie jest niewykonalne, wówczas ocena może być dokonana bez bezpośredniego
kontaktu z przedmiotem, w który wdrożony jest wzór przemysłowy306.
W odniesieniu do części do gry o nazwie „pogs”, „rappers” czy „tazos” jako po‑
informowanego użytkownika Sąd UE wskazał „dziecko w wieku około 5–10 lat lub
dyrektora marketingu w jednej ze spółek wytwarzających produkty, których promo‑
cja ma zostać zapewniona dzięki dołączaniu do nich „pogs”, „rappers” lub „tazos”307.
W odniesieniu do zegarków przymocowanych do smyczy i zawieszanych na szyi,
które są jednocześnie artykułami promocyjnymi, tak jak wyżej wymienione czę‑
ści do gry, poinformowanym użytkownikiem jest zarówno przeciętny konsument,
jak i nabywca prowadzący działalność gospodarczą308. Natomiast poinformowanym

Zob. wyrok C‑101/11 P i C‑102/11 P, Herbert Neuman, pkt 53; zob. też wyrok 281/10 P, PepsiCo,
pkt 53.
306
Zob. wyrok C‑101/11 P i C‑102/11 P, Herbert Neuman, pkt 54; zob. również wyrok 281/10 P,
PepsiCo, pkt 53 i 57.
307
Wyrok C‑281/10P, PepsiCo, pkt 54.
308
Wyrok T‑68/10, Sphere Time, pkt 54.
305
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użytkownikiem zestawów konferencyjnych jest „ktokolwiek, kto regularnie uczest‑
niczy w konferencjach lub formalnych spotkaniach, w trakcie których uczestnicy ko‑
rzystają z wyposażonego w mikrofon zestawu konferencyjnego, ustawionego przed
nimi na stole”309. W innym przykładzie produktu, to jest w odniesieniu do krzeseł‑
ka stosowanego na stadionach, poinformowanym użytkownikiem jest osoba, która
dość często bywa na stadionach, różnych halach sportowych, jest obeznana w tym,
jak wyglądają tego rodzaju siedziska310. Natomiast za poinformowanego użytkowni‑
ka krzesełek dla dzieci EUIPO uznał każdego, kto kupuje takie krzesełko dla dziecka,
do której to grupy EUIPO zaliczył też rodziców311. Jeszcze innym przykładem jest
wzór korkociągu. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej za poinfor‑
mowanego użytkownika tego rodzaju produktu uznał te osoby, które korzystają
z korkociągu w swojej kuchni, aby otworzyć butelki, jak i somelierów, którzy serwują
wino w restauracji312.
W odniesieniu zaś do produktów dedykowanych bezpośrednio konsumentom,
takich jak produkty żywieniowe, użytkownikiem jest ten, kto kupuje te produkty, aby
je skonsumować, bowiem normalnym użytkowaniem produktów jest ich jedzenie.
W odniesieniu do mebli, których używamy w swoich gospodarstwach domowych
ich poinformowanym użytkownikiem jest ten, kto kupuje mebel, przykładowo stół
do jadalni, aby przy nim siadać i spożywać posiłki.
W przypadku jednak takich produktów, które są częścią innych produktów
(są to produkty, które nie są używane autonomicznie), jak na przykład silnik spalinowy
do kosiarki, należy określić, jakie jest przeznaczenie takich produktów stanowiących
element całości. Wskazując, kim w tak zakreślonym przypadku jest poinformowany
użytkownik należy ocenić przeznaczenie tego produktu. Przykładowo, w odniesieniu
do silnika spalinowego przeznaczonego do kosiarki uznano, ze względu na to, że jest
on przeznaczony do kosiarki spalinowej, iż poinformowanym użytkownikiem takiego
silnika jest użytkownik kosiarki do koszenia trawników313.
W sytuacji gdy mamy do czynienia z produktami, które są przeznaczone dla zwie‑
rząt, ich poinformowanym użytkownikiem jest człowiek. W odniesieniu do karmy dla
psa poinformowanym użytkownikiem tego rodzaju produktów będzie zatem wła‑
ściciel psa, który nabywa tego rodzaju produkty. Analogiczna sytuacja ma zastoso‑
wanie również do produktów dedykowanych dzieciom, które również nie mogą być
uznawane za poinformowanych użytkowników. W przypadku produktów dedykowa‑
nych dzieciom poinformowanym użytkownikiem będzie, co do zasady, rodzic.
W odniesieniu do pewnej grupy produktów można również wskazać kilku użyt‑
kowników, którzy poprzez używanie produktów, nabędą status użytkowników poin‑
formowanych.

309
310
311
312
313

Zob. wyrok T‑153/08, Shenzhen Taiden Industrial, pkt 49.
Zob. decyzja WUn EUIPO z 25.01.2012 r., ICD 000008266.
Decyzja III IO EUIPO z 12.02.2008 r., ICD 000004034.
Decyzja III IO EUIPO z 1.06.2012 r., R89/2011‑3, sacacorchos.
Tak decyzja III IO EUIPO z 8.10.2007 r., R‑1380/2006‑3, internal combustion engine potwierdzona wyrokiem T‑11/08, Kwang Yang Motor.
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Test indywidualnego charakteru polega na subiektywnym i trudnym do prze‑
prowadzenia porównaniu wzorów. W toku badania przesłanki nowości organ, który
dokonuje oceny, ma wyłącznie stwierdzić, czy wzory są identyczne. Jedynym ob‑
szarem, w którym mogą pojawić się trudności interpretacyjne w przeprowadzaniu
badania tego kryterium jest określenie „nieistotne szczegóły”. Badanie wymogu
indywidualnego charakteru jest zaś utrudnione ze względu na liczne niedookreślo‑
ne pojęcia definiujące tę przesłankę. Od organu wymaga się bowiem, aby wziął pod
uwagę ogólne wrażenie, jakie wywołuje wzór na poinformowanym użytkowniku,
uwzględniając przy tym zakres swobody twórczej projektanta w tworzeniu wzoru.
Posiadanie przez wzór wspólnotowy indywidualnego charakteru oznacza, że ogól‑
ne wrażenie, jakie badany wzór wywołuje na poinformowanym użytkowniku, róż‑
ni się od wrażenia, jakie wywiera na tym użytkowniku wzór ujawniony wcześniej
(art. 6 rozporządzenia 6/2002).
W toku badania indywidualnego charakteru należy zatem ustalić trzy kwestie.
Po pierwsze, trzeba sprecyzować zakres swobody twórczej projektanta, uwzględnia‑
jąc cechy funkcjonalne, jak również inne ograniczenia w tworzeniu wzorów. Po dru‑
gie, powinno się określić model poinformowanego użytkownika w związku z katego‑
rią produktów, dla których dokonano zgłoszenia wzoru (jednocześnie uwzględniając
przeznaczenie produktu, w który wzór jest wdrożony). Po trzecie, należy zbadać, czy
wzór wywołuje odmienne ogólne wrażenie na poinformowanym użytkowniku w po‑
równaniu do ogólnego wrażenia, jakie wywiera na nim wzór przeciwstawiony.
Badając indywidualny charakter wzoru, należy zatem każdorazowo uwzględ‑
nić stopień swobody twórczej projektanta. Zakres swobody twórczej projektanta
w tworzeniu wzoru jest ograniczony, po pierwsze, rozwiązaniami zastosowanymi
we wzornictwie już ujawnionym, które nie powinny być powielane, a po dru‑
gie – cechami funkcjonalnymi, konstrukcyjnymi i użytkowymi, które determinują
postać wzoru. Poinformowany użytkownik powinien znać te cechy, które deter‑
minują funkcjonalność wzoru, ponieważ w toku dokonywania oceny indywidu‑
alnego charakteru nie należy ich uwzględniać314. Przykładowo, klapa do torby
powinna zamykać torbę315, a sprzęt rehabilitacyjny – służyć do naprawy sylwetki
pleców i zapobiegać zniekształceniu się łopatek 316. W odniesieniu z kolei do wzo‑
ru na cedzak jedynym wymogiem ze względu na funkcję, jaką pełni produkt,
jest posiadanie wklęsłego kształtu z perforacjami przynajmniej na jego dolnej
części, co umożliwia płynom wyciekanie przez dziurki przy jednoczesnym utrzy‑
mywaniu zawartości, czyli odcedzonych produktów. W odniesieniu do badanych
wzorów III Izba Odwoławcza EUIPO stwierdziła, że nie ma powodu, dla którego
314

315
316

100

W orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE powszechny jest pogląd, zgodnie z którym „stopień swobody twórcy przy opracowywaniu wzoru należy określać ze szczególnym uwzględnieniem
wymagań związanych z właściwościami wynikającymi z funkcji technicznej danego produktu lub
jego części, a także przepisów prawnych mających zastosowanie do takiego produktu. Wspomniane
wymagania prowadzą do standaryzacji niektórych właściwości, które stają się w ten sposób wspólne
wzorom stosowanym w danym produkcie” (tak wyrok T‑9/07, Grupo Promer Mon Graphic pkt 67).
Zob. decyzja WUn EUIPO z 4.09.2007 r., ICD 000003838, Personal Print S.L., pkt 13.
Zob. decyzja WUn EUIPO z 12.12.2006 r., ICD 000002863, Tadeusz Kropielnicki, pkt 15.
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kwestionowany wzór wspólnotowy miałby być w tak znaczącym stopniu podobny
do wyglądu wcześniejszego wzoru i na tej podstawie EUIPO unieważnił prawo
z rejestracji wzoru wspólnotowego317.



Wspólnotowy wzór kwestionowany
nr 000389948‑0002.



Przeciwstawiony wzór ujawniony
w wynalazku chronionym
patentem europejskim nr 1544118B1.

W toku tworzenia wzorów przez projektanta, mimo pewnych ograniczeń, istnie‑
je jednak margines swobody twórczej. Przykładowo, wzór na buteleczkę przezna‑
czoną na produkty kosmetyczne o konsystencji kremu nie musi mieć koniecznie
stożkowatego kształtu, zaś różnica między wysokością a szerokością buteleczki
również może być inna aniżeli w przykładowym zarejestrowanym wzorze wspólno‑
towym318. W odniesieniu do wzoru pilota Izba Odwoławcza wskazała na swobodę
w tworzeniu cech wzoru, które nie są zdeterminowane ograniczeniami funkcjo‑
nalnymi, technicznymi czy marketingowymi. Kształt wspólnotowego wzoru pilota
nie musi być prostokątny, klawisze mogą być przedstawione w odmienny sposób
aniżeli we wzorze przeciwstawionym, a haczyk na klucze również może być umiesz‑
czony w innej części319.
W sprawie wzoru wspólnotowego w postaci mikrofonu konferencyjnego, zare‑
jestrowanego dla produktów takich jak „narzędzia do komunikowania się”, III Izba
Odwoławcza EUIPO nie zgodziła się ze stanowiskiem Wydziału Unieważnień EUIPO,
jakoby zakres swobody twórczej projektanta w tworzeniu tego rodzaju wzorów
był wąski. Izba stwierdziła, że trudno jest dostrzec jakikolwiek powód, dla którego
wzór przeciwstawiony miałby przypominać wyglądem wcześniejszy wzór. Jednostka
konferencyjna, dla której wzór zgłoszono, mogłaby z pewnością, jak argumentuje
Izba, wyglądać inaczej i w dalszym ciągu pełniłaby swoją funkcję320. Decyzja ta była
przedmiotem rozstrzygnięcia przez Sąd UE, który przychylił się do stanowiska III Izby
Odwoławczej EUIPO i stwierdził, że zakres swobody twórcy projektującego zestaw
317

318
319
320

Zob. decyzja III IO EUIPO z 11.08.2009 r., R0887/2008‑3, colanders. W odniesieniu do unieważnienia prawa do wzoru wspólnotowego w związku z kolizją wzoru urzeczywistnionego w patencie
na wynalazek zob. wyrok Sądu UE z 21.05.2015 r., T‑22/13 i T‑23/13, Senz Technologies BV przeciwko OHIM i Imliva BV, ECLI:EU:T:2015:310.
Zob. decyzja III IO EUIPO z 9.11.2007 r., R0103/2007‑3, botellas, pkt 25.
Zob. decyzja III IO EUIPO z 26.02.2009 r., R 1492/2007‑3, mandos a distancia, pkt 17.
Zob. decyzja III IO EUIPO z 11.02.2008 r., R 1437/2006‑3, communications equipement, pkt 21.
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konferencyjny jest stosunkowo wysoki. Aby zestaw konferencyjny „spełniał swoją
podstawową funkcję, powinien posiadać co najmniej głośnik i mikrofon, zwrócone
w taki sposób, by użytkownik słyszał dźwięk transmitowany przez głośnik i by mi‑
krofon uchwycił jego słowa. Użytkownik musi mieć ponadto dostęp do przycisków,
między innymi po to, by włączyć mikrofon i regulować głośność głośnika”321. Wystę‑
powanie w zestawach konferencyjnych pewnych stałych elementów nie wpływa jed‑
nak „w znaczący sposób na ich konfigurację, a tym samym na formę i ogólny wygląd
samego zestawu konferencyjnego”322.





Kwestionowany wzór wspólnotowy
nr 214903-0001.

Wzór przeciwstawiony.

W innej sprawie toczącej się przed EUIPO III Izba Odwoławcza stanęła na sta‑
nowisku, że w przypadku wzoru na mięsne wkłady zakres swobody twórczej jest
jedynie ograniczony w związku z tym, że ten produkt jest serwowany w bułce lub
w słodkiej bułce i z tego powodu jest on często okrągły i relatywnie cienki323.


321
322
323
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Wzór wspólnotowy
nr 330782‑0002.



Kolidujące ze wzorem wspólnotowym
opakowanie.

Zob. wyrok T‑153/08, Shenzhen Taiden, pkt 53.
Tamże, pkt 54.
Decyzja III IO EUIPO z 9.11.2007 r., R 1215/2006‑3, meat foodstuffs.
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Oceniając zakres swobody twórczej w tworzeniu wzoru, należy odnieść się
do rodzaju produktu, dla którego wzór jest projektowany. Większość produktów,
aby mogła spełniać swoją funkcję, musi posiadać immanentne cechy związane z tym
produktem, które umożliwiają używanie produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
Zależy to nie tylko od wymogów ergonomicznych produktu, ale również od pew‑
nych norm zewnętrznych związanych, między innymi, z bezpieczeństwem. Takie ce‑
chy konieczne produktów powinny być uwzględnione w toku dokonywania analizy
zakresu swobody twórczej projektanta w tworzeniu wzoru. Stopień swobody twór‑
czej może być bowiem ograniczony w mniejszym lub większym stopniu. Im bardziej
jednak swoboda twórcza w kreowaniu wzoru jest zdeterminowana wymogami tech‑
nicznymi czy marketingowymi, takimi jak: standaryzacja, ograniczenia mechaniczne
czy fizyczne324, tym większą uwagę poinformowany użytkownik powinien zwrócić
na niewielkie różnice we wzorze jako te cechy, które wpływają na ogólne wrażenie
wzoru. Gdy swoboda twórcza projektanta nie jest ograniczona, detale nie powinny
być uwzględniane w toku badania ogólnego wrażenia. Jest to pogląd, który znajduje
uzasadnienie również w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
W wyroku w sprawie T‑11/08, Kwang Yang Motor Co. Ltd. Trybunał Sprawiedliwości
Unii Europejskiej stanął na stanowisku, że „(...) im większa jest swoboda twórcy przy
opracowywaniu wzoru, tym rzadziej niewielkie różnice między kolidującymi ze sobą
wzorami wystarczają do wywołania u poinformowanego użytkownika odmiennego
całościowego wrażenia. Odwrotnie, im bardziej ograniczona jest swoboda twórcy
przy opracowywaniu wzoru, tym bardziej niewielkie różnice między kolidującymi
ze sobą wzorami wystarczają do wywołania u poinformowanego użytkownika od‑
miennego całościowego wrażenia. Tak więc wysoki stopień swobody twórcy przy
opracowywaniu wzoru wzmacnia tezę, że wzory, nie różniąc się znacząco od siebie,
wywołują u poinformowanego użytkownika takie samo całościowe wrażenie”325.
Przykładowo, we wzorze wspólnotowym na dywany326 nie jest przewi‑
dziana żadna szczególna konfiguracja elementów produktu czy specjalne funkcje,
jakie ma on pełnić, dzięki czemu zakres swobody twórczej w projektowaniu tego
rodzaju wzorów jest bardzo szeroki.
Następnym etapem w dokonywaniu oceny przesłanki indywidualnego charakteru
jest określenie ogólnego wrażenia z punktu widzenia poinformowanego użytkow‑
nika. Rozporządzenie 6/2002 nie definiuje pojęcia poinformowanego użytkownika.
We właściwym zrozumieniu tego punktu odniesienia może być pomocna opinia
rzecznika generalnego Paola Mengozziego, z której wynika, że „(...) poinformowany
użytkownik nie jest znawcą wzywanym w dziedzinie patentów. Nie jest nim również
oczywiście przeciętny konsument, „nieuważny” konsument, którego należy uwa‑
324

325
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Sąd UE (wyrok T‑153/08, Shenzen Taiden Industrial, pkt 58) stanął na stanowisku, że ogólna tendencja do projektowania „pozostaje bez znaczenia w ramach badania indywidualnego charakteru
danego wzoru (...) niezależnie od względów estetycznych czy komercyjnych”. Konieczność uwzględnienia wymogów klientów czy cech produktu narzuconych przez modę nie stanowi zatem ograniczenia zakresu swobody twórczej projektanta.
Zob. wyrok Sądu UE: T‑11/08, Kwang Yang Motor, pkt 33; T‑339/12, Gandia Blasco SA, pkt 19.
Zob. decyzja WUn OHIM z 19.11.2007 r., ICD 000003358, Carving, pkt 20.
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żać za członka miarodajnego kręgu odbiorców w dziedzinie znaków towarowych;
nie ma jednak przeszkód, by uznać na podstawie okoliczności, iż również zdolność
obserwacji poinformowanego użytkownika ma swe granice i nie obejmuje przepro‑
wadzenia szczegółowego i specjalistycznego badania”327. Jest to zatem pojęcie po‑
średnie pomiędzy wzorcem przeciętnego konsumenta a znawcą, które „może być
rozumiane jako określające nie użytkownika wykazującego przeciętną uwagę, lecz
jako osobę szczególnie uważną, czy to z racji swojego osobistego doświadczenia czy
posiadanej rozległej wiedzy w danym sektorze”328. „Przymiot „użytkownika” oznacza,
że dana osoba używa produktu, w którym zawiera się wzór zgodnie z przeznacze‑
niem tego produktu. „Poinformowany” sugeruje (...), że nie będąc twórcą czy eksper‑
tem technicznym, użytkownik zna różne wzory istniejące w danej branży, ma pewien
zakres wiedzy na temat elementów, jakie te wzory zwykle posiadają, i w związku
z zainteresowaniem danymi produktami wykazuje stosunkowo wysoki poziom uwagi
przy ich używaniu”329.
Poinformowanym użytkownikiem, w zależności od produktu, w jaki wzór jest wcie‑
lony, może być użytkownik finalny, osoba pośrednia, jak również kilka osób. Przykła‑
dowo, w odniesieniu do wzoru części do gier, znanych jako „pogs”, „rappers” lub
„tazos”, za poinformowanego użytkownika tych produktów uznano dziecko w wieku
około 5–10 lat. W związku z tym, że tego rodzaju części do gier pełnią również funk‑
cję artykułów promocyjnych do gier jako poinformowanego użytkownika wskazano
także dyrektora marketingu w jednej ze spółek wykorzystujących ten rodzaj produk‑
tów w celu promocji swych własnych wyrobów330. Podobnie w odniesieniu do wzoru
zegarków. W związku z tym, że jest to także artykuł promocyjny „pojęcie poinformo‑
wanego użytkownika (...) obejmuje po pierwsze prowadzącego działalność gospo‑
darczą, który nabywa je w celu rozdania użytkownikom końcowym, a po drugie sa‑
mych użytkowników końcowych”331. Nie jest rzadkością (w świetle dotychczasowego
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wskazywanie – jako poin‑
formowanego użytkownika – kilku osób332. „Okoliczność, że jedna z obu grup wyżej
wymienionych poinformowanych użytkowników postrzega dany wzór jako wywie‑
rający to samo całościowe wrażenie, wystarcza do stwierdzenia, że sporny wzór jest
pozbawiony indywidualnego charakteru”333.
W przypadku wzoru odnoszącego się do urządzeń do komunikowania się
Sąd UE zgodził się ze stanowiskiem III Izby Odwoławczej, zgodnie z którym „po‑
informowanym użytkownikiem może być ktokolwiek, kto regularnie uczestniczy

327

328
329

330
331
332
333
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Tak opinia rzecznika generalnego Paola Mengozziego z 12.05.2011 r., C‑281/10 P, PepsiCo, Inc.,
ECLI:EU:C:2011:302, pkt 66.
Tak wyrok C‑281/10P, PepsiCo, pkt 53.
Zob. wyrok T‑153/08, Schenzhen Taiden Industrial, pkt 46–47. Zob. też wyrok Sądu UE z 6.06.2013 r.,
T‑68/11, Erich Kastenholz przeciwko OHIM i Qwatchme A/S, cadrans de montre, EU:T:2013:298,
pkt 58 oraz wyrok T‑11/08, Kwang Yang Motor/OHIM, pkt 24.
Zob. wyrok C‑281/10 P, PepsiCo, Inc, pkt 54.
Zob. wyrok T‑68/10, Sphere Time, pkt 53.
Zob. wyrok T‑339/12, Gandia Blasco, pkt 13.
Tamże, pkt 56.
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w konferencjach lub formalnych spotkaniach, w trakcie których uczestnicy korzy‑
stają z wyposażonego w mikrofon zestawu konferencyjnego, ustawionego przed
nimi na stole”334.
Ostatni etap badania, czy wzór posiada indywidualny charakter, polega na okre‑
śleniu ogólnego wrażenia. Ocena dokonana z punktu widzenia poinformowanego
użytkownika jest przeprowadzana w oparciu o rzeczywiste przedmioty, a nie ich
techniczne rysunki. W związku z tym – w celu określenia, czy istnieje indywidualny
charakter – nie uwzględnia się ogólnego wrażenia, które wywołują wzory przemy‑
słowe per se, lecz bierze się pod uwagę ogólne wrażenie, jakie wywołuje aspekt
fizyczny produktu, w który wzór przemysłowy jest wcielony335, choć w orzecznic‑
twie Trybunału Sprawiedliwości UE wykształcił się pogląd, zgodnie z którym bez‑
pośredniego porównania rozpatrywanych wzorów poinformowany użytkownik do‑
kona tylko wówczas, gdy jest to możliwe336. Porównanie wzorów w aspekcie po‑
siadania przez nie podobnego ogólnego wrażenia musi być dokonane pomiędzy
wcześniejszym wzorem i całością wzoru kwestionowanego. W toku badania jest
zatem uwzględnione przeznaczenie produktu, w który został wdrożony wzór prze‑
mysłowy. Natura produktu i sektor przemysłu, do którego należy produkt, determi‑
nuje ocenę. Znaczenie w toku oceny może mieć zatem nie tylko produkt wskazany
zgodnie z art. 36 ust. 2 rozporządzenia 6/2002, ale również – „(...) z art. 36 ust. 6
rozporządzenia nr 6/2002 wynika, że przy określaniu produktu, w którym sporny
wzór ma być zawarty lub zastosowany, należy uwzględnić wskazanie tego produktu
zawarte w zgłoszeniu rozpatrywanego wzoru, ale także, w razie potrzeby, sam wzór
w zakresie, w jakim ukazuje on charakter produktu, jego przeznaczenie i funkcję.
Uwzględnienie samego wzoru może bowiem pozwolić na umiejscowienie danego
produktu w ramach szerszej kategorii towarów wskazanej przy rejestracji, a w kon‑
sekwencji na dokładne określenie poinformowanego użytkownika i stopnia swobo‑
dy twórcy przy opracowywaniu danego wzoru”337.
W toku dokonywania oceny ogólnego wrażenia wzoru w celu ustalenia posia‑
dania przez wzór indywidualnego charakteru, inaczej niż w odniesieniu do wy‑
mogu nowości wzoru, większe znaczenie powinny mieć cechy wspólne wzorów338.
Ocena ogólnego wrażenia powinna jednak polegać na zbadaniu, czy ogólne wra‑
żenie, jakie wywołuje wzór na poinformowanym użytkowniku, wywiera odmienne
ogólne wrażenie na tym użytkowniku w odniesieniu do wzoru wcześniejszego. Nie
należy jednak koncentrować się na szczegółach, lecz na ogólnym wrażeniu, jakie
wywołuje wzór na poinformowanym użytkowniku339.
334
335

336
337
338

339

Wyrok T‑153/08, Shenzhen Taiden Industrial, pkt 49.
Patrz m.in. decyzja III IO EUIPO z 8.10.2007 r., R 1380/2006‑3, internal‑ combustion engine;
decyzja III IO EUIPO z 9.11.2007 r., R 103/2007‑3, botellas.
Tak wyrok C‑281/05 P, PepsiCo, Inc., pkt 55.
Zob. wyrok T‑9/07, PepsiCo, pkt 56.
Takie stanowisko, zaprezentowane w Zielonej Księdze w sprawie ochrony prawnej wzorów przemysłowych z 1991 r., nie znajduje jednak uzasadnienia w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej.
M. Howe, Russel-Clarke and Howe on industrial designs..., s. 39.
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Przykładowo, w kontekście badania ogólnego wrażenia wzoru wspólnotowego
na wewnętrzny silnik spalinowy poinformowany użytkownik, uwzględniając zakres
swobody twórczej projektanta ograniczony przez funkcje, jakie ma pełnić silnik
spalinowy, dokona oceny ogólnego wrażenia w oparciu o wygląd wierzchniej strony
urządzenia (w analizowanym przypadku – kosiarki), gdyż jest ona widoczna w toku
normalnego używania silnika spalinowego. Izba uznała, że badane wzory nie wy‑
wierają na poinformowanym użytkowniku odmiennego wrażenia. Ocena nie zo‑
stała dokonana na podstawie wnikliwej analizy detali340. Ogólne wrażenie, jakie
wywiera wzór na poinformowanym użytkowniku, jest bowiem oparte na wraże‑
niu, jakie wywiera suma wszystkich cech, jakie mogą być dostrzeżone za pomocą
zmysłu wzroku. Ogólne wrażenie nie może zatem dotyczyć wyłącznie jednej cechy
tego produktu341.
W innej sprawie, toczącej się przed EUIPO, dotyczącej wzoru silnika do motorów‑
ki, Izba stwierdziła, że jeżeli dwa analizowane wzory będą postrzegane jako całość,
wówczas wywrą takie samo ogólne wrażenie na poinformowanym użytkowniku, bo‑
wiem wzory mają tą samą postać, siłę napędową, osłonę na siłę napędową oraz
kontury trzonka. W obu wzorach rączka jest centralnie połączona z korpusem, sztych
rozciąga się na zewnątrz wzdłuż obu stron korpusu, a dwa uchwyty przesuwają się
w dół w podobnym nachyleniu342.



Kwestionowany wzór wspólnotowy
nr 225073-0001.



Przeciwstawiony wynalazek zgłoszony
do EUP (nr 1413512A1).

Zob. decyzja III IO EUIPO z 8.10.2007 r. w sprawach R1337/2006‑3 i R1380/2006‑3, internal
‑ combustion engine, pkt 30. W dniu 7.01.2008 r. Kwang Yang Motor wniosła do Sądu Pierwszej
Instancji o unieważnienie tych decyzji (sprawa T‑0010/08 i T‑0011/08). Strona skarżąca podniosła, że w toku dokonywania oceny indywidualnego charakteru wzoru na silnik spalinowy powinno uwzględnić się również najdrobniejsze szczegóły. Technologia bowiem, jak utrzymuje skarżący,
sięgnęła granic rozwoju i w związku z tym trudniej jest projektantom stworzyć wzór, który nie
kolidowałby ze wzorami wcześniejszymi, a jednocześnie spełniał swoje funkcje. W dniu 9.11.2011 r.
Sąd UE wydał wyroki w obydwu sprawach, na podstawie których utrzymał w mocy decyzje III Izby
Odwoławczej (zob. wyrok T‑10/08, Kwang Yang Motor oraz wyrok T‑11/08, Kwang Yang Motor).
341
Zob. decyzja III IO EUIPO z 25.01.2008 r., R 1391/2006‑3, animal foodstuff, pkt 20.
342
Zob. decyzja III IO EUIPO z 22.11.2006 r., R0196/2006‑3, underwater motive device, pkt 24.
340
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Zdarza się jednak, że mimo różnic pomiędzy wzorami, wzory wywołują na poin‑
formowanym użytkowniku podobne ogólne wrażenie. W sprawie dotyczącej wzo‑
ru wspólnotowego cedzaków, III Izba Odwoławcza EUIPO stanęła na stanowisku,
że dwie cechy różniące wzory, wskazane przez uprawnionego do wzoru wspólno‑
towego, nie mają wpływu na ogólne wrażenie wywołane przez te wzory. Rączka
jest bowiem małą częścią całej jednostki, a niewielkie różnice w jej kształcie nie
mogą mieć znaczenia w aspekcie ogólnego wrażenia wywołanego przez wzór. Rącz‑
ka w kwestionowanym wzorze wspólnotowym sprawia wrażenie, jak argumentuje
uprawniony ze wzoru, jakby była scalona z zewnętrznym pierścieniem, a nie – przy‑
mocowana do niego. Również różnice w kształcie dna obydwu wzorów nie mają
istotnego wpływu na ogólne wrażenie. Perforacje lub dziurki w dnie pełnią funkcję
techniczną – pozwalają bowiem płynom ściekać z pokarmu. Aby stwierdzić, czy ba‑
dane wzory wywołują identyczne ogólne wrażenie na poinformowanym użytkowni‑
ku, niezbędne jest zlekceważenie takich elementów jak perforowane dno cedzaka,
które jest stosowane we wszystkich przykładach tego rodzaju produktów. Oceniając
ogólne wrażenie wzorów w toku dokonywania oceny, powinno się uwzględniać takie
cechy, które mają charakter ocenny i można je zakwalifikować jako niestandardo‑
we343.
Badanie ogólnego wrażenia może również uwzględniać takie cechy, które mają
wpływ na podniesienie komfortu/wygody użytkowania produktu. Przykładowo,
w odniesieniu do foteli Sąd UE wziął pod uwagę, że elementami różniącymi są opar‑
cie i podstawa, które w jednym wzorze są pochylone, w drugim zaś – proste, co
ostatecznie ma wpływ na odczucie komfortu przez użytkownika finalnego obydwu
produktów344. Analiza cech różniących wzory z uwzględnieniem ich wpływu na po‑
czucie komfortu przez użytkownika końcowego nie jest odosobnionym przypadkiem
w orzecznictwie. Przykładowo, również III Izba Odwoławcza EUIPO zwróciła uwagę,
w odniesieniu do pałeczek do masażu, że poinformowany użytkownik może uwzględ‑
nić w toku dokonywania oceny całościowego wrażenia wzorów również kwestie
związane z bardziej komfortowym i przyjaznym dla użykownika sposobem używania
danego produktu do masażu345.

Zob. decyzja III IO EUIPO z 11.08.2009 r. R0887/2008‑3, colander, pkt 30–32.
Wyrok Sądu UE z 4.02.2014 r., T‑357/12, Sacho Premium‑Outdoor Furniture, Lda p. OHIM i Gandia
Basco, ECLI:EU:T:2014:55, pkt 30, dalej wyrok T‑357/12, Sacho Premium‑Outdoor Furniture.
345
Wyrok Sądu UE z 4.02.2014 r., T‑357/12, Sacho Premium‑Outdoor Furniture, Lda p. OHIM i Gandia
Basco, ECLI:EU:T:2014:55, pkt 30, dalej wyrok T‑357/12, Sacho Premium‑Outdoor Furniture.
343
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6. Uwagi końcowe
Na gruncie prawa wzorów wspólnotowych model poinformowanego użytkownika
jest punktem odniesienia, którego stosowanie jest niezbędne w toku dokonywa‑
nia oceny ogólnego wrażenia zarówno wzorów wspólnotowych zarejestrowanych,
jak i niezarejestrowanych. Odwołanie do tego miernika na gruncie rozporządzenia
6/2002 ma miejsce w ramach postępowania o unieważnienie prawa z rejestracji wzo‑
ru wspólnotowego, które toczy się przed EUIPO lub przed krajowym sądem do spraw
wzorów wspólnotowych w ramach powództwa wzajemnego (art. 24 ust. 1 rozporzą‑
dzenia 6/2002), jak i w toku postępowania o unieważnienie prawa do wspólnotowego
wzoru niezarejestrowanego (art. 24 ust. 3 rozporządzenia 6/2002), które może być
przeprowadzone przed jednym z krajowych sądów do spraw wzorów wspólnotowych.
W toku postępowania o unieważnienie prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego czy
prawa do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego jest dokonywana ocena pole‑
gająca na sprawdzeniu, czy wzór posiada indywidualny charakter.
Właściwe wskazanie wzorca poinformowanego użytkownika w toku postępowa‑
nia o unieważnienie czy naruszenie prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego umoż‑
liwia poprawne dokonanie oceny ogólnego wrażenia. Dlatego tak istotne jest prawi‑
dłowe stosowanie tego punktu odniesienia. Dotychczasowe orzecznictwo EUIPO czy
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w kwestii stosowania modelu poinfor‑
mowanego użytkownika dało wiele praktycznych wskazówek. Mimo to orzecznictwo
sądów do spraw wzorów wspólnotowych w poszczególnych państwach członkow‑
skich Unii Europejskiej nie przedstawia jednolitej linii orzeczniczej. W wielu przykła‑
dach analizowanych orzeczeń wzorzec poinformowanego użytkownika jest w ogóle
nieuwzględniany w toku przeprowadzania oceny ogólnego wrażenia wzorów lub
jest stosowany w sposób nieprawidłowy. W konsekwencji powoduje to różny zakres
ochrony wzorów.
Przepisy rozporządzenia 6/2002 dotyczące prawnej ochrony wzorów wspólno‑
towych są identyczne z regulacjami zawartymi w dyrektywie 98/71. Dlatego sto‑
sowanie wzorca poinformowanego użytkownika przez państwa członkowskie Unii
Europejskiej w ramach przepisów transponowanych na podstawie dyrektywy 98/71,
powinno być identyczne, jak na gruncie rozporządzenia 6/2002. Ocena ogólnego
wrażenia powinna być dokonywana analogicznie z uwzględnieniem modelu poinfor‑
mowanego użytkownika zarówno w toku postępowania o unieważnienie, jak i w toku
postępowania o naruszenie prawa do wzoru wspólnotowego.
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1. Uwagi wstępne
Dyrektywa 98/71 w sprawie prawnej ochrony wzorów była skierowana do wszystkich
państw członkowskich Unii Europejskiej. Ten akt prawny miał na celu ujednolicenie prawa
wzorów przemysłowych w państwach członkowskich, czym próbowano zagwarantować
identyczną ochronę wzorów przemysłowych na terytorium całej Unii Europejskiej. W re‑
gulacjach prawnych dotyczących ochrony wzorów przemysłowych poszczególnych kra‑
jów istniały bowiem znaczne różnice w określaniu tego przedmiotu ochrony346. Państwa
członkowskie miały obowiązek wdrożenia przepisów dyrektywy 98/71 do krajowych po‑
rządków prawnych. Aby zapewnić jednolite i jednoczesne stosowanie prawa unijnego we
wszystkich państwach członkowskich, dyrektywa musiała zostać transponowana w wyzna‑
czonym czasie (do 28.10.2001 r.)347 i w prawidłowy sposób do ustawodawstw krajowych.
Dyrektywą 98/71 wprowadzono do prawa własności przemysłowej państw człon‑
kowskich Unii Europejskiej wzorzec poinformowanego użytkownika. W poszczegól‑
nych państwach członkowskich użyto jednak niejednolitej nazwy na określenie tego
punktu odniesienia. Przykładowo, w anglojęzycznej wersji dyrektywy 98/71 ten model
występuje pod nazwą informed user („poinformowany użytkownik”). Taki sam zwrot
został użyty w brytyjskim prawie wzorów przemysłowych348. Tymczasem do francu‑
skiego prawa wzorów przemysłowych ten punkt odniesienia został transponowa‑
ny jako observateur averti, który to zwrot można przetłumaczyć jako „poinformo‑
wany obserwator”, mimo że we francuskojęzycznej wersji dyrektywy 98/71 ten sam
punkt odniesienia występuje jako „poinformowany użytkownik” (jęz. franc. utilisateur
averti)349. W hiszpańskim prawie wzorów przemysłowych zastosowano określenie in‑
formado usuario („poinformowany użytkownik”). W polskiej ustawie prawo własności
przemysłowej na określenie tego punktu odniesienia użyto zwrotu „zorientowany użyt‑
kownik”350. Przedstawiciele polskiej doktryny prawa wzorów przemysłowych posługują
się również określeniem „uświadomiony użytkownik”351 czy „rozeznany użytkownik”352.
Zob. H. Eichmann, Das europaische Geschmackmusterrecht auf Abwegen?, GRUR Int. 1996/8/9, s. 861.
Polska wdrożyła przepisy dyrektywy 98/71 w ramach zobowiązań wynikających z treści artykułów
68 i 69 Układu Stowarzyszeniowego (Dz.U. Nr 11/1994, poz. 38, załącznik).
348
Art. 1 pkt 3 RDA i art. 7 pkt 1 RDA.
349
Zastosowanie określenia „obserwator” zamiast „użytkownik” ma zapewne związek z innym określeniem
funkcjonującym na gruncie francuskiego prawa wzorów przemysłowych, to jest „wrażeniem wizualnym”,
które ocenia przedmiotowy obserwator. Jest to zwrot, który został użyty przez ustawodawcę francuskiego w ramach implementacji dyrektywy 98/71 zamiast pojęcia „ogólne wrażenie”. Zastosowane we
francuskiej ustawie określenie sugeruje, że ocenie podlegają cechy wzoru postrzegane zmysłem wzroku.
350
W polskiej wersji językowej dyrektywy 98/71 ten punkt odniesienia w przepisie dotyczącym
przesłanki indywidualnego charakteru (art. 5 dyrektywy 98/71) występuje pod błędną nazwą
„niezorientowany użytkownik”, zaś w odniesieniu do zakresu ochrony wzorów przemysłowych
(art. 9 dyrektywy 98/71) jest określany jako „zorientowany użytkownik”.
351
M. Poźniak‑Niedzielska, Ochrona wzorów przemysłowych w prawie europejskim..., s. 6.
352
E. Nowińska [w:] E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej..., s. 89;
A. Wojciechowska, Zdolność rejestracyjna wzoru przemysłowego w świetle dyrektywy z 13 październi‑
ka 1998 r. o ochronie prawnej wzorów przemysłowych [w:] Zagadnienia prawa własności intelektual‑
nej, red. J. Barta, Kraków 2002, s. 277.
346
347
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Rozbieżności w nazewnictwie nie wpływają jednak na sposób stosowania tego punktu
odniesienia. Określenia te należy traktować jako synonimiczne353.
W unijnym prawie wzorów przemysłowych nie ma definicji legalnej modelu
poinformowanego użytkownika. W doktrynie prawa własności przemysłowej, jak
i w orzecznictwie sądów państw członkowskich Unii Europejskiej, przez lata próbo‑
wano wypracować własne definicje tego wzorca. Aktualnie bardzo duże znaczenie
w sposobie definiowania tego puntu odniesienia odgrywa orzecznictwo Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Obecnie większość organów orzekających w spra‑
wach wzorów przemysłowych stosuje pomocniczo wyroki zapadłe przed Trybuna‑
łem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Rzadko kiedy poinformowany użytkownik jest
utożsamiany z osobą projektanta wzorów jako specjalistą z dziedziny wzornictwa
przemysłowego. Nie zdarza się już także, aby sądy powoływały biegłych na okolicz‑
ność oceny dokonywanej przez biegłych sądowych.
Ze względu na istniejące w prawie własności przemysłowej modele hipotetycznych
osób, to jest znawcy dziedziny techniki i przeciętnego konsumenta, wielokrotnie pró‑
bowano porównywać poinformowanego użytkownika z już istniejącymi punktami od‑
niesienia. Przedstawiciele doktryny prawa wzorów przemysłowych, zarówno polskiej354,
jak i zagranicznej355, wzorzec poinformowanego użytkownika stawiają pomiędzy prze‑
ciętnym konsumentem z prawa znaków towarowych i znawcą z prawa patentowego.
Takie usytuowanie modelu poinformowanego użytkownika jest związane z poziomem
wiedzy, jaki powinien posiadać tytułowy poinformowany użytkownik.
W praktyce problematyczne jest jednak wskazanie cech konstytutywnych poin‑
formowanego użytkownika. Często zdarza się, że sądy czy inne organy rozstrzygają‑
ce sprawy z zakresu ochrony prawnej wzorów przemysłowych, pomimo obowiązku
dokonywania oceny ogólnego wrażenia z perspektywy poinformowanego użytkow‑
nika (art. 5 dyrektywy 98/71; art. 9 dyrektywy 98/71; pkt 13 preambuły do dyrektywy
98/71), nie biorą pod uwagę tego punktu odniesienia. Zdarza się również, że sąd
ogranicza się do stwierdzenia, że poinformowanym użytkownikiem nie jest ani prze‑
ciętny konsument, ani znawca z prawa patentowego. W orzecznictwie przez wiele
lat funkcjonował również pogląd, zgodnie z którym poinformowanego użytkownika
należy utożsamiać z osobą biegłego, którego opinia ma zastąpić ocenę ogólnego
wrażenia356. Nie jest to jednak prawidłowy sposób stosowania tego punktu odnie‑
sienia, co również krytycznie oceniono w doktrynie i w późniejszym orzecznictwie.
Zob. tabela 2 (Aneks), w której przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań.
Zob. m.in.: M. Poźniak‑Niedzielska, Wzór wspólnotowy..., s. 58; J. Sieńczyło‑Chlabicz, Wzorzec
zorientowanego użytkownika w prawie wzorów przemysłowych..., s. 6; J. Sieńczyło‑Chlabicz, Przesłanki
zdolności rejestrowej wzoru przemysłowego..., s. 76, 2011.
355
Zob. m.in. C. Colston, K. Middlenton, Modern Intellectual property law, Londyn 2005, s. 433;
U. Koschtial, Design law: individual character, visibility and functionality..., s. 299.
356
Takie stanowisko wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 23.10.2007 r. (wyrok SN z 23.10.2007 r.,
II CSK 302/07, Biuletyn SN 2008, Nr 2), w którym Sąd Najwyższy stwierdził, że „Zorientowanym użytkownikiem w rozumieniu omawianych przepisów nie jest zatem zwykły, przeciętny użytkownik, toteż ustalenie w sprawie o naruszenie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, jakie ogólne wrażenie na zorientowanym użytkowniku wywołuje porównanie wzoru
zakwestionowanego z wzorem zarejestrowanym, wymaga z reguły wiadomości specjalnych
353

354
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2.1. Harmonizacja prawa wzorów przemysłowych
Przed harmonizacją prawa wzorów przemysłowych różnice w poziomie ochrony
wzorów przemysłowych w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europej‑
skiej stanowiły przeszkodę w realizacji celów Unii Europejskiej357. Konieczna była uni‑
fikacja prawa wzorów przemysłowych, bowiem „osiągnięcie celów rynku wewnętrz‑
nego wymaga, aby warunki otrzymania prawa ochrony zarejestrowanego wzoru były
takie same we wszystkich państwach członkowskich” (pkt 9 preambuły do dyrek‑
tywy 98/71). Ponadto, harmonizacja prawa wzorów przemysłowych miała ułatwić
funkcjonowanie swobodnego przepływu towarów poprzez przyznanie równoważnej
ochrony we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej (pkt 10 preambu‑
ły do dyrektywy 98/71).
Osiągnięcie tych celów stało się możliwe poprzez stworzenie jednolitej definicji
pojęcia wzoru, wymogu nowości i indywidualnego charakteru wzoru oraz określenie
zakresu ochrony zarejestrowanych wzorów przemysłowych. Wśród funkcjonujących
wcześniej definicji, określających wzór przemysłowy, można było wskazać na trzy
grupy pojęć. Po pierwsze, wyróżniano określenia, które nie precyzowały, czy chro‑
nione dobro obejmuje wytwory dwuwymiarowe czy trójwymiarowe (np. angielskie
określenie „design”, niemieckie – „Geschmackmuster”). Po drugie, w niektórych po‑
jęciach osobno wymieniano „rysunki”, jako określenie odnoszące się do wytworów
dwuwymiarowych i „modele” w stosunku do wzorów trójwymiarowych (np. francu‑
skie określenie „dessin et modèle” czy hiszpańskie – „diseňo y modelo”). Po trzecie,
istniały definicje, w których pojęciowo rozróżniano „rysunki” i „modele”, lecz obej‑
mowało się je jedną nazwą (np. w Polsce „wzór zdobniczy”)358.
Część państw członkowskich Unii Europejskiej, dokonując implementacji dy‑
rektywy 98/71, wprowadziła nowy termin na określenie tego dobra niemate‑
rialnego. Tak uczyniono, między innymi, w Polsce, gdzie od dawna postulowano
zastąpienie określenia „wzór zdobniczy” pojęciem „wzór przemysłowy”359. Analo‑
giczną zmianę przeprowadzono także w Hiszpanii, gdzie dotychczas funkcjonu‑
jący zwrot „rysunki i modele” (diseňo y modelo ) zastąpiono określeniem „wzór
przemysłowy” (diseňo industrial ), co miało na celu, jak twierdzą przedstawiciele

357
358

359

w rozumieniu art. 278 § 1 k.p.c. Zob. odmienne stanowisko SN wyrażone w wyroku SN
z 18.02.2016 r., II CSK 282/15.
Zob. Zielona Księga.
W kwestii konstrukcji pojęcia wzoru przemysłowego w różnych państwach zob. M. Poźniak-Niedzielska,
Wzory zdobnicze i ich ochrona. Studium z zakresu prawa polskiego na tle prawno-porównawczym,
Lublin 1976, s. 31–32.
Postulat zmiany nazwy „wzory zdobnicze” na „wzory przemysłowe” znajdował się w art. 125 ust. 3
ustawy o wynalazczości z 19.10.1972 r. (tekst jedn. Dz.U. 1993 r. Nr 26 poz. 177 ze zm.).
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hiszpańskiej doktryny prawa wzorów przemysłowych, uniknięcie różnic interpre‑
tacyjnych pomiędzy państwami członkowskimi w definiowaniu podstawowych
pojęć związanych z ochroną wzorów przemysłowych360. Niektóre państwa, mimo
próby ujednolicenia definicji pojęcia i przesłanek ochrony wzorów przemysło‑
wych, pozostawiły jednak dotychczasową nazwę na określenie tego dobra niema‑
terialnego. Tak na przykład we Francji, gdzie w dalszym ciągu jest stosowane po‑
jęcie dessin et modèle, tłumaczone jako „rysunki i modele”. Niezależnie od nazwy,
jaką wprowadzono na określenie tego dobra niematerialnego, definicja wzorów
jest w większości państw członkowskich Unii Europejskiej identyczna z definicją
zaproponowaną przez prawodawcę unijnego w dyrektywie 98/71. Wzorem jest
zatem „całkowita lub częściowa postać produktu, wynikająca w szczególności
z elementów linii, konturów, kolorystyki, kształtu, tekstury i/lub materiałów sa‑
mego produktu i/lub jego ornamentacji” (art. 1 lit. a) dyrektywy 98/71). Różnice
w definicjach wzorów przemysłowych ustawodawstw państw członkowskich Unii
Europejskiej są nieznaczne. Przykładowo, prawodawca brytyjski wymienia wystrój,
aranżację ( jęz. ang. get-up) jako rodzaj produktu chronionego jako wzór przemy‑
słowy (art. 1 RDA), zaś we Francji jako przykład wytworu podlegającego rejestracji
jako wzór przemysłowy wymieniono również sposób przedstawienia ( jęz. franc.
présentation) (art. L. 511‑1 CPI).
Konstytutywnymi elementami definicji pojęcia wzoru przemysłowego stał się wy‑
móg spełnienia przez wzór przesłanki nowości i indywidualnego charakteru (art. 3
ust. 2 dyrektywy 98/71). W świetle przepisów dyrektywy 98/71, jak i rozporządzenia
6/2002, wzorzec poinformowanego użytkownika stał się niezbędny w toku definio‑
wania indywidualnego charakteru, bowiem „Wzór uznany jest za posiadający indy‑
widualny charakter, jeśli całościowe wrażenie, jakie wywołuje na niezorientowanym
użytkowniku361, różni się od wrażenia, jakie wywiera na tym użytkowniku wzór, który
został udostępniony publicznie przed dniem przedstawienia wniosku o zarejestro‑
wanie lub dniem uprzedniego pierwszeństwa, jeśli takie zostało przyznane” (art. 5
zd. 1 dyrektywy 98/71). Ten sam punkt odniesienia, analogicznie w dyrektywie 98/71,
jak i w rozporządzeniu 6/2002, należy stosować również w toku dokonywania oceny
zakresu ochrony wzorów przemysłowych. „Zakres ochrony przyznany przez zareje‑
strowanie wzoru obejmuje każdy wzór, który nie wywołuje u zorientowanego użyt‑
kownika innego ogólnego wrażenia” (art. 9 zd. 1 dyrektywy 98/71).

360

361

114

Tak m.in. J. Macías Martín, Estudio monográfico de la ley 20/2003, de 7 de julio de protección jurídi‑
ca del diseňo industrial [w:] Homenaje a A. Bercovitz. Estudios sobre propiedad industrial e intelectual
y derecho de la competencia. Colección de trabajos en homenaje a Alberto Bercovitz Rodríguez-Caňo,
Barcelona 2005, s. 658.
W polskiej wersji językowej dyrektywy 98/71 na określenie tego wzorca błędnie zastosowano pojęcie „niezorientowany użytkownik” w odniesieniu do kryterium indywidualnego charakteru (art. 5
dyrektywy 98/71). Dyrektywa 98/71 zawiera usterki wynikające z jej błędnego tłumaczenia. W odniesieniu do modelu poinformowanego użytkownika i zagadnień omawianych w pracy nieścisłości
znajdujące się w polskiej wersji językowej dyrektywy 98/71 wynikające z niedokładnego tłumaczenia nie mają istotnego charakteru.
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2.2. Poinformowany użytkownik w dyrektywie 98/71
W toku prac nad unijną dyrektywą o ochronie wzorów przemysłowych zastanawia‑
no się, jaki punkt odniesienia należy przyjąć w toku dokonywania oceny ogólnego
wrażenia wzoru przemysłowego. W Zielonej Księdze zaproponowano „odpowied‑
nich odbiorców” (jęz. ang. relevant public), jednak w ostatecznej wersji dyrektywy
98/71 wprowadzono wzorzec poinformowanego użytkownika (jęz. ang. informed
user). W prawie własności przemysłowej były już znane inne hipotetyczne modele
osób, takie jak znawca czy przeciętny konsument. W prawie wzorów przemysłowych
skonstruowano jednak nowy punkt odniesienia.
W państwach członkowskich Unii Europejskiej wzorzec poinformowanego użyt‑
kownika nie był dotychczas znany. Funkcjonowały inne hipotetyczne modele osób.
Przykładowo, w Niemczech był to model „przeciętnego uczestnika danego rynku”
(jęz. niem. Durchmittsbetrachter), a w Wielkiej Brytanii – „zainteresowany klient” (jęz.
ang. customer )362.
Prawodawca unijny nie wskazał jednak, jak należy rozumieć nowy wzorzec. Ani
w przepisach dyrektywy 98/71, ani w preambule do dyrektywy 98/71 nie zdefinio‑
wano tego punktu odniesienia. Na gruncie przepisów unijnych nie sprecyzowano
również, kim jest zorientowany użytkownik: projektantem, sprzedawcą czy konsu‑
mentem. Z przepisów nie wynika również, jaki poziom wiedzy powinien on posia‑
dać. U. Suthersanen reprezentuje pogląd, zgodnie z którym dodanie epitetu „po‑
informowany” do pojęcia „użytkownik” sugeruje, że ta osoba powinna być wypo‑
sażona w większą wiedzę363. M. Howe proponuje, aby za poinformowanego użyt‑
kownika przyjąć konsumenta, a nie producenta, osobę, która jest dobrze poinfor‑
mowana w kwestii asortymentu produktów i wzorów dostępnych na odpowiednim
rynku364. D. Musker zorientowanego użytkownika utożsamia z podmiotem, który
jest świadomy informacji dostarczanych przez producentów, które dotyczą zakresu
swobody twórczej projektanta w konkretnym sektorze rynku365. Według M. Poźniak
‑Niedzielskiej jest to użytkownik „najbardziej przenikliwy [,który] ma lepszą znajo‑
mość przedmiotu niż zwykły użytkownik”366. J. Sieńczyło‑Chlabicz wyraziła pogląd,
w świetle którego „użycie określenia „zorientowany czy poinformowany” oznacza,
że powinna to być osoba mająca więcej niż przeciętny zakres wiedzy o wzorach da‑
nego rodzaju367”. E. Nowińska zauważa jednak, że poinformowanym użytkownikiem
nie jest ani ekspert, ani inny profesjonalista368.
W literaturze przedmiotu funkcjonuje podział, zgodnie z którym jako poinfor‑
mowanego użytkownika można zakwalifikować dwie grupy osób369. Pierwszą grupę
Tak E. Nowińska [w:] E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej..., s. 128.
U. Suthersanen, Design Law in Europe..., s. 39.
364
M. Howe, Russel‑Clarke and Howe on Industrial Designs..., s. 37.
365
D. Musker, Community Design Law..., s. 32.
366
M. Poźniak‑Niedzielska, Ochrona wzorów przemysłowych w prawie europejskim..., s. 6.
367
J. Sieńczyło‑Chlabicz, Wzorzec zorientowanego użytkownika w prawie wzorów przemysłowych..., s. 12.
368
E. Nowińska [w:] E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej..., s. 129.
369
Tak J. Sieńczyło‑Chlabicz, Wzorzec zorientowanego użytkownika w prawie wzorów przemysłowych..., s. 8.
362
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stanowi „świadomy użytkownik, stały nabywca produktu, w którym zastosowano
wzór, finalny odbiorca produktu”. Drugą grupę tworzy „osoba pełniąca funkcje kie‑
rownicze w branży, do której należy wzór, na przykład dyrektor do spraw marketin‑
gu”. W toku dokonywania kwalifikacji danego podmiotu jako modelowego poinfor‑
mowanego użytkownika istotne jest w szczególności, aby był to użytkownik pro‑
duktu, osoba korzystająca ze wzoru, niekoniecznie w sposób zawodowy. Ponadto,
ten wzorzec powinien zostać wyposażony w odpowiedni poziom wiedzy na temat
wzornictwa przemysłowego w szczególności z dziedziny, z jakiej pochodzi wzór oraz
w pewnej mierze – zakresu swobody twórczej projektanta.
Poinformowany użytkownik, jako punkt odniesienia, jest stosowany na gruncie
dyrektywy 98/71 dwukrotnie. Po pierwsze, w toku definiowania przesłanki indy‑
widualnego charakteru (art. 5 dyrektywy 98/71; pkt 13 preambuły do dyrektywy
98/71) oraz, po drugie, podczas określania zakresu ochrony wzorów przemysło‑
wych (art. 9 dyrektywy 98/71). Każdorazowo, poinformowany użytkownik dokonuje
oceny ogólnego wrażenia, jakie wywiera na nim wzór kwestionowany i przeciw‑
stawiony. W dyrektywie 98/71 prawodawca unijny nie wskazuje jednak, na jakim
etapie jest dokonywana ocena posiadania przez wzór indywidualnego charakteru.
Harmonizacja prawa wzorów przemysłowych objęła bowiem wyłącznie część unor‑
mowań dotyczących ochrony wzorów przemysłowych, a w szczególności warunki
ochrony wzoru i długość jego ochrony. Państwa członkowskie posiadają swobodę
ustalania postanowień w zakresie rejestracji, odnowienia i nieważności praw doty‑
czących wzorów (pkt 5 i 6 preambuły do dyrektywy 98/71). Dyrektywa 98/71 nie
dotyczy natomiast kwestii związanych z postępowaniem zgłoszeniowym i rejestra‑
cją wzorów przemysłowych. Prawodawca unijny nie ingeruje również, na jakim eta‑
pie jest dokonywane badanie wzoru w aspekcie posiadania przez ten wzór wymogu
nowości i indywidualnego charakteru. Tym samym, w poszczególnych państwach
członkowskich Unii Europejskiej stosowanie wzorca poinformowanego użytkowni‑
ka może mieć miejsce na różnych etapach postępowania. W niektórych państwach
członkowskich wstępne badanie spełnienia przez wzór wymogu nowości i indywi‑
dualnego charakteru może być przeprowadzone na etapie rejestracji wzoru. Przy‑
kładowo, w Polsce powierzchowne zbadanie, czy wzór jest nowy oraz czy posiada
indywidualny charakter na gruncie obowiązujących przepisów, następuje na etapie
postępowania zgłoszeniowego wzoru przemysłowego do ochrony (art. 110 ust. 3
PrWłPrzem). Zwykle badanie przesłanek zdolności rejestrowej wzorów przemysło‑
wych odbywa się na etapie postępowania o unieważnienie prawa z rejestracji wzoru
przemysłowego.
Dokonywanie oceny posiadania przez wzór wymogu indywidualnego charakteru
czy określenie zakresu ochrony wzorów przemysłowych przez pryzmat wzorca po‑
informowanego użytkownika, nie były dotychczas znane w porządkach prawnych
państw członkowskich Unii Europejskiej. Słuszny jest zatem pogląd, przedstawiony
przez M. Howe’a, zgodnie z którym orzecznictwo zapadłe uprzednio w poszcze‑
gólnych państwach członkowskich Unii Europejskiej nie powinno być w całości sto‑
sowane. Dyrektywa 98/71 stworzyła nowy zharmonizowany system prawa wzorów
przemysłowych, który nie został oparty na żadnym istniejącym wcześniej krajowym
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porządku prawnym. Nie oznacza to jednak, że poprzednio obowiązujący system pra‑
wa wzorów przemysłowych powinien być całkowicie ignorowany370.
Wzorzec poinformowanego użytkownika stanowi zatem punkt odniesienia
w dwóch różnych postępowaniach, to jest w postępowaniu o unieważnienie pra‑
wa z rejestracji wzoru przemysłowego i w ramach postępowania o naruszenie pra‑
wa z rejestracji wzoru przemysłowego. Badanie ogólnego wrażenia, jakie wywierają
wzory przemysłowe na poinformowanym użytkowniku, dokonywane w ramach oce‑
ny indywidualnego charakteru, powinno być przeprowadzane w identyczny sposób,
jak wskazanie zakresu ochrony wzoru przemysłowego371. Badanie ogólnego wraże‑
nia jest oceną normatywną dokonywaną przez sąd. Nie powinno to być badanie
przeprowadzane przez biegłych372, ani też badanie oparte na badaniach opinii pu‑
blicznej373.

370
371

372

373

Tak M. Howe, Russell‑Clarke and Howe on Industrial Designs..., s. 27.
W doktrynie jest reprezentowany pogląd, zgodnie z którym na gruncie dyrektywy 98/71 nie ma przepisów, które nakazywałyby przeprowadzenie oceny ogólnego wrażenia w toku postępowania o naruszenie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego w inny sposób aniżeli jest ona dokonywana podczas postępowania o unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego (tak: H. Hartwig,
Designschutz in Europa...; M. Howe, Russell‑Clarke and Howe on Industrial Designs ..., s. 59).
Zob. m.in.: M. Poźniak‑Niedzielska, Glosa do wyroku SN z 23.10.2007 r. w sprawie II CSK 302/07, OSP
2009, Nr 6, poz. 66, s. 457–458; M. Howe, Russell‑Clarke and Howe on Industrial Designs ..., s. 149.
Zob. m.in. A. Kur, Industrial Design Protection in Europe – Directive and Community Design, ATRIP
Congress Tokyo 2003.
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3. Poinformowany użytkownik w prawie wzorów
przemysłowych Francji, Hiszpanii
i Wielkiej Brytanii
Państwom członkowskim Unii Europejskiej pozostawiono dowolność we wdrażaniu
przepisów dyrektywy 98/71 do ich porządków prawnych. Przykładowo, w Hiszpa‑
nii wydano nową ustawę o ochronie wzorów i modeli (jęz. hiszp. Ley de protección
de diseňos y modelos ), we Francji – rozporządzenie (ordonnance ) nr 2001‑1, którym
zmieniono Kodeks własności intelektualnej (jęz. franc. Code de la propriété intellec‑
tuelle , zaś w Wielkiej Brytanii – znowelizowano Prawo o zarejestrowanych wzorach
(jęz. ang. Registered Designs Act 1949 ).
W państwach członkowskich Unii Europejskiej nie jest jednak stosowane jednoli‑
te nazewnictwo na określenie wzorca poinformowanego użytkownika. Przykładowo,
we Francji ten model funkcjonuje pod nazwą observateur averti (poinformowany lub
powiadomiony obserwator), podczas gdy w Polsce jest stosowane naprzemiennie
określenie „zorientowany użytkownik” i „poinformowany użytkownik”, podczas gdy
we Włoszech, Hiszpanii, Portugalii czy Czechach – „poinformowany użytkownik”
(jęz. włoski informatore utilizatore ; jęz. hiszp. informado usuario; jęz. portugalski uti‑
lizador informado ; jęz. czeski informovaného uživatele )374. Odmienności w nazewnic‑
twie nie stanowią jednak o naruszeniu prawa unijnego. Istotne jest właściwe stoso‑
wanie prawa Unii Europejskiej, czyli, w niniejszym przypadku, dokonywanie oceny
ogólnego wrażenia z uwzględnieniem modelu poinformowanego użytkownika. Na‑
leży tego dokonywać zarówno w toku badania, czy wzór odznacza się indywidual‑
nym charakterem (art. 5 dyrektywy 98/71), jak i podczas dokonywania oceny zakresu
ochrony wzorów przemysłowych (art. 9 dyrektywy 98/71). Z analizy orzecznictwa
sądów krajowych wynika jednak, że nie zawsze ocena ogólnego wrażenia jest do‑
konywana w sposób prawidłowy, czyli z uwzględnieniem wzorca poinformowanego
użytkownika.

3.1. Francja
Prototyp modelu poinformowanego użytkownika w postaci poinformowanego ob‑
serwatora (jęz. franc. observateur averti ) został wprowadzony do francuskiego pra‑
wa wzorów przemysłowych rozporządzeniem nr 2001–670375. Ten punkt odniesienia,
dotychczas nieznany we Francji, został inkorporowany do francuskiego kodeksu wła‑
sności intelektualnej (CPI) w dwóch przepisach. Po pierwsze, w odniesieniu do defi‑
nicji pojęcia indywidualnego charakteru (art. L511‑4, który transponował do prawa
374
375
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francuskiego art. 5 dyrektywy 98/71) oraz, po drugie, w przepisie dotyczącym za‑
kresu ochrony wzorów przemysłowych (art. L513‑5, odpowiednik art. 9 dyrektywy
98/71).
Francuski prawodawca nie dokonał jednak wiernej transpozycji regulacji doty‑
czącej modelu poinformowanego użytkownika. We francuskim kodeksie własności
intelektualnej opisywany punkt odniesienia funkcjonuje jako „poinformowany ob‑
serwator” (jęz. francuski observateur averti ). Nie wiadomo, dlaczego prawodawca
francuski za punkt odniesienia przyjął osobę obserwatora w miejsce użytkownika.
W szczególności, że prawodawca unijny nie zastosował określenia „obserwator”, któ‑
ry wskazywałby na osobę, której rola ogranicza się do oglądania produktu, podczas
gdy pojęcie „użytkownik” wskazuje na osobę, która nie ogranicza się do oglądania
produktu, lecz na rzeczywistym używaniu produktów376. Jak twierdzą przedstawi‑
ciele doktryny francuskiej, zastąpienie przez francuskiego prawodawcę określenia
„poinformowany użytkownik” użytego w dyrektywie 98/71 (jęz. francuski utilisateur
averti ) określeniem „poinformowany obserwator” (jęz. francuski observateur averti ),
pozostanie tajemnicą francuskiej Rady Stanu (Conseil d’Etat )377. Jak zauważają przed‑
stawiciele francuskiej doktryny prawa wzorów przemysłowych niezastosowanie po‑
jęcia funkcjonującego w dyrektywie 98/71 czy rozporządzeniu 6/2002 może utrudnić
jednolitą wykładnię przepisów prawa wzorów przemysłowych378. Według D. Cohen’a,
jednego z przedstawicieli doktryny prawa wzorów przemysłowych we Francji, de‑
finicja pojęcia „obserwator” sugeruje bowiem odwołanie się do takiej osoby, która
„nie tworzy, nie produkuje i nie sprzedaje”, wyłącznie obserwuje. Jest to zatem ra‑
czej konsument379. Zauważono również, że użytkownik jest podmiotem aktywnym,
bowiem posługuje się danym produktem. Obserwator natomiast jest pasywny – ob‑
serwuje, jest biernym świadkiem380. M. Benabou wyraża pogląd, zgodnie z którym
obserwator nie jest użytkownikiem381. W doktrynie niemieckiej U. Koschtial stanęła
na stanowisku, że francuski prawodawca poprzez zastosowanie określenia „obser‑
wator” (observateur ) próbował rozszerzyć krąg osób stanowiących punkt odniesie‑
nia w prawie wzorów przemysłowych poprzez uczynienie jako poinformowanego
użytkownika praktycznie każdej osoby382. Również w doktrynie polskiej dostrzeżono
problem odmienności pojęć użytych w prawie francuskim na określenie modelu po‑
informowanego użytkownika. M. Poźniak-Niedzielska stoi na stanowisku, że „te dwa
pojęcia nie pokrywają się, ponieważ poinformowany obserwator niekoniecznie musi
być ostatecznym finalnym użytkownikiem, jako że można obserwować przedmiot,

C. Rusconi, L’appréciation du caractère individuel des dessins et modèles communautaires dans la pra‑
tique de l’OHMI [w:] Le droit du design/Design Law..., s. 40.
377
J. C. Galloux, Droit de la propriété industrielle, Paryż 2003, s. 356.
378
V. Scordamaglia, Un nouveau venu dans le monde de la propriété intellectuelle: le dessin ou modèle
communautaire non enregistré, Propriété industrielle 2002/4, s. 6.
379
D. Cohen, Le droit des dessins et modèles...2009, s. 74.
380
J. Raynard, E. Py, P. Tréfigny, Droit de la propriété industrielle, Paryż 2016, s. 319.
381
M. Benabou, Les nouveaux critère de protection des dessins et modèles: une protection „sur mesure”,
Droit et patrimoine 2002/43, s. 47 i n.
382
U. Koschtial, Design law: individual character, visibility and functionality..., s. 301.
376

119

rozdział

IIi

Poinformowany użytkownik w dyrektywie 98/71 i w ustawodawstwach państw członkowskich UE...

a nawet jego działanie, osobiście go nie używając” 383. Z praktyki orzeczniczej sądów
francuskich wynika jednak, że pojęcie „obserwator” jest utożsamiane z modelem
„użytkownika”384, który występuje w przepisach dyrektywy 98/71 czy rozporządzenia
6/2002. Pojęcie „użytkownik” i „obserwator”, mimo braku synonimicznego znaczenia
obydwu wyrazów, należy zatem ze sobą identyfikować. Nie ma jednak powodów,
aby twierdzić, że w tym kontekście dyrektywa 98/71 została implementowana przez
prawodawcę francuskiego w sposób nieprawidłowy.
W żadnym akcie prawnym we Francji nie zdefiniowano pojęcia poinformowanego
obserwatora (jęz. francuski observateur averti). Utrudnia to sądom i innym organom
orzekającym w sprawach z zakresu unieważnienia czy naruszenia prawa z rejestracji
wzorów przemysłowych właściwe wskazanie osoby, z punktu widzenia której należy
dokonać oceny ogólnego wrażenia wzorów. Ocena ogólnego wrażenia przez pry‑
zmat odpowiednio wskazanego poinformowanego obserwatora może decydować
o utrzymaniu ochrony na dany wzór przemysłowy. Przykładowo, D. Cohen dla zo‑
brazowania konieczności właściwego wskazania modelu poinformowanego obser‑
watora zaproponował następujący przykład: jeżeli w odniesieniu do wzoru zegarka
za poinformowanego obserwatora zostanie uznany fachowiec z dziedziny, z której
pochodzi wzór przemysłowy, przykładowo, zegarmistrz jako twórca zegarka czy
sprzedawca zegarków, to tak rozumiany poinformowany obserwator z łatwością do‑
strzeże różnice pomiędzy zegarkami. Takie osoby bez trudu dokonają oceny ogólne‑
go wrażenia wzorów. Jeżeli jako poinformowany obserwator zostanie uznana osoba,
która w ogóle nie interesuje się tendencjami na rynku zegarów, nie będzie ona w sta‑
nie wskazać różnic pomiędzy wzorami, a tym samym, wzór nie będzie spełniał kryte‑
rium indywidualnego charakteru385.

M. Poźniak-Niedzielska, Ochrona wzorów przemysłowych w prawie europejskim..., s. 6.
Tak m.in. wyrok CA z Paryża z 29.06.2011 r., 2009/03320, NOUVELLE INTERNATIONAL DESIGN
CREATION SA (IDC)/PARASITE DESIGN SARL; wyrok CA z Paryża z 24.06.2011 r., 2009/15395,
R&D LOISIRS SA/CUBERTIAS ABRISOL (Espagne); BESSINGLER SA (Suisse), niepubl.; wyrok CA z Paryża z 3.06.2011 r., 2010/08000, CHAUSSEA SAS/MENPORT SARL, niepubl. Zob. też na ten temat
P. de Candé, Contrefaçon de dessin et modele enregistré – Début de prise en compte de utilisateur
averti et du degré de liberté du créateur, Propriétés Intellectuelles, 2011/41, s. 433.
385
Przykład podaję za D. Cohen, Le droit des dessins et modèles... 2009, s. 73. Kwalifikacja modelu zorientowanego użytkownika w niniejszym przykładzie odbiega zasadniczo od wykładni tego punktu
odniesienia dokonywanej dotąd przez EUIPO. W grudniu 2009 r. ówczesny Urząd Harmonizacji
Rynku Wewnętrznego wydał dwa orzeczenia, których przedmiotem był wzór na zegarki. W decyzjach, które zapadły przed III Izbą Odwoławczą EUIPO, stwierdzono, że za poinformowanego użytkownika tego rodzaju produktów należy uznać osobę, która zamierza nabyć taki model zegarka,
która zna rynek zegarków i różne ich nazwy handlowe. Jest to zatem zwykły konsument, który jest
zaznajomiony z zegarkami. Przykładowo, w odniesieniu do wzoru zegarka z charakterystycznym
mocowaniem z paskiem służącym do zawieszenia na szyi (zob. decyzja III IO EUIPO z 2.12.2009 r.,
R 1130/2008‑3, watches, pkt 21, jak również wydany w sprawie skargi na powyższą decyzję wyrok T‑68/10, Sphere Time) EUIPO odmówiło uznania za poinformowanego użytkownika zegarków
projektanta czy inżyniera. Stwierdzono natomiast, że poinformowanym użytkownikiem jest osoba,
która zamierza zakupić zegarek o przedmiotowym wzorze (zob. decyzja III IO EUIPO z 9.12.2009 r.,
R 1285/2008‑3, montres oraz wydany przez Sąd UE w sprawie skargi na powyższą decyzję wyrok
w sprawie T‑80/10, Bell & Ross; decyzja III IO EUIPO z 2.12.2009 r., R 1130/2008‑3, watches,
383
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W doktrynie francuskiej wzorzec poinformowanego obserwatora (jęz. franc. ob‑
servateur averti) nie jest utożsamiany z innymi znanymi w prawie własności przemy‑
słowej punktami odniesienia w osobie znawcy i przeciętnego konsumenta386. Sądy
francuskie na początku obowiązywania nowych regulacji dotyczących ochrony praw‑
nej wzorów przemysłowych, wydając orzeczenia w sprawach naruszenia prawa z re‑
jestracji wzorów przemysłowych, często stosowały wypracowany na gruncie prawa
znaków towarowych i prawa reklamy wzorzec przeciętnego konsumenta. Francuski
sąd najwyższy (jęz. franc. Cour de Cassation) w wyroku z dnia 15.06.2010 r. stanowczo
stanął na stanowisku, że naruszenie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego nale‑
ży oceniać z punktu widzenia poinformowanego obserwatora, a nie – przeciętnego
konsumenta387. Ten wyrok nie wpłynął jednak na sposób stosowania wzorca poinfor‑
mowanego obserwatora przez francuski wymiar sprawiedliwości. W dalszym ciągu
zdarzają się przykłady orzeczeń, w których sądy utożsamiają model poinformowane‑
go obserwatora z konsumentem388.
W dotychczasowym orzecznictwie sądów francuskich z zakresu prawa wzorów
przemysłowych są również przykłady orzeczeń, w których sądy, w toku dokonywania
oceny ogólnego wrażenia, całkowicie pomijają model poinformowanego obserwato‑
ra389. Również francuski urząd patentowy (jęz. franc. Institut National de la Propriété
Industrielle ) w toku definiowania wymogu indywidualnego charakteru nie uwzględ‑
nia punktu odniesienia, do jakiego należy się odwołać. Urząd ogranicza się wyłącz‑
nie do stwierdzenia, że wzór spełnia kryterium indywidualnego charakteru, jeżeli
jako całość nie wywoła wrażenia „déjà vu” w porównaniu ze wzorem udostępnio‑
nym wcześniej390. Zdarza się również, że francuskie sądy próbują dokonywać oceny
ogólnego wrażenia, uwzględniając punkt odniesienia w postaci poinformowanego
użytkownika, a nie – poinformowanego obserwatora. Badanie to zasadniczo ogra‑
nicza się jednak wyłącznie do stwierdzenia, że „różnice pomiędzy dwoma wzorami
nie wywołują na poinformowanym użytkowniku odmiennego ogólnego wrażenia”391.
pkt 21). Obydwie decyzje EUIPO zostały zaskarżone do Sądu UE. W odniesieniu do decyzji III IO
EUIPO wydanej w sprawie R 1285/2008‑3 Sąd UE orzekł, że „poinformowanym użytkownikiem jest
zarówno przeciętny konsument, o którym mowa w zaskarżonej decyzji, jak i nabywca prowadzący
działalność gospodarczą (wyrok T‑68/10, Sphere Time, pkt 54).
386
Zob. m.in. M.-Ch. Piatti, La théorie de l’unité de l’art. Au regard du nouveau droit français des dessins
et modèles, conférence à l’AFPIDA, 26 listopada 2008 r.; J. C. Galloux, Droit de la propriété indus‑
trielle..., s. 356).
387
Wyrok Cour de Cassation z 15.06.2010 r., R 08‑20999, Dubois Jardins S.A. p. Silvpol Sp. z o.o.,
2010, 923, III D‑553.
388
Zob. przykładowo wyrok Cour de Cassation z 3.04.2013 r., Propr. Intell. 2013, nr 49, s. 437. Zob. Też
wyrok. CA Paris z 7.02.2014 r. w sprawie RG nr 13/07500, SA Mod Ecran p. SAS Babou oraz wyrok
CA z Paryża z 7.02.2014 r. w sprawie RG nr 13/07500, SAS Sprintex p. Sarl Bahadirlar Tekstil Paris.
W powołanych wyrokach Cour d’Appel orzekał w sprawie naruszenia niezarejestrowanych wzorów
wspólnotowych.
389
Zob. wyrok Cour d’Appel z Paryża z 17.01.2007 r., Reckitt Benckiser France p. Procter et Gamble
Company, PIBD 2007, 856, IIID‑498.
390
Takie stanowisko znajduje się na stronie internetowej francuskiego urzędu patentowego www.inpi.gov.fr.
391
Tak wyrok TGI z Paryża z 14.02.2007 r., RG 06/12593, BERLUTI SA; S (Olga dite Olga B)/DE BEAUX
SOULIERS SARL, PIBD 2007, 851, IIID‑316.
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Stosowanie przez francuskie sądy punktu odniesienia w postaci poinformowa‑
nego obserwatora jest w dalszym ciągu powierzchowne392. Coraz częściej jednak
w toku badania ogólnego wrażenia wzorów francuski odpowiednik Sądu Najwyższe‑
go (Cour de cassation ) wskazuje osobę, przez pryzmat której należy dokonać oceny.
Przykładowo, w odniesieniu do wzoru mydła paryski sąd apelacyjny uznał, że po‑
informowanym użytkownikiem jest szczególnie poinformowany konsument393, zaś
w odniesieniu do wzoru przemysłowego zadaszenia basenu sąd stwierdził, że po‑
informowanym użytkownikiem jest profesjonalista lub konsument zainteresowany
produktami tego rodzaju, który posiada pewien zakres wiedzy na temat takich towa‑
rów394. W przypadku zestawu mebli sąd jako poinformowanego użytkownika wska‑
zał producenta, sprzedawcę, nabywcę nieruchomości czy dekoratora395. W praktyce
takie wskazanie osoby, przez pryzmat której należy dokonać oceny ogólnego wra‑
żenia, nie jest zbyt pomocne. Sąd bowiem, dokonując oceny normatywnej ogólnego
wrażenia wzoru, powinien zbadać ogólne wrażenie wzoru z punktu widzenia osoby
wyposażonej w pewien zasób wiedzy. Nabywca nieruchomości może nie posiadać
takich informacji, jakimi dysponuje producent czy sprzedawca. Te osoby mogą być
rzeczywiście uznane za obserwatorów konkretnych produktów, jednak nie każda
z nich jest poinformowanym użytkownikiem tych produktów.
Na gruncie prawa unijnego za punkt odniesienia powinien być jednak wskazany
poinformowany użytkownik (art. 5 dyrektywy 98/71 i art. 9 dyrektywy 98/71), nie
zaś – poinformowany obserwator (art. L511‑4 oraz art. L513‑5). Takie rozumienie mo‑
delu poinformowanego użytkownika przez sądy francuskie może wpłynąć na błędne
dokonanie badania ogólnego wrażenia. Ocena dokonywana przez pryzmat poinfor‑
mowanego obserwatora może bowiem prowadzić do różnych wniosków na temat
wywoływania przez wzór odmiennego czy identycznego ogólnego wrażenia w po‑
równaniu do oceny dokonanej z punktu widzenia poinformowanego użytkownika.
Tak jak w odniesieniu do modelu znawcy wzorzec przeciętnego konsumenta po‑
winien być definiowany z uwzględnieniem rozeznania sądu396. W praktyce orzecz‑
niczej sądów francuskich są przykłady orzeczeń, w których sądy, dokonując oceny
ogólnego wrażenia, wskazują nie tyle model poinformowanego obserwatora co po‑
informowanego użytkownika. Niemniej, jak zauważa P. de Candé397, definicja mode‑
lu poinformowanego użytkownika, zaproponowana przez Trybunał Sprawiedliwości

Wyrok Cour de Cassation z 18.10.2011 r., F 10‑25.644, Olivier Thevenon sélection, société par
actions simplifiée p. Gifi S.A., Distri Villeneuve‑sur‑Lot (société par actions simplifiée), Gifi Mag
(société par actions simplifiée), Duo (SARL).
393
Wyrok Cour de Cassation z 31.01.2012 r., W 11‑14.024, Savonnerie artisanale de Provence (SARL)
przeciwko Les Savons d’Océane (SARL) i Mécanique usinage precision (SARL).
394
Zob. wyrok CA z Paryża z 24.06.2011 r., RG 2009/15395, R & D LOISIRS p. Société de droit espagnol CUBERTIAS ABRISOL.
395
Zob. wyrok CA z Paryża z 17.09.2010 r., RG 09/02406, S.A. Ambiance Tropis p. SARL A.D. Creation i in.
396
Wyrok CA z Paryża, 11.01.2013 r., PIBD 2013, Nr 978‑III‑999.
397
P. de Candé, Quelques éléments de définition donnés par la CJUE sur utilisateur averti, Propriétés
Intellectuelles, 2011/41, s. 453.
392
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w wyroku w sprawie PepsiCo jest tożsama z definicją modelu poinformowanego ob‑
serwatora, którą zaprezentował paryski TGI w wyroku z 15.02.2002 r.398.
Przykładowo, w toku badania ogólnego wrażenia wzoru spódnicy paryski sąd
apelacyjny stanął na stanowisku, że odpowiednim w niniejszej sprawie punktem
odniesienia jest poinformowana użytkowniczka399. W odniesieniu do wzoru męskiej
skórzanej marynarki „Chico” sąd uznał, że poinformowanym użytkownikiem tej czę‑
ści garderoby jest męska klientela, to jest zwolennik noszenia ubrań skórzanych400.
Natomiast w odniesieniu do grzejników poinformowanym użytkownikiem jest kon‑
sument, który posiada szczególną czujność ze względu na posiadane doświadczenie
i wiedzę odnośnie sektora, do którego odnosi się produkt. Poinformowanym użyt‑
kownikiem jest zatem użytkownik końcowy produktu, którym może być zarówno
zawodowy instalator ogrzewania, jak i zwykły konsument, który ma wiedzę tech‑
niczną wystarczającą do wyposażenia lokalu w instalację grzewczą401. W odniesie‑
niu do uchwytu filiżanki poinformowanym użytkownikiem jest ten, kto interesuje się
sztuką dekorowania stołu i który zwraca uwagę na elementy dekoracyjne 402.
W orzecznictwie sądów francuskich nie ma wzorców pomocnych w ustaleniu kon‑
stytutywnych cech modelu poinformowanego użytkownika. Sądy francuskie wydały
bowiem niewiele orzeczeń, w których podjęły się próby zdefiniowania i stosowania
tego punktu odniesienia. W większości orzeczeń ocena ogólnego wrażenia jest do‑
konywana bez prawidłowego uwzględnienia wzorca poinformowanego użytkowni‑
ka. Jeden z przedstawicieli doktryny prawa własności przemysłowej słusznie określił
sposób orzekania przez sądy francuskie jako pozbawione kazuistyki, którą cechują
się decyzje wydawane przez EUIPO403.

3.2. Hiszpania
Model poinformowanego użytkownika nie funkcjonował w prawie hiszpańskim
przed unifikacją prawa wzorów przemysłowych. Dopiero hiszpańska ustawa 20/2003
o ochronie wzorów przemysłowych404, do której transponowano przepisy dyrekty‑
wy 98/71, wprowadziła ten punkt odniesienia (art. 7 LDI405 dotyczący indywidual‑
nego charakteru i art. 47 ust. 1 LDI406 odnoszący się do zakresu ochrony wzorów).
W hiszpańskiej ustawie o wzorach przemysłowych nr 20/2003, podobnie jak w innych
Wyrok TGI z Paryża z 15.02.2002 r., PIBD 2002, III, 384.
Zob. wyrok CA z Paryża z 5.11.2010 r., RG 2009/17035, MANGO FRANCE SARL; PUNTo FA
(Espagne)/CRÉATIONS NELSON SAS (exerçant sous l’enseigne COMPTOIR DES COTONNIERS).
400
Zob. wyrok CA z Paryża z 14.02.2007 r., RG 2005/23407, SAM SAS (exploitant sous la dénomination GIORGIO)/ALAN GERARD SARL; GERARD TONY EXPANSION SARL.
401
Wyrok CA z Paryża z 18.11.2011 r., Rag‑All SPA p. Bricorama.
402
Wyrok CA Paryża z 9.11.2012 r., SA Revol Porcelaine p. SAS Gifi Diffusion.
403
Tak. P. de Candé, note (decision OHMI 18.01.2011 r., R 1342/2009‑3, Mafin p. Leng d’or: biscuits
aperitifs), Propriété Intellectuelles, 41/2011, s. 447.
404
Ley 20/2003 de Protección Jurídica del Diseňo Industrial z 7 lipca 2003 r.; dalej jako LDI.
405
Jest to odpowiednik art. 5 dyrektywy 98/71.
406
Jest to odpowiednik art. 9 dyrektywy 98/71.
398
399
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aktach prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej będących przedmiotem
analizy w niniejszej pracy, nie zdefiniowano pojęcia poinformowanego użytkownika.
W odróżnieniu jednak od innych krajowych aktów prawnych regulujących ochro‑
nę wzorów przemysłowych w preambule do hiszpańskiej ustawy wskazano pewne
elementy, które mogą być pomocne w stosowaniu modelu poinformowanego użyt‑
kownika. Hiszpański ustawodawca uznał bowiem, że ten punkt odniesienia jest kon‑
kretyzowany ad casum w zależności od sektora rynku, z którego pochodzi oferta
produktów (pkt IV preambuły LDI)407.
W doktrynie przedmiotu próbowano skonkretyzować, kim jest poinformowany
użytkownik. Porównywano go do „znawcy danej dziedziny”, o którym mowa w od‑
niesieniu do prawa patentowego i prawa wzorów użytkowych. Dostrzeżono jed‑
nakże, że jego profil jest odmienny. W prawie wzorów przemysłowych nie mówi
się bowiem o ekspercie czy znawcy, lecz o użytkowniku, czyli o konsumencie lub
użytkowniku końcowym. Nie jest to jednakże jakiś użytkownik finalny, lecz ten, któ‑
ry jest poinformowany408. Wzorca poinformowanego użytkownika nie należy zatem
utożsamiać z wzorcem użytkownika finalnego, o którym jest mowa w art. 8 ust. 2
ustawy LDI409.
Za poinformowanego użytkownika przyjęto zatem uznawać konsumenta, do któ‑
rego jest skierowana oferta produktu, w który wzór przemysłowy został wcielony410.
Nie jest to jednakże jakikolwiek konsument, lecz specjalny użytkownik411. Czasami
może on być utożsamiany z użytkownikiem finalnym (w szczególności, gdy ocenie
poddawane są produkty codziennego użytku i o dużym wymiarze konsumpcji), zaś
w odniesieniu do produktów pochodzących z dziedzin bardziej specjalistycznych –
z fachowcem412. Poinformowany użytkownik jest bowiem stawiany pomiędzy mo‑
delem przeciętnego konsumenta a znawcą. Nie wymaga się jednak od niego po‑
siadania tylu informacji i takiej wiedzy z dziedziny, jak ma to miejsce w przypadku
znawcy413. J. M. Otero Lastres przyjmuje, że za poinformowanego użytkownika należy
uznać użytkownika poinformowanego w zakresie danego państwa. Tak w odniesie‑
niu do Hiszpanii proponuje on model poinformowanego użytkownika na poziomie
hiszpańskim (w odniesieniu do wzorów krajowych)414. Nie jest to zatem ani przeciętny
W praembule do LDI stwierdzono bowiem, że ten punkt odniesienia powinien być doprecyzowywany ad casum. Dostosowując ten wzorzec do stanu faktycznego sprawy, należy wziąć pod uwagę
funkcję segmentu rynku (en función del segmento del mercado a que vaya especificamente dirigada
la oferta del producto) (zob. obszernie na temat modelu poinformowanego użytkownika J. M. Otero
Lastres, El diseňo industrial según la ley de 7 de Julio de 2003, Madryt‑Barcelona 2003, s. 84–85.
408
Tamże, s. 84–85.
409
Wskazane przepisy to odpowiedniki art. 3 ust. 4 dyrektywy 98/71.
410
J. Macías Martín, Estudio monográfico de la ley 20/2003..., s. 662.
411
A. Casado Cerviño, J. Cos Codina, Modelos y dibujos industriales [w:] X. O’Callaghan Muñoz, A. Casado
Cerviño, A. de Elzaburu Márquez i in., Propiedad industrial teoría y práctica, Madryt 2001, s. 335.
412
J. M. Otero Lastres, El diseňo en la nueva ley 20/2003 [w:] Compendio práctico sobre la protección de
la propiedad industrial, red. J. M. Otero Lastres, A. Casado Cerviňo, Valladolid 2012, s. 227.
413
J. M. Otero Lastres, En torno a la Directiva 98/71/CE, sobre la protección jurídica de dibujos y mode‑
los, ADI 1998, s. 397.
414
Tak J. M. Ostero Lastres, El diseňo industrial según la ley de 7 de Julio de 2003..., s. 85.
407
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konsument, ani znawca, ani ktokolwiek z kręgu środowisk wyspecjalizowanych w da‑
nej branży, o których mowa w art. 7 i 11 rozporządzenia 6/2002415.
Sądy hiszpańskie w toku dokonywania oceny ogólnego wrażenia wzorów przemy‑
słowych zarejestrowanych w Hiszpanii co do zasady uwzględniają model poinformo‑
wanego użytkownika. Badanie zakresu ochrony wzorów (art. 47 LDI) czy posiadania
przez wzór indywidualnego charakteru (art. 7 LDI) ogranicza się jednak do stwierdze‑
nia, że ocena ogólnego wrażenia musi być dokonywana z uwzględnieniem modelu
poinformowanego użytkownika wybranego stosownie do specyfiki rynku, z które‑
go wywodzi się oferta produktów, w których inkorporowano zarejestrowany wzór
przemysłowy416. Rzadko zdarza się, aby sąd wskazał konkretnie, kto w danym stanie
faktycznym występuje jako poinformowany użytkownik.

3.3. Wielka Brytania
Model poinformowanego użytkownika (jęz. angielski informed user) został wiernie
transponowany do brytyjskiego prawa wzorów przemysłowych w ramach noweliza‑
cji Registered Designs Act z 1949 r. Na gruncie przepisów obowiązujących aktualnie
w Wielkiej Brytanii ten punkt odniesienia występuje w art. 1B pkt 3 RDA417, dotyczą‑
cym wymogu posiadania przez wzór indywidualnego charakteru i art. 7 pkt 1 RDA418,
regulującym kwestie zakresu ochrony wzorów przemysłowych. Te przepisy są wierną
transpozycją odpowiednich przepisów dyrektywy 98/71.
Podobnie jak w większości aktów prawnych regulujących ochronę prawną wzo‑
rów przemysłowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej brytyjskie prawo
wzorów przemysłowych (Registered Designs Act 1949) nie zawiera legalnej defini‑
cji pojęcia „poinformowany użytkownik”. Według brytyjskiego urzędu patentowego
poinformowany użytkownik to osoba o określonym poziomie wiedzy na temat wzo‑
rów. Nie jest nim jednak specjalista do spraw wzorów. Aby określić, jaki zakres wiedzy
powinien posiadać poinformowany użytkownik, brytyjski urząd patentowy przepro‑
wadza badanie, które określa się mianem „what’s about/what’s about in the recent
past ”, pomagające określić zasób wzornictwa przemysłowego, który poinformowany
użytkownik powinien znać419.
Przed implementacją dyrektywy 98/71 na gruncie brytyjskiego prawa wzorów
przemysłowych ocena kryterium oryginalności wzoru (obecnie zastąpiona wymogiem

415

416

417
418
419

Ten pogląd jest powszechnie reprezentowany w orzecznictwie sądów hiszpańskich. Zob. m.in.:
wyrok Audiencia Provincial de Madrid z 11.03.2011 r. w sprawie 68/2011, INCA HAIR JEWELLERY,
S.L. przeciwko MARCO POLO IMPORT, S.L. i DOŃA Paula.
Zob. wyrok Audiencia Provincial z Madrytu z 13.05.2011 r. w sprawie 408/09, CONTENUR, S.L.
przeciwko PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A.; wyr. Audiencia Provincial de Barcelona z 17.09.2009 r. w sprawie 382/2008, HANSGROHE S.A. y HANSGROHE A.G. przeciwko STANDARD HIDRAULICA, S.A.
Jest to przepis transponujący art. 5 dyrektywy 98/71.
Jest to przepis transponujący art. 9 dyrektywy 98/71.
Decyzja IPO z 21.05.2010 r., O‑162‑10, Maric Systems Ltd. v Martin John Sabine.
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posiadania przez wzór indywidualnego charakteru) była dokonywana z punktu wi‑
dzenia konsumenta420. M. Howe stoi na stanowisku, że ten punkt odniesienia nie róż‑
ni się od modelu poinformowanego użytkownika421. Hipotetyczny model konsumen‑
ta, stosowany na gruncie wcześniej obowiązujących przepisów, utożsamiano z osobą
zainteresowaną wzornictwem produktów, które nabywa422. Taka definicja wzorca po‑
informowanego użytkownika nie jest jednakże właściwa w odniesieniu do każdego
typu produktu. Po dokonaniu implementacji dyrektywy 98/71 do brytyjskiego prawa
wzorów przemysłowych przedstawiciele doktryny podjęli się próby zdefiniowania
modelu zorientowanego użytkownika. P. Torremans za poinformowanego użytkow‑
nika uznał osobę posiadającą pewien poziom wiedzy na temat wzornictwa z badanej
dziedziny, którym jest albo profesjonalista pracujący w danej dziedzinie, albo kon‑
sument. Ponadto ci użytkownicy powinni być szczególnie poinformowani na temat
cech, jakie posiadają wzory w danej dziedzinie 423. Jak zauważają T. Aplin i J. Davis –
wzorca poinformowanego użytkownika nie należy utożsamiać z przeciętnym konsu‑
mentem, punktem odniesienia stosowanym na gruncie prawa znaków towarowych.
Wynika to stąd, że uprawniony do wzoru przemysłowego nie otrzymuje takiej samej
ochrony jak uprawniony do znaku towarowego, ponieważ prawo wyłączne do znaku
towarowego chroni przed ewentualnym wprowadzeniem w błąd konsumenta424.
Sądy brytyjskie orzekające w sprawach dotyczących naruszenia prawa z rejestracji
wzorów przemysłowych definiują wzorzec poinformowanego użytkownika i wskazu‑
ją, kto powinien służyć za punkt odniesienia w danym stanie faktycznym. W odnie‑
sieniu do wzoru opakowania na odświeżacze powietrza sąd uznał, że poinformowa‑
nym użytkownikiem jest użytkownik, który jest obeznany we wzorach pochodzących
z dziedziny badanego wzoru. Ponadto, taki użytkownik potrafi ocenić wzory w kon‑
tekście ogólnego wrażenia, jakie one na nim wywierają. Poinformowany użytkownik
w porównaniu do przeciętnego konsumenta posiada bardziej rozległą wiedzę. Jest
otwarty na nowe wzornictwo i zaznajomiony z nim425. W sprawie Woodhouse UK PLC
przeciwko Architectural Lighting Systems, Sąd (Patents County Court ) zdefiniował
poinformowanego użytkownika jako użytkownika produktów tego rodzaju, w jaki
inkorporowany jest zarejestrowany wzór przemysłowy. Powinien to być również re‑
gularny użytkownik tego rodzaju przedmiotów. Może to być nie tylko konsument
czy nabywca, ale każdy, kto jest obeznany w tego rodzaju produktach poprzez ich
użytkowanie w pracy. Jest to osoba, dla której wzór jest przeznaczony. Z pewnością

420
421
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Wyrok Court of Appeal w sprawie Benchairs Ltd. p. Chair Centre Ltd. 1974. R.P.C. 429.
Tak m.in. M. Howe, Russel‑Clarke and Howe on Industrial Designs..., s. 40. Na temat modelu stosowanego na gruncie brytyjskiego prawa wzorów przemysłowych przed harmonizacją zob. również
U. Suthersanen, Design Law in Europe..., s. 297–298.
Patrz m.in. wyrok CA z 16.05.1986 r., Sommer Allibert Ltd. przeciwko Flair Plastics Ltd., [2002] FSR
16 (PCC, July 26, 2001).
P. Torremans, Holyoak and Torremans Intellectual Property Law..., s. 327.
T. Aplin, J. Davis, Intellectual Property Law..., s. 650.
Tak P. Torremans, Holyoak and Torremans Intellectual Property Law..., s. 332. Zob. również wyrok
Court of Appeal w sprawie Procter & Gamble Co. przeciwko Reckitt Benckiser (UK) Ltd., [2006]
EWHC 3154 (Ch).
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nie jest to wytwórca. Określenie „poinformowany” oznacza, że jest on poinformowa‑
ny w stopniu większym niż przeciętny konsument. Stopień poinformowania nie po‑
winien być większy aniżeli przeciętny, jednak od tej osoby należy wymagać pewnego
obeznania w trendach produktów, których jest użytkownikiem i wiedzy na temat
technicznych wymogów stawianych produktom426.
Tymczasem w wyroku w sprawie Samsung Electronis (UK) Ltd. p. Apple Inc. 427,
zapadłym po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie
PepsiCo i Schenzhen Taiden428, brytyjski sąd apelacyjny, badając kwestie naruszenia
wzoru tabletu uznał, że poinformowanym użytkownikiem jest użytkownik produktu,
do którego wzór zgodnie z jego przeznaczeniem zostanie inkorporowany. Nie jest
to jednak ani projektant, ani ekspert techniczny, handlowiec czy sprzedawca. W od‑
różnieniu od przeciętnego konsumenta jest on jednak bardziej spostrzegawczy429.
Ma on wiedzę na temat wzornictwa produktów z danej branży, a w toku używania
danej grupy produktów wykazuje duży poziom uwagi. Co więcej, z założenia po‑
strzega on produkt jako całość, nie analizuje poszczególnych detali, a nadto nie ob‑
serwuje w sposób wnikliwy różnic pomiędzy wzorami430.
Sądy brytyjskie w toku dokonywania oceny ogólnego wrażenia wzorów w pełni
odwołują się do modelu poinformowanego użytkownika. Badając ogólne wrażenie
wzorów, dostosowują poinformowanego użytkownika do konkretnego produktu,
w który wzór przemysłowy jest wdrożony. Orzecznictwo sądów brytyjskich może sta‑
nowić wzór prawidłowego stosowania wzorca poinformowanego użytkownika dla
innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Wyrok Patents County Court in Woodhouse UK PLC przeciwko Architectural Lighting Systems case
[2006] RPC 1.
427
Samsung Electronics (UK) Ltd. przeciwko Apple Inc. [2012] EWCA Civ 1339; [2013] E.C.D.R.
428
Wyrok C‑281/10 P, PepsiCo oraz wyrok T‑153/08, Shenzhen Taiden.
429
Aktualnie w wielu orzeczeniach wydanych przez sądy brytyjskie w sprawach dotyczacych naruszenia czy unieważnienia prawa do wzorów bardzo często powoływane jest orzecznictwo Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej na okoliczność potwierdzenia, że poinformowany użytkownik nie
powinien być utożsamiany z modelem przeciętnego konsumenta (zob. m.in. Dyson Ltd. p. Vax Ltd.
[2011] EWCA Civ 1206; podaję za D. Bainbridge, Intellectual property, Harlow 2012, s. 595).
430
A. Borthwick, The Scope of Registered Design Protection Following Magmatic v PMS International,
EIPR 2015/3, s. 181.
426
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4. Uwagi końcowe
Wzorzec poinformowanego użytkownika wprowadzono do ustawodawstw państw
członkowskich Unii Europejskiej w związku z harmonizacją prawa wzorów przemy‑
słowych w Unii Europejskiej. W krajowych aktach prawnych dotyczących ochrony
wzorów przemysłowych, tak jak w dyrektywie 98/71, model poinformowanego
użytkownika występuje dwukrotnie. Po pierwsze, na etapie sprawdzenia, czy wzór
odznacza się indywidualnym charakterem, a, po drugie, w odniesieniu do badania
zakresu ochrony wzorów przemysłowych. Dokonanie oceny ogólnego wrażenia bez
uwzględnienia punktu odniesienia w postaci poinformowanego użytkownika nale‑
ży uznać za naruszenie prawa. Poinformowany użytkownik jest bowiem stałym ele‑
mentem oceny ogólnego wrażenia. W praktyce ocena ta nie powinna ograniczać się
wyłącznie do stwierdzenia, że wzór wywołuje, lub nie, wrażenie odmienne od ogól‑
nego. Takie badanie nie jest również zgodne z przepisami prawa. Poinformowany
użytkownik, podobnie jak znawca czy przeciętny konsument, jest bowiem punktem
odniesienia każdorazowo dostosowywanym do stanu faktycznego sprawy.
Żaden z przepisów ustawodawstw analizowanych państw członkowskich Unii
Europejskiej nie definiuje, kim jest poinformowany użytkownik. To pojęcie jest pro‑
blematyczne dla organów rozstrzygających sprawy z zakresu naruszenia czy unie‑
ważnienia prawa z rejestracji wzorów przemysłowych. Ze względu na funkcjonujące
wcześniej na gruncie prawa własności przemysłowej modele znawcy i przeciętne‑
go konsumenta w dalszym ciągu służą do definiowania modelu poinformowanego
użytkownika.
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1. Uwagi wstępne
W prawie własności przemysłowej określono pewne modele osób, które służą
do zdefiniowania nieokreślonych pojęć prawnych. Do takich hipotetycznych punktów
odniesienia należy: znawca stosowany w prawie patentowym, przeciętny konsument
– uwzględniany w prawie nieuczciwej konkurencji i w prawie znaków towarowych
oraz poinformowany użytkownik, niezbędny do przeprowadzenia badania ogólne‑
go wrażenia w odniesieniu do wzorów przemysłowych. Wypracowanie wzorcowych
kategorii osób, posiadających odpowiednią wiedzę i stosowne cechy, ułatwia zdefi‑
niowanie pojęć, takich jak nieoczywistość czy jasność opisu wynalazku oraz ogólne
wrażenie wzoru przemysłowego, a także umożliwia ustalenie, czy zaszło niebezpie‑
czeństwo wprowadzenia w błąd. Stosowanie hipotetycznych punktów odniesienia
pomaga w dokonaniu obiektywnej oceny przez sąd. Cechy, w jakie ma być wypo‑
sażona każda z wzorcowych kategorii osób, powinny być wypadkową określonych
zachowań ludzkich, podobnie jak prawo, które jest oparte na rozmaitych cechach
charakteru człowieka431. Wymienione modele mają stanowić swoisty ideał ludzkich
motywacji i zachowań socjocentrycznych432.

431
432

L. Petrażycki, Wstęp do nauki polityki prawa, Warszawa 1968, s. 45.
J. Kowalski, O więzi prawoznawstwa z innymi, a zwłaszcza społecznymi naukami, Studia Iuridica
2003/XLII s. 109.
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2. Znawca a model poinformowanego użytkownika
Model znawcy w prawie patentowym jest niezbędny nie tylko w toku dokonywa‑
nia oceny przesłanki poziomu wynalazczego wynalazku, ale również – w odniesieniu
do opisu wynalazku, który powinien być jasny i zrozumiały dla znawcy. W pierwszej
sytuacji znawca (bonus homo technicus ) występuje jako homo exsecutans 433, który
zajmuje się badaniem zgłaszanego do opatentowania rozwiązania technicznego pod
względem jego nieoczywistości w oparciu o znany stan techniki. W drugim przy‑
padku znawca występuje w roli homo evidentiator , który ocenia opis wynalazku434.
Opis ten powinien być jasny i zwięzły, aby znawca mógł na jego podstawie urzeczy‑
wistnić wynalazek. Dlatego też opis wynalazku powinien ujawniać wszystkie istotne
i konieczne cechy techniczne rozwiązania. Niezależnie od tego, który ze wskazanych
aspektów podlega ocenie znawca ma ten sam poziom kwalifikacji435.
W prawie wzorów przemysłowych odesłanie do poinformowanego użytkownika
pełni inną funkcję niż wzorzec znawcy w prawie patentowym. Sprawdzenie, czy wzór
posiada indywidualny charakter, ma bowiem zasadniczo miejsce na etapie ewentual‑
nego unieważnienia prawa z rejestracji wzoru, a nie – w toku postępowania zgłosze‑
niowego, jak ma to miejsce w odniesieniu do oceny poziomu wynalazczego wyna‑
lazku. Poinformowany użytkownik nie bada również, czy opis wzoru przemysłowego
jest wystarczający do urzeczywistnienia wzoru. Opis wzoru jest częścią fakultatywną
dokumentacji zgłoszeniowej wzoru przemysłowego i nie pełni tak istotnej roli, jak
ma to miejsce w odniesieniu do zgłoszeń patentowych.
Wzorzec znawcy stosowany w prawie patentowym, podobnie jak punkt odnie‑
sienia stosowany w prawie wzorów przemysłowych, nastręcza w praktyce wielu
problemów. Po pierwsze, analogicznie jak w odniesieniu do poinformowanego
użytkownika, nie zdefiniowano, kim powinien być znawca. Czy jest to naukowiec
czy zwykły laborant, technik mający podstawową wiedzę z zakresu mechaniki czy
wyspecjalizowany metalurg? Rezultat badania poziomu wynalazczego rozwiąza‑
nia technicznego może się różnić w zależności od tego, kogo uznamy za znawcę.
W polskiej doktrynie prawa patentowego podział ten nie występuje. Rozróżnienie modelu znawcy
na homo exsecutans i homo evidentiator występuje natomiast w doktrynie francuskiej i hiszpańskiej.
Zob. m.in.: J. M. Mousseron, Traité des brevets, Paryż 1984, s. 274; P. Mathély, Le Droit Européen des
brevets d’invention, Paryż 1978, s. 210; M. Curell Suňol, M. Curell Aguilà, La technologia y el derecho,
el técnico ey el jurysta: su conjunción en la protección de las invenciones [w:] Homenaje a Baylos. Estu‑
dios sobre derecho industrial. Colección de trabajos sobre propiedad industrial e intelectual y derecho
de la competencia en homenaje a Hermenegildo Baylos Corroza, Barcelona 1992, s. 187.
434
Zob. obszernie w kwestii roli znawcy w kontekście oceny wskazanych sytuacji R. Baines, Prior Art.
Before Patent: The Only Way to Instruct Expert Witnesses in Patent Cases, EIPR 2014/12, s. 778.
435
Zob. decyzje EPO z: 31.08.1990 r., T‑60/89, Fusion Proteins, ECLI:EP:BA:1990:T006089.19900831;
8.05.1996 r., T‑694/92, Modifying plant cells, ECLI:EP:BA:1996:T069492.19960508; 31.07.1998 r.,
T‑373/94, Prefilled plastic syringe/MALLINCKRODT, ECLI:EP:BA:1998:T037394.19980731; wszystkie powołane w niniejszej pracy decyzje Europejskiego Urzędu patentowego są dostępne na stronie
internetowej https://www.epo.org/law‑practice/case‑law‑appeals/advanced‑search.html.
433
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Przykładowo, dla naukowca, który posiada bardziej rozległą wiedzę, wynalazek
może być oczywisty, co oznacza, że rozwiązanie techniczne nie posiada poziomu
wynalazczego. Dla przeciętnego laboranta ten sam wynalazek nie jest oczywisty
i, tym samym – w świetle powyższego – podlegałby opatentowaniu. Po drugie,
nie sprecyzowano, jaki zasób wiedzy posiada znawca. Czy za znawcę należy uznać
przeciętnego specjalistę z danej dziedziny czy osobę wykwalifikowaną w kilku
dziedzinach? Czy identyczny model znawcy i identyczny poziom wiedzy znawcy
należy przyjąć w odniesieniu do wynalazków z mechaniki, jak w przypadku znaw‑
cy oceniającego nieoczywistość wynalazków z dziedziny biotechnologii? Ponadto,
z przepisów nie wynika, czy znawcą jest jedna osoba czy może to być pewna grupa
specjalistów z danej dziedziny.

2.1. Poziom wynalazczy jako przesłanka zdolności patentowej
Konsekwencją ratyfikowania Konwencji Strasburskiej było wprowadzenie w ustawo‑
dawstwach państw sygnatariuszy tej konwencji kryterium poziomu wynalazczego wy‑
nalazku436. Obok nowości i przemysłowego zastosowania jest to wymóg zdolności pa‑
tentowej. Aktualnie w państwach europejskich jest on różnie określany. W Polsce437 czy
w Anglii jest stosowany zwrot „poziom wynalazczy” (inventive step ), podczas gdy we
Francji438 (une activité inventive ), w Niemczech (erfinderische Tätigkeit 439) i w Hiszpanii
(una actividad inventiva ) – pojęcie „czynność wynalazcza. Podkreślono w ten sposób,
że od wynalazku wymaga się, aby wykazywał „cechy twórczości wynalazczej”440.

W kwestii poziomu wynalazczego zob. m.in.: literatura w jęz. polskim: B. Gawlik, „Nieoczywistość”
rozwiązania technicznego jako przesłanka zdolności patentowej, ZNUJ PWiOWI 1971/1, s. 272;
S. Sołtysiński [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, T. Szymanek, Komentarz do prawa wynalazczego...,
s. 36–39; literatura obca: K. Beier, L’évolution historique du concept d’activité inventive, Revue du
droit de la propriété intellectuelle 1986/4; J.M.Mousseron, P. Vigand, L’activité inventive selon les
chambres de recours de l’OEB, Dossier Brevets 1983.
437
Na gruncie ustawy o wynalazczości z 19.10.1972 r. (Dz.U. z 1984 r. Nr 33, poz. 177) wprowadzono
łagodniejsze kryterium oczywistości wynalazku, rozumiane jako doniosłość rozwiązania, nie zaś,
funkcjonującą w ustawodawstwach niektórych państw europejskich – przesłankę poziomu wynalazczego, czyli szczególną oryginalność zgłaszanego rozwiązania.
438
We Francji przesłanka twórczości wynalazczej (jęz. franc. activité inventive) jako trzecia przesłanka
zdolności patentowej pojawiła się po raz pierwszy w ustawie dotyczącej patentów na wynalazki
z 1968 r. (art. 6) (Loi nº 68–1 sur les brevets d’inventions z 2.01.1968 r.). Obowiązujący na gruncie
ustawy z 1844 r. wymóg posiadania przez wynalazek rezultatu przemysłowego (jęz. franc. résultat
industriel) został zastąpiony przesłanką „charakter przemysłowy” (jęz. franc. caractère industriel).
W aktualnie obowiązującym Kodeksie własności intelektualnej (Loi nº 92–597 z 1.07.1992 r. relative au Code de la propriété intellectuelle) możliwość uzyskania patentu na wynalazek jest uzależniona od posiadania przez wynalazek trzech wyżej wymienionych kryteriów.
439
Wcześniej w ustawie niemieckiej stosowano pojęcie Erfindungshoehe, które tłumaczono jako „doniosłość techniczna” czy „postępowość techniczna” (tak: S. Sołtysiński, Prawo wynalazcze. Komen‑
tarz, Warszawa 1975, s. 45).
440
E. Traple, Pojęcie wynalazku i przesłanki zdolności patentowej w ustawie o wynalazczości, ZNUJ Prace
z Wynalazczości i Prawa Autorskiego 1975/5, s. 56.
436
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W literaturze przedmiotu dostrzeżono pewien związek pomiędzy przesłanką no‑
wości wynalazku i jego poziomem wynalazczym. Istnieją poglądy, w świetle których,
analogicznie jak w odniesieniu do relacji pomiędzy nowością wzoru przemysłowego
a indywidualnym charakterem wzoru, kryterium nowości determinuje konieczność
przeprowadzenia badania kolejnych przesłanek ochrony. Wynalazek bowiem wyka‑
zuje poziom wynalazczy wówczas, jeżeli w świetle stanu techniki nie jest on oczywi‑
sty dla znawcy z danej dziedziny techniki (art. 56 zd. pierwsze KPE). Ocena poziomu
wynalazczego jest dokonywana w oparciu o znany stan techniki, to jest informa‑
cje z dziedziny, z której pochodzi wynalazek441, ujawniony przed datą dokonania
zgłoszenia badanego wynalazku. Sposób przeprowadzania oceny poziomu wyna‑
lazczego jest podobny do badania polegającego na stwierdzeniu, czy wzór prze‑
mysłowy wywołuje na poinformowanym użytkowniku odmienne ogólne wrażenie.
Ocena obydwu przesłanek jest bowiem dokonywana z perspektywy modelowych
punktów odniesienia (odpowiednio: znawcy i poinformowanego użytkownika), po‑
siadających pewien zasób wiedzy (odpowiednio: rozwiązań technicznych i wzorów
przemysłowych).
W praktyce w toku badania, czy rozwiązanie wykazuje się poziomem wynalaz‑
czym, często jest stosowana metoda wypracowana w orzecznictwie Europejskiego
Urzędu Patentowego. Jest to, tak zwane, podejście „problem – rozwiązanie” (problem
– and – solution )442. Metoda polega na: określeniu najbliższego stanu techniki, usta‑
leniu różnic pomiędzy stanem techniki a zastrzeganym rozwiązaniem, sprecyzowaniu
problemu, jaki został rozwiązany przez wynalazek oraz stwierdzeniu, czy wynala‑
zek mógł być oczywisty dla znawcy z danej dziedziny techniki. Metoda ta może być
częściowo zastosowana w toku badania ogólnego wrażenia wzoru przemysłowego.
W toku tego badania istotne jest również ustalenie różnic pomiędzy przeciwstawio‑
nymi wzorami, a następnie dokonanie oceny, czy ogólne wrażenie, jakie wywiera
na poinformowanym użytkowniku wzór kolizyjny, jest odmienne od ogólnego wraże‑
nia, jakie wywierają wzory przeciwstawione, pochodzące ze stanu techniki443.

2.2. Znawca – charakterystyka ogólna
„Pojęcie »znawcy« obejmuje osobę, która w dziedzinie, której dotyczy wynalazek,
posiada wiedzę i umiejętności, co najmniej takie, jakie należą do zasobu wiedzy ogól‑
nie i powszechnie przyjętej, akceptowanej przed datą pierwszeństwa wynalazku”444.
Przez zasób wiedzy należy rozumieć powszechnie i ogólnie uznawany dorobek
Decyzja EUP z 27.11.2003 r., T 172/03, Order management/RICOH, ECLI:EP:BA:2003.
T1720320031127.
442
Zob. na temat kryterium poziomu wynalazczego i jego oceny przez EUP i amerykański urząd patentowy (USPTO) H. Moir, Empirical Evidence on the Inventive Step, EIPR 2013/5, s. 246–252.
443
Szerzej w kwestii oceny poziomu wynalazczego dokonywanej z uwzględnieniem metody „problem
– rozwiązanie” zob. m.in. M. du Vall, Prawo patentowe..., s. 201–203.
444
Zob. wyrok NSA z 17.04.2013 r., II GSK 163/12; powołane w niniejszej pracy wyroki sądów administracyjnych znajdują się na stronie internetowej http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query.
441
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w danej dziedzinie techniki. Tenże zasób wiedzy umożliwia znawcy bez zbędnych
dokonań twórczych w sposób zawodowy i rutynowy dojść do rozwiązania, które jest
przedmiotem wynalazku. Znawca, „(...) spodziewając się rzeczywistych do osiągnię‑
cia korzyści, realizowałby wynalazek z powodu podpowiedzi w stanie techniki, gdyż
przedstawione dokumenty sugerowały problem techniczny rozwiązywany w rozpa‑
trywanym zgłoszeniu”445.
Profil znawcy zależy w szczególności od dziedziny, z jakiej wywodzi się zgła‑
szany wynalazek. Tym samym również zdolności znawcy powinny różnić się w za‑
leżności od natury wynalazku. Jeżeli wynalazek dotyczy, przykładowo, urządzenia
do obróbki, znawcą może być pracownik fabryki. Jeśli wynalazek pochodzi z pewnej
specjalistycznej dziedziny, wówczas znawcą jest inżynier z wysokimi kwalifikacjami.
Przykładowo, za znawcę wynalazku w postaci przyrządu do odpowietrzania wylewek
uznano konstruktora narzędzi budowlanych446.
Nie należy jednak zbyt restrykcyjnie określać dziedziny, z jakiej pochodzi znaw‑
ca. Znawca powinien być bowiem otwarty na dziedziny pochodne, w szczególności
w przypadku rozwiązań, które wywodzą się z bardzo wąskich dziedzin, jak również
wówczas, gdy problem sugeruje poszukiwanie rozwiązania w innej dziedzinie tech‑
niki. Za znawcę powinien być zatem uznany praktyk, posiadający przeciętną wiedzę
z dziedziny, z której pochodzi rozwiązanie. Posiada on typowe środki i możliwości
prowadzenia prac i doświadczeń, ma dostęp do stanu techniki, który tworzą infor‑
macje zawarte w różnego rodzaju publikacjach, gdy zaś wynalazek dotyczy nowych
technologii, jest on również zaznajomiony z informacjami zawartymi w opisach
patentowych. Ponadto, znawca potrafi korzystać z informacji dostępnych w stanie
techniki oraz umie interpretować treść zastrzeżeń patentowych, a w oparciu o opis
patentowy, bez nadmiernego wysiłku intelektualnego, potrafi porównać określone
rozwiązania i wyciągnąć z tego porównania odpowiednie wnioski447.
Informacje zawarte w opisie patentowym powinny być dla znawcy zrozumiałe.
Specjalista w toku rozpatrywania problemu technicznego ma możliwość w sposób
rutynowy i zawodowy dojść do patentowanego rozwiązania448. Urzeczywistnia on za‑
tem rozwiązanie, jest wyłącznie odtwórcą, a nie twórcą. Odtworzenie wynalazku
jest możliwe poprzez wykorzystanie wyłącznie przeciętnej wiedzy specjalistycznej.
Nie powinno to zatem wymuszać na znawcy konieczności wykorzystania dodatko‑
wej działalności umysłowej czy eksperymentalnej. Znawca nie posiada umiejętności
wynalazczych449. Ma on wyłącznie, dzięki doświadczeniu zawodowemu i konkretnej
wiedzy na temat stanu techniki z chwili powstania wynalazku, wykonać rozwiązanie
Zob. wyrok NSA z 17.04.2013 r., II GSK 163/12.
Wyrok WSA w Warszawie z 7.04.2008 r., VI SA/Wa 209/08.
447
M. du Vall, Prawo patentowe..., s. 198–199.
448
Wyrok WSA w Warszawie z 5.08.2005 r., SA/Wa 2183/04, niepubl.
449
Nie jest zasadne stwierdzenie, że „rozwiązanie (...) może zostać wymyślone [podkreśl. moje – K.W.]
przez fachowca (znawcę) mającego wiedzę z dziedziny, której wynalazek dotyczy (tak: Z. Miklasiński, Prawo własności przemysłowej. Komentarz..., s. 56.) Znawca ma wyłącznie urzeczywistnić
wynalazek za pomocą informacji zawartych w opisie wynalazku i zastrzeżeniach patentowych. Nie
jest on wynalazcą.
445

446
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na podstawie dostępnych mu informacji. W każdej sprawie, niezależnie od badanego
rozwiązania zgłoszonego do opatentowania, należy stwierdzić, czy specjalista, który
zna najbliższy stan techniki450 w toku rozpatrywania problemu technicznego „miałby
możliwość bez dokonań twórczych w sposób zawodowy i rutynowy dojść do za‑
strzeganego rozwiązania”451. W sprawie dotyczącej zgłoszenia wynalazku pt. „Krysta‑
liczna pochodna dibenzotiazepiny i jej zastosowanie jako środka przeciwpsychotycz‑
nego”, Urząd Patentowy stanął na stanowisku, że przedmiotowe rozwiązanie w ca‑
łości jest rozwiązaniem oczywistym, ponieważ „nie wykracza poza zwykłe rutynowe
postępowanie mające na celu wykrystalizowanie związku organicznego i wynika
wyraźnie i logicznie ze stanu techniki, czyli nie wymaga wykorzystania umiejętności
wykraczających poza te, które przypisuje się znawcy. Znawca bez trudności na pod‑
stawie istniejącego stanu techniki otrzymałby [zatem] omawianą tiazepinę w formie
krystalicznej”452.
Znawca stanowi punkt odniesienia nie tylko w kontekście oceny poziomu wyna‑
lazczego. Z perspektywy tego modelu dokonuje się bowiem również badania, czy
w sposób wystarczająco jasny i wyczerpujący doszło do ujawnienia istoty wynalaz‑
ku (art. 33 PrWłPrzem). Opis patentowy ujawnia bowiem sposób urzeczywistnienia
wynalazku. Na podstawie informacji ujawnionych w opisie znawca z danej dziedziny
techniki dzięki temu, że posiada na tyle dostateczne rozeznanie w danej gałęzi tech‑
niki, jest w stanie wynalazek urzeczywistnić. W tym też kontekście model znawcy
jest również stosowany w odniesieniu do wzorów użytkowych (art. 33 PrWłPrzem
w związku z art. 97 PrWłPrzem).
Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął również kwestię, czy istnieje koniecz‑
ność wykorzystania modelowego znawcy do ustalenia, czy dana kwestia mieści się
w kategorii oczywistej omyłki, o której mowa w art. 55 PrWłPrzem453. W kwestii po‑
wyższego ustalono, że „(...) konieczność zasięgnięcia opinii znawcy przedmiotu w celu
ustalenia istnienia omyłki lub błędu językowego w opisie patentowym sporządzonym
w hermetycznym/specjalistycznym języku danej dziedziny nie wyklucza przyjęcia, iż
omyłka lub błąd mogą zostać sprostowane w trybie art. 55 PrWłPrzem. W takim
przypadku to z opinii biegłego będzie wynikać, czy wnioskowana poprawka mieści
się w kategorii błędów, o których mowa w komentowanym przepisie”454.
Pojęcie znawcy powinno być analogicznie rozumiane przez polskie organy roz‑
strzygające kwestie unieważnienia patentu na wynalazek czy naruszenia tego prawa,
jak to wynika z dotychczasowej praktyki Europejskiego Urzędu Patentowego. Nie
jest zasadne stanowisko zaprezentowane przez UPRP, w świetle którego „(...) inne
jest rozumienie pojęć bazowych w obu urzędach, np.: wynalazek, technika, program

Stan techniki tworzą wynalazki i inne informacje techniczne ujęte w sposób określony w cytowanych przepisach przed datą pierwszeństwa przysługującą danemu zgłoszeniu (Wyrok NSA
z 22.11.2002 r., II SA 4034/01).
451
Wyrok WSA w Warszawie z 5.08.2005 r., VI SA/Wa 2183/04, niepubl.
452
Wyrok WSA w Warszawie z 8.04.2008 r., VI SA/Wa 20/08, niepubl.
453
Wyrok NSA z 1.03.2012 r., II GSK 86/11.
454
Wyrok NSA z 1.03.2012 r., II GSK 86/11.
450
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komputerowy, »przeciętny znawca«”455. Stanowisko to zostało poddane krytyce
w orzecznictwie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i Naczelne‑
go Sądu Administracyjnego w wyniku skargi wniesionej na zapadłą decyzję UPRP.

2.3. Znawca w Konwencji o Patencie Europejskim
Przepisy Konwencji o patencie europejskim nie określają, jakie umiejętności i wia‑
domości powinien posiadać znawca. Zgodnie z wytycznymi Europejskiego Urzędu
Patentowego456 znawcą jest praktyk z dziedziny techniki, z której pochodzi wynala‑
zek. Posiada on zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną. Ma on również wiedzę
na temat dostępnego stanu techniki457. Ocena posiadania przez dane rozwiązanie
odpowiedniego poziomu wynalazczego musi być zatem oparta na wiedzy i umiejęt‑
nościach, jakimi dysponuje specjalista458.
Aby określić osobę znawcy, należy wskazać, jaki jest problem techniczny, który
powinien być rozwiązany za pomocą wynalazku459. Wynalazek określa dziedzinę
nauki, jaką reprezentuje znawca460. Taka osoba powinna zatem posiadać umiejęt‑
ności rozwiązywania ogólnych zagadnień technicznych w ramach dziedziny techni‑
ki, z jakiej pochodzi rozwiązanie, ale również zagadnień powstałych w dziedzinach
pokrewnych461. Ustalenie, co jest dziedziną pokrewną, należy oprzeć na okoliczno‑
ściach faktycznych sprawy. W odniesieniu do wzorów przemysłowych niezbędne
jest określenie przeznaczenia wytworu, w który inkorporowano wzór przemysłowy.
Nie należy zatem badać, jaki problem techniczny został rozwiązany w związku ze
stworzeniem nowego wzoru przemysłowego. W ramach uzyskanego prawa z reje‑
stracji wzoru przemysłowego nie jest bowiem chronione rozwiązanie techniczne,
jak ma to miejsce w odniesieniu do patentów. Ochrona obejmuje wyłącznie po‑
stać wytworu, w który wzór jest wcielony, na przykład: charakterystyczny kształt,
kontury czy zdobienia. Od poinformowanego użytkownika, inaczej aniżeli w przy‑
padku znawcy, nie należy wymagać, aby posiadał jakąkolwiek wiedzę techniczną.
Te hipotetyczne punkty odniesienia są zatem wyposażone w różny poziom wiedzy.

Wyrok NSA z 22.07.2014 r., II GSK 717/13.
Guidelines for Examination in the EPO (listopad 2015 r.) (tekst wytycznych jest dostępny na stronie
internetowej Europejskiego Urzędu Patentowego www.epo.org).
457
W tym kontekście zob. orzecznictwo EPO z: 9.08.2001 r., T 4/98, Liposome Compositions, ECLI
:EP:BA:2001:T00498.20010809; 6.10.1995 r., T-143/94, Trigonellin, ECLI:EP:BA:1995:T0014394.
19951006.
458
Zob. decyzja EUP z 5.03.1982 r., T-32/81, Dispositif de nettoyage, ECLI:EU:BA:1982:T003281.
19820305.
459
G. Paterson, The European Patent System. The Law and Practice of the European Patent Convention,
Londyn 2001, s. 543.
460
Zob. decyzje EUP z: 21.09.1995 r., T 422/93, Lumineszierende Sicherheitsfasern; ECLI:EP:BA:1995
:T042293.19950921; 14.03.1984 r., T 32/82, Steuerschaltung, ECLI:EP:BA:1984:T003282.19840314;
14.02.1996 r., T 39/93, Polymerpuder;ECLI:EP:BA:1996:T003993.19960214.
461
Decyzja EUP z 22.11.1985 r., T 176/84, Stiftspitzer, ECLI:EP:BA:1985:T017684.19851122.
455
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Określając ogólną wiedzę znawcy, w świetle orzecznictw EUP, można wskazać na trzy
aspekty, które bierze się pod uwagę462. Po pierwsze, zakres umiejętności znawcy skła‑
dający się nie tylko z wiadomości ogólnych, zawartych w podstawowych podręcznikach
i poradnikach dotyczących stanu techniki w konkretnej dziedzinie, ale także z umie‑
jętności odnalezienia takiej wiedzy w encyklopediach i podręcznikach, a w przypad‑
kach szczególnych – w publikacjach naukowych czy opisach patentowych463. Po dru‑
gie, w toku poszukiwań nie można wymagać od znawcy nadmiernego wysiłku i do‑
kładnego poszukiwania informacji w literaturze dotyczącej stanu techniki464. Znawca
ma do swojej dyspozycji normalne środki i umiejętności do prowadzenia rutynowej
pracy i przeprowadzania doświadczeń465. Przykładowo, jeżeli w celu urzeczywistnie‑
nia wynalazku, zachodzi konieczność przeprowadzenia badań dodatkowych, wówczas
przyjmuje się, że przekraczają one możliwości przeciętnego znawcy466. Po trzecie, zna‑
leziona informacja powinna być pozbawiona dwuznaczności i interpretowana w spo‑
sób dosłowny, bez dodatkowego nakładu pracy467. Znawca powinien posiadać również
znajomość języków obcych, bowiem, zgodnie z definicją stanu techniki (art. 54 Kpe),
miejsce wykonywania zawodu przez znawcę nie jest brane pod uwagę468, a język pu‑
blikacji, jak podkreślał wielokrotnie Europejski Urząd Patentowy, nie jest istotny w kon‑
tekście uznania danego dokumentu za podważający poziom wynalazczy469.
Poziom wiedzy, jaki jest wymagany od znawcy, w sposób znaczący różni się od in‑
formacji, jakie powinien posiadać poinformowany użytkownik. Poinformowany użyt‑
kownik, inaczej niż znawca, nie jest specjalistą. Jego wiedza nie wynika stąd, że spe‑
cjalizuje się w konkretnej dziedzinie. Informacje, jakie posiada na temat wzorów
przemysłowych, są związane z używaniem produktów, w które wzór jest wcielony, ze
świadomym wyborem oraz doborem używanych towarów. Te dwa punkty odniesie‑
nia łączy, między innymi to, że nie są twórcami. Znawca nie powinien posiadać cech
wynalazcy i nie może być zaangażowany w twórcze myślenie 470. Podobnie poinfor‑
mowany użytkownik, którym z założenia nie jest projektant, chyba że przeznaczenie
produktu, w który inkorporowany jest wzór przemysłowy wskazuje na projektanta
jako osobę, która potencjalnie zasługuje również na przymiot poinformowanego
użytkownika.
Tak M.C. Chemtob‑Coc, La brevetabilité des innovations biotechnologiqus appliqués à l’homme, Londyn – Paryż – Nowy Jork 2006, s. 127.
463
Zobacz decyzje EUP z: 29.09.1993 r., T 766/91, Decorative laminates/BOEING, ECLI:EP:BA:1993:
T076691.19930929; 6.02.1996 r., T 676/94, Radial tyre/SUMITOMO, ECLI:EP:BA:1996:T067694.
19960206; 8.12.1988 r., T 51/87, Ausgangsverbindungen, ECLI:EP:BA:1998:T005187.19881208.
464
Zob. decyzje EUP z: 24.10.1985 r., T 171/84, Redox Katalysator, ECLI:EP:BA:1985:T017184.19851024;
26.03.1986 r., T 206/83, Herbizide, ECLI:EP:BA:1986:T020683.19860326.
465
Tamże.
466
Szerzej na ten temat patrz J. Szczepaniak, Patent europejski. Przesłanki zdolności patentowej, Kielce
2003, s. 278.
467
Decyzja EUP z 26.03.1986 r., T 206/83, Herbicides, ECLI:EP:BA:1986:T020683.19860326.
468
Decyzja EUP z 9.11.1990 r., T 426/88, Verbrennungsmotor, ECLI:EP:BA:1990:T042688.19901109.
469
Tamże.
470
Decyzja EUP z 21.10.1992 r., T 500/91, Alpha‑interferon II/BIOGEN, ECLI:EP:BA:1992:T050091.
19921021.
462
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Znawca posiada ponadto ogólną wiedzę techniczną471 i jest zachowawczy. W toku
dokonywania oceny poziomu wynalazczego nie podważa zatem z góry ustalonych
w stanie techniki poglądów472. Poinformowany użytkownik zaś nie powinien być
utożsamiany z twórcą wzorów przemysłowych, czyli projektantem473. Jest to bowiem
użytkownik, który używa produktów zgodnie z ich przeznaczeniem.
W odniesieniu do wynalazków pochodzących z bardziej zaawansowanych ob‑
szarów techniki znawcą może być również zespół ekspertów posiadających wiedzę
z odpowiednich gałęzi nauki474. W dalszym ciągu jednak jest to ten sam model znaw‑
cy, a nie – grupa znawców, mimo że jest mowa o zespole badawczym475. W takich
przypadkach ocena poziomu wynalazczego rozwiązań pochodzących z dziedzin
o zaawansowanej technologii, jak: technologia laserowa, nanotechnologia, biotech‑
nologia czy inne dziedziny wysoko wyspecjalizowane, jest wymagane współdziała‑
nie specjalistów z kilku dziedzin techniki476. Może to być zarówno zespół badawczy,
jak i zespół produkcyjny. Analogicznie w odniesieniu do modelu poinformowanego
użytkownika – użytkownikiem niektórych przedmiotów, w które wcielone są wzo‑
ry przemysłowe, w zależności od ich przeznaczenia, może być również kilka osób.
Wówczas ogólne wrażenie wzorów jest badane w oparciu o wiedzę, jaką posiadają
wskazane osoby. Nie oznacza to jednak, że jest to grupa poinformowanych użytkow‑
ników477.

2.4. Model znawcy w wybranych państwach a wzorzec
poinformowanego użytkownika
2.4.1. Francja
Model znawcy (jęz. franc. l’homme du métier) został wprowadzony we Francji do Ko‑
deksu własności intelektualnej z 1978 r. Na gruncie francuskiej ustawy wynalazek
posiada poziom wynalazczy, gdy dla znawcy nie wynika on w sposób oczywisty ze
stanu techniki (art. L. 611‑14 CPI). Takie ujęcie pojęcia poziomu wynalazczego nie
różni się od przepisów Konwencji o patencie europejskim. Ocena, czy rozwiązanie
odznacza się poziomem wynalazczym, musi opierać się zatem na wiedzy i umiejęt‑
nościach znawcy. Znawca jest odnośnikiem elastycznym i ewoluującym478.

471

472

473
474

475

476
477
478

Decyzja EUP z 8.05.1996 r., T 694/92, Modifizieren von Pflanzenzellen, ECLI:EP:BA:1996:
T069492.19960508.
PIRP, Orzecznictwo Komisji Odwoławczej Europejskiego Urzędu Patentowego, część I – zdolność paten‑
towa, Warszawa 2004, s. 133.
Tak J. Sieńczyło -Chlabicz, Przesłanki zdolności rejestrowej wzoru przemysłowego..., s. 73.
Zob. decyzja EUP 29.04.1993 r., T 164/92, Elements de calcul electroniques, ECLI:EP:BA:1993
:T016492.19930429; z 10.08.2000 r., T 986/96, ECLI:EP:BA:2000:T098696.20000810.
J. Schmidt-Szalewski, Nonobviousness as a Requirement of Patentability in French Law, IIC 1992/6,
s. 732.
Zob. M. du Vall, Wynalazek..., s. 325.
Zob. m.in. wyr. T-9/07, Grupo Promer Mon Graphic.
H. Gaumont-Prat, Droit de la propriété industrielle, Paryż 2013, s. 58.
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W toku dokonywania oceny poziomu wynalazczego przez sąd czy inny organ
badający tą przesłankę brak odwołania się do modelu znawcy stanowi naruszenie
przepisów prawa materialnego479. We francuskim kodeksie własności intelektualnej
odwołanie do modelu znawcy występuje również w odniesieniu do oceny opisu wy‑
nalazku, który powinien być jasny i zrozumiały dla znawcy (art. L 612‑5 CPI).
Znawcą jest osoba posiadająca normalne umiejętności z zakresu techniki, z jakiej
wywodzi się wynalazek480 która, wykorzystując swoje umiejętności zawodowe, potra‑
fi zrozumieć rozwiązanie problemu, jakie zostało zaproponowane w zgłaszanym wy‑
nalazku481. Francuski prawodawca, analogicznie jak w innych omawianych państwach,
nie określa cech, jakie powinien posiadać znawca. Z orzecznictwa sądów francuskich
wynika, że znawcy nie należy utożsamiać ani z modelem przeciętnego konsumenta,
ani z modelem poinformowanego użytkownika z prawa wzorów przemysłowych482.
Znawca jest przeciętnym specjalistą z dziedziny ujawnionego wynalazku483. Nie
jest ani naukowcem, ani wynalazcą, ani zwykłym człowiekiem z ulicy484. Przykładowo,
w odniesieniu do opakowań na towary znawca powinien mieć wiedzę co do pro‑
dukcji opakowań przeznaczonych na większą wagę, które były przedmiotem wyna‑
lazku, jak również musi być zaznajomiony z techniką produkcji opakowań przezna‑
czonych do przechowywania towarów o mniejszej masie 485. Znawcą nie jest, co było
wielokrotnie podkreślane w orzecznictwie francuskim, użytkownik. Może nim być
natomiast producent, konstruktor czy wytwórca. Nie powinno się jednak ograniczać
kompetencji znawcy. Przykładowo, za znawcę oceniającego poziom wynalazczy roz‑
wiązania, polegającego na wynalezieniu urządzenia pozwalającego zatkać przewód
rury w celu wstrzyknięcia betonu, uznano technika mającego podstawową wiedzę

Wyr. Cour de Cassation (chambre commerciale) z 6.03.1990 r. w sprawie B1 99000034, ELECTROLUX (SA)/CHAVANE de DALMASSY (Olivier) es‑qual., TACUSSEL (Maurice) ET MODERNE D’ELECTRONIQUE (SARL), PIBD 1990, 479, Nr III‑349.
480
Za znawcę należy uznać fikcyjną osobę będącą znawcą danej dziedziny techniki, a nie – znawcą
jakiegoś rzemiosła. Jest to stanowisko, które zostało wielokrotnie wyrażone w orzecznictwie francuskim (patrz m.in. wyr. Cour de Cassation (chambre commerciale) z 13.06.1995 r. w sprawie B1
9950088, ALPEN INDUSTRIES (SA)/RADIALL (SA), PIBD 1995, Nr 594‑III‑391). Takie rozumienie
określenia znawcy sugeruje również zastosowanie w jęz. francuskim (l’homme du métier) rodzajnika ściągniętego (de + le = du), a w jęz. hiszpańskim – rodzajnika określonego (un experto en
la materia). Jest to zatem człowiek, który wykonuje jakieś konkretne, określone zajęcia, a nie – jakiekolwiek zajęcie, co sugerowałoby użycie przyimka „de” w jęz. francuskim (l’homme de métier)
czy rodzajnika nieokreślonego „una” w jęz. hiszpańskim (un experto en una materia). W niektórych francuskich orzeczeniach pojawia się zwrot „l’homme de métier”, jednak w doktrynie francuskiej uważa się, że jest to wyłącznie nieświadomy błąd językowy, a nie – celowe działanie (tak:
P. Mathély, Le nouveau droit français de brevets d’invention, Paryż 1991 r., s. 86).
481
Wyr. Cour de cassation (chambre commerciale) z 17.10.1995 r., D19950098, GUERY (SARL)/MATFER (SA), PIBD 1996, Nr 602‑III‑34.
482
Wyr. Tribunal de Grande Instance z Paryża z 15.02.2002 r., JCP E 2003.1291, Nr 20.
483
Wyr. Cour de cassation (chambre commerciale) z 9.03.1993 r. w sprawie B19930047, TOLERIE
LUYNOISE DE PRECISION (SARL)/HERVE (Yves) et HERVE (Andre), PIBD 1993, Nr 547‑III‑412.
484
J.-C. Galloux, Droit de la propriété industrielle..., s. 105.
485
Wyr. Cour d’Appel z Paryża z 14.02.1991 r., PIBD1991, Nr 504‑III‑432. Takie stanowisko zajął również Europejski Urząd Patentowy w sprawie T 307/89, decyzja dostępna na stronie www.epo.org.
479
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z zakresu mechaniki, a nie – jak w poprzedniej instancji – metalurga wyspecjalizowa‑
nego w budownictwie i pracach publicznych486. Za znawcę, zgodnie z orzecznictwem
francuskim, nie można jednak uznać naukowca. Znawca cechuje się bowiem średnim
poziomem wiedzy, jaki reprezentuje w danej dziedzinie, natomiast naukowiec jest
wybitnym specjalistą. W związku z tym to, co dla naukowca mogłoby być oczywiste,
dla przeciętnego specjalisty z danej dziedziny jest nieoczywiste i tym samym – pa‑
tentowalne 487. W dziedzinie środków chwastobójczych znawcą będzie zatem wykwa‑
lifikowany specjalista, który dysponuje odpowiednimi środkami (dokumentacją, per‑
sonelem czy materiałem), dzięki którym może urzeczywistnić chemiczne rozwiązanie
z zakresu agronomii488, jednak nie będzie to pracownik naukowy.
Znawcą, zgodnie z orzecznictwem i doktryną francuską nie jest ani naukowiec,
ani wynalazca, ani człowiek z ulicy. Znawca w prawie francuskim posiada przeciętną
wiedzę z dziedziny, z jakiej jest wynalazek. Poziom jego wiedzy różni się w zależności
od dziedziny techniki, z której pochodzi wynalazek489. Nie oznacza to jednak, że nie
może on posiadać wiedzy z dziedzin pokrewnych490. Ocena poziomu wynalazczego
jest dokonywana w oparciu o normalne umiejętności zawodowe znawcy491. Są to za‑
równo umiejętności praktyczne, jak i teoretyczne w danej materii. Nie należy jednak
rozszerzać umiejętności znawcy492. Znawca jest bowiem doświadczony i obeznany
w dziedzinie, do której odnosi się wynalazek493. Sądy francuskie za znawcę uznają
specjalistę o średnich kwalifikacjach lub specjalistę wykwalifikowanego, w zależności
od analizowanego wynalazku494. Może to być również zespół specjalistów, przez pry‑
zmat których będzie dokonywana ocena poziomu wynalazczego rozwiązania tech‑
nicznego. Może to być, przykładowo, weterynarz, parazytolog i chemik495.
Z orzecznictwa francuskich sądów i piśmiennictwa dotyczącego prawa patento‑
wego wynika, że fizjonomia znawcy różni się w zależności od materii, o jakiej mowa.
Gdy wynalazek wywodzi się z bardziej zaawansowanej technologii, stopień wiedzy
znawcy powinien być większy. Jeżeli zaś zgłaszane do opatentowania rozwiązanie do‑
tyczy mniej zaawansowanej technologii, poziom wiedzy znawcy ulega zwiększeniu496.
Jako znawca może być uznany zarówno przeciętny specjalista, jak i badacz‑laborant

Wyr. Cour de cassation (chambre commerciale) z 9.03.1993 r. w sprawie B19930047, TOLERIE
LUYNOISE DE PRECISION (SARL)/HERVE (Yves) et HERVE (Andre), PIBD 1993, Nr 547-III-412.
487
Wyr. Cour d’Appel z Paryża z 28.11.1977 r., Annales 1978, Nr 1–60; wyrok TGI z Paryża z 26.01.1978 r.,
DB 1978, Nr II-1.
488
Wyr. Cour d’Appel z Paryża z 19.10.1977 r., PIBD 1977, Nr III-456.
489
S. Roux – Vaillard, Les jurisprudences française et américaine comparées en matière de conditions
de brevetabilité, Strasburg 2003, s. 230.
490
Wyr. Cour d’Appel z Paryża z 14.02.1991 r., PIBD 1991, nº 504-III-432.
491
Wyr. Cour de Cassation (chambre commerciale) z 17.10.1995 r., w sprawie D19950098, GUERY
(SARL)/MATFER (SA), PIBD 1996, Nr 602-III-34.
492
J.-C. Galloux, Droit de la propriété industrielle..., s. 106.
493
P. Mathély, Le nouveau droit français..., s. 86. Również w orzecznictwie znajdujemy potwierdzenie tej
tezy zob. Wyr. Cour de Cassation (chambre commerciale) z 13.06.1995 r., PIBD 1995, Nr 594-III-391.
494
M. Vivant, Le droit des brevets..., s. 32.
495
Wyr. TGI z Paryża z 13.02.2014 r., PIBD 2014, Nr 1009 -III-541.
496
Wyrok CA z Paryża z 19.10.1977 r., DB 1978, nº 1-II.
486
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przeprowadzający doświadczenia497. Znawca posiada zarówno normalną wiedzę teo‑
retyczną, jak i praktyczną z zakresu techniki, której dotyczy wynalazek498.
We francuskim orzecznictwie, podobnie zresztą jak w kontekście stosowania
pozostałych punktów odniesienia stosowanych w prawie własności przemysłowej,
zwrócono uwagę, że nie wystarczy stwierdzić, iż znawcą nie jest, przykładowo, pro‑
jektodawca obrabiarki czy inżynier, jak i mechanik posiadający wiedzę z zakresu
optyki499. Ten antyprzykład należy również zastosować względem modelu poinfor‑
mowanego użytkownika.
Również we Francji wzorzec znawcy był stosowany przez sądy i przedstawicieli
doktryny dla lepszego zrozumienia istoty poinformowanego użytkownika. Znawca
nie jest jednak utożsamiany z punktem odniesienia stosowanym w prawie wzorów
przemysłowych. W orzecznictwie sądów francuskich jest powszechnie reprezento‑
wany pogląd, zgodnie z którym poinformowanego użytkownika nie należy utożsa‑
miać ze znawcą500.
2.4.2. Hiszpania
Również hiszpańska ustawa Prawo o patentach na wynalazki i o wzorach użytkowych
(jęz. hiszp. Ley de patentes de Invención y Modelos de utilidad ) z 1986 r.501 przewidu‑
je odwoływanie się do modelu znawcy dziedziny techniki (jęz. hiszp. un exper to en
la materia ; experto sobre la materia ) w toku badania nie tylko przesłanki poziomu
wynalazczego patentowanego wynalazku (art. 8 LPIMU), ale również w odniesieniu
do oceny opisu patentowego (art. 25 LPIMU). W hiszpańskim orzecznictwie i dok‑
trynie z zakresu prawa patentowego za znawcę uznaje się, podobnie jak w innych
omawianych państwach, technika lub zespół techników o przeciętnej wiedzy z dzie‑
dziny, z jakiej wywodzi się wynalazek. Znawcą nie jest jednak ani geniusz, ani technik
o najniższych kwalifikacjach w danej dziedzinie502. Ten hipotetyczny punkt odniesie‑
nia posiada zwykłe kompetencje w danej dziedzinie oraz wiedzę ze stanu techniki
aktualną na dzień zgłoszenia503. Jest to niemniej pewna fikcyjna osoba504.

J. Raynard, E. Py, P. Tréfigny, Droit de la propriété industrielle..., s. 69.
Wyrok Cour de Cassation (chambre commerciale) z 17.10.1995 r., PIBD 1996, Nr 602‑III‑34; Cass.
Com. 23.10.2001 r., PIBD 2002 Nr 734‑III‑23, Cass, Com. 26.02.2008 r., PIBD 2008, Nr 873‑III‑269.
499
Wyr. Cour de Cassation (chambre commerciale) z 20.11.2012 r., PIBD 2013, Nr 975‑III‑857.
500
Tak m.in. wyrok TGI z Paryża z 15.02.2002 r., ZYGOTE (SARL), FABRY (Aude) p. HABITAT FRANCE
(SA), wyr. dostępny na stronie www.inpi.fr.
501
Ley de patentes de Invención y Modelos de utilidad 1/1986 z dnia 20 marca 1986 r. (dalej jako
LPIMU); tekst ustawy dostępny na stronie www.noticias.juridicas.com.
502
V. Guix Castellví, Patentes de invención, [w:] Propiedad industrial: teoría y práctica (pod red. X. O’Callaghan’a Muňoz), Madryd 2001, s. 17.
503
Departamente de patentes e información tecnológica. Oficina Espaňola de Patentes y Marcas,
Directrices de examen de solicitudes de patente, wersja z lipca 2016 r., s. 154–155).
504
Przedstawiciele hiszpańskiej doktryny z zakresu prawa własności przemysłowej zauważają, że zarówno znawca z prawa patentowego, jak i zorientowany użytkownik z prawa wzorów przemysłowych
to pewna fikcja prawna (tak m.in. L. Llobregat Hurtado, Temas de propiedad industrial, Madryt
2007, s. 270).
497
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Hiszpański urząd patentowy w wytycznych dotyczących pojęcia „znawcy” dopu‑
ścił możliwość wskazania jako znawcy pewnej grupy osób. Przykładowo, gdy wynala‑
zek dotyczy kilku dziedzin, wówczas w toku dokonywania oceny nieoczywistości wy‑
nalazku należy odwołać się do zespołu znawców z odpowiednich dziedzin techniki505.
W toku definiowania modelu poinformowanego użytkownika wielokrotnie powo‑
ływano się na punkt odniesienia stosowany w prawie patentowym506. Miernik znawcy
jest już ugruntowanym punktem odniesienia, a jego rozumienie nie budzi takich wąt‑
pliwości, jak model poinformowanego użytkownika. Dlatego często podczas definio‑
wania punktu odniesienia stosowanego w prawie wzorów przemysłowych wysuwano
wniosek, że nie jest to ani przeciętny konsument, ani znawca z prawa patentowego507.
Wzorzec ten, na co zwraca się szczególną uwagę w literaturze przedmiotu, powinien
być jednak dopasowywany do stanu faktycznego sprawy508.
2.4.3. Wielka Brytania
W brytyjskim prawie patentowym509 znawca (jęz. ang. a person skilled in the art )510
jest niezbędnym punktem odniesienia zarówno w toku oceny przesłanki poziomu
wynalazczego wynalazku (art. 3 PA), ale również – w odniesieniu do opisu wynalazku,
który powinien być jasny i zrozumiały dla znawcy (art. 14 ust. 3 PA). Z orzecznictwa
sądów brytyjskich, podobnie jak z orzecznictwa sądów „kontynentalnych” wynika,
że znawca nie jest osobą o nadzwyczajnych umiejętnościach i nieprzeciętnej wiedzy.
Znawca nie posiada zdolności wynalazczych. Nie oczekuje się od niego, że potrafi
prowadzić długotrwałe prace badawcze czy przeprowadzać prace eksperymental‑
ne. Powinien jednakże posiadać racjonalny poziom umiejętności i wiedzy z zakresu
techniki, niezbędny do urzeczywistnienia wynalazku na podstawie opisu patentowe‑
go. Jest on wyposażony w takie umiejętności i taką wiedzę, jakiej nie posiada sędzia
orzekający w sprawie511. Musi również posiadać umiejętności znajdowania odpo‑
wiednich wiadomości w encyklopediach, podręcznikach i publikacjach naukowych.
Co więcej znawca powinien umieć przeglądać bazy danych zawierające informacje
o stanie techniki512. Znawca, jak stwierdzono w orzeczeniu Technograph przeciwko

Tamże.
Zob. m.in. C. Lence Reija, El objeto protegido en la directiva sobre diseňo industrial, ADIDA XIX/1998,
s. 299.
507
Wyr. Audiencia Provincial de Alicante z 25.04.2006 r. 157/06, Panini Espaňa SA p. Kellog’s Espaňa SL,
wyr. dostępny na stronie www.oami.europa.eu.
508
J. A. Gómez Segade, Actividad inventiva y sector de la técnica relevante para el experto. Comentario
a la resolución de la sala técnica de resursos de la OEP de 5 marzo de 1982. Caso T 32/81, Actas
de Derecho Industrial 1982/8, s. 201–216; podaję za C. Roy Pérez, La intervención del perito como
experto en los procesis judiciales en materia de patentes, [w]: Propriedad e intellectual, vol. 2, Navarra 2013, s. 595.
509
The Patents Act 1977 (dalej jako PA); tekst dostępny na stronie internetowej brytyjskiego urzędu
patentowego www.ipo.gov.uk.
510
W literaturze przedmiotu ten punkt odniesienia funkcjonuje również pod nazwą skilled worker
(D. Bainbridge, Intellectual Property, Harlow 2012, s. 448.
511
C. Roy Pérez, La intervención ..., s. 599.
512
G. Tritton, Intellectual Property in Europe..., s. 98–99, s. 103–104.
505
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Mills and Rockley, nie jest „kompletnym androidem”513. Reprezentuje bowiem kon‑
serwatywne poglądy, jakie przeważają w dziedzinie, z której pochodzi wynalazek.
Zakres wiedzy znawcy, zgodnie z linią orzeczniczą sądów brytyjskich, ulega
zmianie w sytuacji, gdy ocena poziomu wynalazczego dotyczy wynalazków bardziej
skomplikowanych, na przykład, wynalazków biotechnologicznych. Znawcą może być
wtedy nawet laureat nagrody Nobla514. W odniesieniu do wynalazków tego rodza‑
ju przyjęto zatem model znawcy, który posiada wyższy aniżeli przeciętny poziom
wiedzy z danej dziedziny nauki515. Znawcą nie powinna być jednak osoba o nadzwy‑
czajnych umiejętnościach i nieprzeciętnej wiedzy, ponieważ może to uniemożliwić
opatentowanie wynalazków. Zbyt rygorystyczne kryteria wyboru modelu znawcy
mogą sprawić, że wynalazek nie będzie cechował się poziomem wynalazczym. To, co
dla przeciętnego znawcy może być nieoczywiste, dla wybitnego specjalisty z danej
dziedziny techniki może okazać się znane i nie przejawiające poziomu wynalazcze‑
go, a, tym samym, niepatentowalne. Zasadniczo jednak nie wymaga się od znawcy
zbyt dużej wiedzy516. Ocena poziomu wynalazczego powinna być bowiem dokony‑
wana z punktu widzenia znawcy, który posiada wiedzę i kwalifikacje w dziedzinie,
którą się zajmuje517. Znawca jest również postrzegany jako „zapominalski”, który
może nie pamiętać o uzyskanych wcześniej informacjach. Mimo to ma on jednak
zdolność do odtworzenia informacji, z jakimi zapoznał się uprzednio w literaturze518.
Brytyjscy przedstawiciele doktryny prawa wzorów przemysłowych wielokrotnie
porównywali model poinformowanego użytkownika ze znawcą, co wynika z dłuż‑
szego funkcjonowania punktu odniesienia stosowanego w prawie patentowym.
M. Howe poinformowanego użytkownika określił jako „analog znawcy z prawa
patentowego”519. Najczęściej jednak wzorzec stosowany na gruncie prawa wzorów
przemysłowych brytyjscy przedstawiciele doktryny prawa wzorów przemysłowych
umieszczają pomiędzy znawcą a przeciętnym konsumentem, punktem odniesienia
stosowanym w prawie znaków towarowych520. Podobieństwo pomiędzy znawcą a po‑
informowanym użytkownikiem, zgodnie z poglądem wyrażonym przez L. Bently’ego
i B. Sherman’a, przejawia się w tym, że poinformowany użytkownik powinien po‑
siadać wiedzę na poziomie specjalisty z dziedziny, z jakiej pochodzi badany wzór
513

514
515

516

517
518

519
520
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Zob. wyrok Court of Appeal, Technograph Printed Circuits Ltd. przeciwko Mills and Rockley (Electronics) Ltd. [1972] RPC 364, 355.
Zob. wyrok Court of Appeal, Benetech przeciwko Wellcome [1989] RPC 15, 423.
Stanowisko sądu brytyjskiego nie pokrywa się z dotychczasowym orzecznictwem Europejskiego Urzędu Patentowego, który stanowczo odrzucił możliwość uznania za znawcę laureatów nagrody Nobla
(dec. EUP z 31.08.1990 r., T 60/89, Fusionsproteine, decyzja dostępna na stronie www.epo.org).
Wyrok Court of Appeal z 19.03.2004 r., Cipla Ltd. & Ors przeciwko Glaxo Group Ltd. [2004] RPC
43, 477, pkt 24.
C. Colston, K. Middlenton, Modern Intellectual property law..., s. 169.
H. MacQueen, Ch. Waelde, G. Laurie, Contemporary Intellectual Property. Law and Policy, Oksford
2008, s. 446–447; powołuję za J. Sieńczyło‑Chlabicz, Wzorzec zorientowanego użytkownika w pra‑
wie wzorów przemysłowych..., s. 5.
Zob. M. Howe, Russel‑Clarke and Howe on Industrial Designs..., s. 40.
Zob. C. Colston, K. Middleton, Modern Intellectual property law..., s. 433; L. Bently, B. Sherman,
Intellectual propoert law, Oxford 2008, s. 648.
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przemysłowy. Poinformowany użytkownik musi być bowiem zaznajomiony ze wzo‑
rami występującymi w danym obszarze i produktami, w które wcielono wzór, jak
również z sektorem, w którym dane rozwiązania zostały wykorzystane521. W opinii
M. Briffa’ego i L. Gage’a podobieństwo pomiędzy poinformowanym użytkownikiem
a znawcą jest związane z wiedzą, jaką powinien posiadać poinformowany użytkownik
w toku dokonywania oceny ogólnego wrażenia. Poinformowany użytkownik musi
bowiem korzystać w życiu codziennym z produktów, w które wdrożono wzór prze‑
mysłowy. Musi być zatem ekspertem z danej dziedziny522.

521
522

Zob. L. Bently, B. Sherman, Intellectual property law..., s. 648.
M. Briffa, L. Gage, Design Law. Protecting and Expliting Right, Londyn 2002, s. 55.
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3. Przeciętny konsument a model
poinformowanego użytkownika

3.1. Przeciętny konsument – charakterystyka ogólna
Model przeciętnego konsumenta jest, podobnie jak znawca w prawie patentowym
czy poinformowany użytkownik w prawie wzorów przemysłowych, wzorcem postawy,
do którego odwołuje się sąd i inne organy stosujące prawo. Ten punkt odniesienia
jest stosowany w prawie własności przemysłowej w toku dokonywania oceny niebez‑
pieczeństwa wprowadzenia w błąd523 oznaczeń odróżniających oraz przekazów rekla‑
mowych. Model przeciętnego konsumenta jest stosowany przez sądy krajowe państw
członkowskich Unii Europejskiej w odniesieniu do nieuczciwych praktyk handlowych,
znaków towarowych, oznaczeń geograficznych czy przekazów reklamowych.

3.2. Przeciętny konsument w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej
Wzorzec przeciętnego konsumenta został zdefiniowany w orzecznictwie Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przeciętnym konsumentem jest konsument należycie
dobrze poinformowany, należycie uważny i ostrożny. Taka definicja została wypraco‑
wana w wyroku w sprawie Gut Springenheide 524, które dotyczyło sprzedaży jaj w pacz‑
kach oznaczonych „6‑Korn – 10 frische Eier” (6 ziaren – 10 świeżych jaj). Wskazane ozna‑
czenie mogło sugerować konsumentom, jak stwierdził sąd niemiecki, że pasza sporzą‑
dzona jest z 6 rodzajów zbóż. W rzeczywistości 6 rodzajów zbóż stanowiło jedynie 60%
mieszanki paszowej. Trybunał Sprawiedliwości w związku z wniesionym przez niemiecki
sąd federalny (Bundesgerichtshof ) wniosku o wydanie orzeczenia wstępnego stwierdził,
że, oceniając możliwość wprowadzenia konsumenta w błąd przez oznaczenie, znak towa‑
rowy lub slogan reklamowy, należy uwzględnić domniemane oczekiwanie przeciętnego
konsumenta, który jest należycie dobrze poinformowany, uważny i ostrożny, bez prze‑
prowadzania dowodu z opinii biegłego lub badań opinii publicznej. Według tych samych
kryteriów sądy poszczególnych państw członkowskich, dokonujące oceny kwestiono‑
523

524
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Pojęcie „niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd” jest stosowane zamienne z terminem „prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd”, „możliwość wprowadzenia w błąd”, „ryzyko wprowadzenia
w błąd”, „niebezpieczeństwo konfuzji” czy „ryzyko konfuzji”. Przedstawiciele doktryny opowiadają się
za ujednoliceniem nazewnictwa poprzez stosowanie wyłącznie terminu „niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd” (tak: M. Mazurek, J. Dudzik, Komentarz do orzeczeń Nr 25–32 [w:] Własność przemy‑
słowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Sądu Pierwszej Instancji i Urzędu
Harmonizacji Rynku Wewnętrznego z komentarzami, red. R. Skubisz, Warszawa 2008, s. 526.).
Wyrok C‑210/96.
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wanego oznaczenia czy sloganu reklamowego, są obowiązane stosować unijny model
przeciętnego konsumenta wypracowany w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej525. Obowiązek ten wynika z zasady solidarności, zwanej również zasadą lojal‑
ności, i ma on w szczególności ułatwić Unii Europejskiej realizację jej działań526.
Wypracowanie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jed‑
nolitego wzorca konsumenta wskazało na kierunek oceny analizowanych stanów
faktycznych527. Sąd krajowy, dokonując normatywnej oceny mylącego charakteru
wypowiedzi lub opisu, powinien przeprowadzić badanie w oparciu o model prze‑
ciętnego konsumenta528. Za konsumenta nie należy jednakże traktować wyłącznie
osoby, która nabyła produkt. Może to być również potencjalny nabywca towarów
czy usług oznaczonych danym znakiem towarowym529. Metoda empiryczna, wyko‑
rzystująca elementy oceny normatywnej530, polegająca na przeprowadzeniu dowo‑
dów daktyloskopijnych ma charakter pomocniczy względem metody normatywnej.
Ze względu na brak unijnych reguł sąd krajowy, w przypadku stosowania tej meto‑
dy, powinien ustalić, jaki odsetek „istotnej części konsumentów”531 wprowadzonych
w błąd oznacza konieczność ustalenia zakazu rozpowszechniania takiej reklamy532.
O tym, czy dany odsetek społeczeństwa jest znaczny, sąd powinien zdecydować po
analizie okoliczności danego stanu faktycznego533.
3.2.1. Przeciętny konsument jako konsument należycie dobrze poinformowany
oraz należycie uważny i ostrożny
Jeszcze przed wydaniem orzeczenia w sprawie Gut Springenheide Sąd (ówczesny Sąd
Pierwszej Instancji) i Trybunał Sprawiedliwości, rozstrzygając o niebezpieczeństwie

Wyrok TS, C-210/96, pkt 31.
Szerzej na temat zasady solidarności zob.: A. Łazowski [w:] Ustrój Unii Europejskiej: zasady ustrojowe,
system instytucjonalny, źródła prawa, obywatel Unii, system ochrony prawnej, finanse, prawne aspekty
członkostwa Polski, red. J. Barcz, tom I, Warszawa 2010, s. 86–108.
527
Uzasadnienie projektu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym..., s. 22.
528
Wyrok TS z 16.07.1998 r., C-210/96, Gut Springenheide GmbH i Rudolf Tusky przeciwko Oberkreisdi‑
rektor des Kreieses Steinfurt Amt für lebensmittelüberwachtung, ECLI:EU:C:1998:369, pkt 35.
529
Wyrok Sądu UE z 29.09.2010 r., T-378/07, RED/BLACK/GREY (surface of tractor), ECLI:EU:T:2010:413,
pkt 33 i 38.
530
Zob. na temat sposobów dokonywania oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd R. Skubisz
[w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa 2006, s. 700.
531
Sformułowanie „istotna część konsumentów” zostało użyte, między innymi, w wyroku TS
z 16.01.1992 r., C-373/90, Postępowanie karne przeciwko X, ECLI:EU:C:1992:17, pkt 15 i 16. W tej
sprawie Trybunał Sprawiedliwości stanął na stanowisku, że do sądu krajowego należy ocena, czy
przekaz reklamowy, w którym reklamowane samochody przedstawione jako nowe, mimo że były
już rejestrowane w celach importowych (nie były one jednak używane na drogach), mógł wprowadzić odbiorców reklamy w błąd. ETS uznał, że informacja o niższej cenie samochodu, która była
zawarta w reklamie, mogłaby być uznana jako wprowadzająca w błąd, jeżeli towar reklamowany
w taki sposób zakupiłaby istotna część konsumentów, do których reklama była kierowana.
532
Wyrok C-210/96, pkt 36.
533
Opinia rzecznika generalnego M. Jean Mischo z 12.03.1998 r., C-210/96, Gut Springenheide GmbH
i Rudolf Tusky przeciwko Oberkreisdirektor des Kreieses Steinfurt Amt für lebensmittelüberwachtung,
ECLI:EU:C:1998:102, pkt 103.
525

526
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wprowadzenia w błąd oznaczeń odróżniających czy reklamy, odwoływał się do per‑
cepcji konsumenta. Odniesienie się do przeciętnie dobrze poinformowanego kon‑
sumenta nie musi być jednak tożsame z zaproponowanym w orzeczeniu w sprawie
Gut Springenheide dostatecznie dobrze poinformowanym konsumentem, który, jak
postuluje rzecznik generalny M. Jean Mischo, powinien być poinformowany, w mia‑
rę możliwości, w sposób najbardziej kompleksowy, aby mógł podejmować decyzje
w najbardziej sprzyjających warunkach. Jest to bowiem określenie synonimiczne
do pojęcia „przeciętnie wykształcony (oświecony) kupujący”534.
Od konsumenta wymaga się podejmowania decyzji w sposób ostrożny i jak naj‑
bardziej uważny, jednak, z drugiej strony, ma on prawo do rzetelnej informacji, za‑
wierającej wszelkie niezbędne dane związane z pochodzeniem i przeznaczeniem to‑
waru535. W związku z tym przedsiębiorca powinien podać wszystkie informacje, które
są niezbędne do właściwego zidentyfikowania rzeczy oraz takie, które musi wskazać
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wymagając bowiem od przecięt‑
nego konsumenta, aby był on dostatecznie dobrze poinformowany, przyznaje się
mu prawo do rzetelnej informacji, niewprowadzającej w błąd, zawierającej wszelkie
niezbędne dane wynikające z funkcji i przeznaczenia towaru czy usługi536. Poinfor‑
mowani konsumenci, uzależniający zakup towaru od jego składu, przed zakupem ta‑
kiego produktu powinni zapoznać się z informacją dotyczącą zawartości, znajdującą
się na etykiecie537. W sprawie Darbo konsument nabył dżem, który zgodnie z infor‑
macją zawartą na etykiecie nie posiadał żadnych dodatków. W rzeczywistości jednak
jednym ze składników tego produktu były pektyny. Informacja o tym składniku była
umieszczona na etykietce wraz z innymi składnikami dżemu, co było zgodne z prze‑
pisami unijnymi. Trybunał Sprawiedliwości, przyjmując jako wzorzec konsumenta
osobę poinformowaną, uznał, że określenie „bez dodatków” nie wprowadza klientów
w błąd. Przedłożono zatem dobro konsumenta niezaradnego na rzecz konsumenta
poinformowanego538.
Już we wcześniejszych orzeczeniach Trybunał Sprawiedliwości odwoływał się
do wrażenia należycie uważnego konsumenta. W wyroku w sprawie Mars539, pierw‑
szym orzeczeniu dotyczącym reklamy wprowadzającej w błąd, Trybunał nawiązał
do wrażenia należycie uważnego konsumenta (reasonably circumspect consumers),
który zdaje sobie sprawę z tego, że nie zawsze pomiędzy wielkością napisu promu‑
jącego zwiększoną objętość a rzeczywistą wielkością produktu zachodzi związek.

534
535

536
537
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Tamże, pkt 25.
Wyrok TS z 13.03.1984 r., 16/83, Postępowanie karne przeciwko Prantl, ECLI:EU:C:1984:101, pkt 27
i 29.
Wyrok TS z 13.12.1991 r., C‑18/88, RTT przeciwko GB‑Inno‑BM, ECLI:EU:C:1991:474.
Wyrok TS z 4.04.2000 r., C‑465/98, Verein gegne Unwesen in Handel und Gewerbe Köln eV i Adolf
Darbo AG, ECLI:EU:C:2000:184, pkt 22; wyrok TS z 26.10.1995 r., C‑51/94, Komisja przeciwko Repu‑
blice Federalnej Niemiec, ECLI:EU:C:1995:352, pkt 34.
M. Szpunar, Promocja towarów w prawie wspólnotowym: studium art. 28 Traktatu ustanawiającego
Wspólnotę Europejską, Kraków 2002, s. 127.
Wyrok TS z 6.07.1995 r., C‑470/93, Verein gegen Unwesen in Handel und Gewerbe Köln przeciwko
Mars, ECLI:EU:C:1995:224, pkt 24.
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W analizowanej sprawie promocyjne opakowanie zawierało bowiem napis „10%”
na powierzchni większej aniżeli zwiększona objętość produktu, co mogło, jak argu‑
mentowano, wprowadzić konsumenta w błąd. Europejski Trybunał Sprawiedliwości
wymaga jednak od konsumentów pewnej dozy krytycyzmu w stosunku do dzia‑
łań marketingowych, których są adresatami540. Konsument nie powinien być zatem
wprowadzony w błąd informacjami tego rodzaju.
W ostatnim czasie jest jednakże coraz więcej głosów za tym, aby zrewidować
model przeciętnego konsumenta. Jest to związane z pewną ewolucją społeczeństwa
konsumpcyjnego, które jest jednocześnie społeczeństwem informacyjnym. Konsu‑
ment posiada zatem coraz większą wiedzę, a jego percepcja dodatkowo jest uza‑
leżniona od rozmaitych kanałów dystrybucji towarów czy usług, w ramach których
dochodzi do nabycia towaru czy usługi541.
3.2.2. Ocena niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd w orzecznictwie Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Stosowanie modelu przeciętnego konsumenta przebiega w sposób dynamiczny. Jako
narzędzie ułatwiające dokonanie oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd ten
punkt odniesienia jest dostosowywany do konkretnej sprawy. Jest to bowiem pewien
instrument, który powinien być stosowany w sposób elastyczny zarówno w odnie‑
sieniu do kategorii konsumentów, rodzaju transakcji, jak i jej przedmiotu542. W toku
dokonywania oceny powinny być również uwzględnione warunki obrotu i poziom
uwagi przeciętnego konsumenta. W związku z powyższym można wymienić trzy
czynniki, które powodują, iż model przeciętnego konsumenta może być zmieniany
w zależności od okoliczności stanu faktycznego sprawy543.
Po pierwsze, zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Euro‑
pejskiej oraz punktem 18. preambuły dyrektywy 2005/29/WE, wskazując osobę
przeciętnego konsumenta, należy uwzględnić czynniki językowe, kulturowe i spo‑
łeczne. W sprawie Estée Lauder 544 Trybunał Sprawiedliwości stanął na stanowisku,
że to, co nie wprowadza w błąd konsumentów z jednego państwa członkowskiego,

R. Skubisz [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa 2006, s. 699.
Zob. J. Davis, Revisiting the average consumer: an uncertain presence in European trade mark law,
Intellectual Property Quarterly 2015/15; A. Blythe, In Search of Mr Average: attepting to identify
the average consumer and his role within trade mark law, EIPR 2015/11, s. 715.
542
R. Skubisz, Prawo znaków towarowych, Warszawa 1997, s. 83.
543
Test przeciętnego konsumenta stanowi wyłącznie element pomocniczy dla sądu i innych organów
oceniających stan niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd. Należy bowiem uwzględnić każdorazowo konkretne okoliczności sprawy, które mogą mieć wpływ na elastyczność wzorca przeciętnego konsumenta. Nie jest zatem słuszne stanowisko, że indywidualizacja wspólnotowego modelu
przeciętnego konsumenta wiąże się z „dekompozycją modelu przeciętnego konsumenta w całym
systemie prawa konsumenckiego i nie prowadzi do istnienia różnych modeli” (patrz: P. Mikłaszewicz, Obowiązki informacyjne w umowach z udziałem konsumentów na tle prawa Unii Europejskiej,
Warszawa 2008, s. 172).
544
Wyrok TS z 13.01.2000 r., C-220/98, Estée Lauder Cosmetics GmbH & Co. OHG przeciwko Lancaster
Group GmbH, ECLI:EU:C:2000:8, pkt 29; wyr. w tłum. J. Dudzika [w:] Własność przemysłowa. Orzecz‑
nictwo..., Warszawa 2004, poz. 25.
540
541
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może odnieść taki skutek w innym państwie członkowskim. W powoływanej sprawie
przedsiębiorstwo Estée Lauder stwierdziło, że oznaczenie „Monteil Firming Action
Lifting Extreme Creme” dla ujędrniającego kremu do skóry, produktu kosmetycz‑
nego przedsiębiorstwa Lancaster, z uwagi na nazwę, w której zawarte było słowo
„lifting”, mogło być kojarzone przez konsumentów z produktem pozwalającym osią‑
gnąć rezultaty jak po liftingu chirurgicznym. Aby jednak ustalić, czy takie oznaczenie,
wprowadza klientów w błąd, należy porównać sposób jego rozumienia przez konsu‑
mentów z innych państw.
W innej sprawie toczącej się przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej
znak towarowy Cotonnelle, używany do oznaczania papieru toaletowego i chuste‑
czek higienicznych, według jednego z przedsiębiorców, mogło sugerować wykona‑
nie tych produktów z bawełny545. Trybunał stanął na stanowisku, że sąd krajowy, ba‑
dając niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd konsumentów, powinien wziąć pod
uwagę, między innymi, wszystkie okoliczności, w jakich sprzedawane są produkty,
uwzględniając informacje umieszczone na opakowaniu oraz ich przejrzystość546. Ze
względu na różnice językowe, kulturowe czy społeczne, zachodzące pomiędzy pań‑
stwami członkowskimi, znak „Cotonelle”547 w niektórych państwach może sugero‑
wać konsumentowi, iż produkt tak oznaczony zawiera w swoim składzie bawełnę548.
Sposób postrzegania pewnych towarów czy usług przez obywateli jednego państwa
członkowskiego, w związku z czynnikami kulturowymi, językowymi czy społeczny‑
mi, może mieć też kluczowe znaczenie dla oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia
w błąd oznaczeń czy przekazów reklamowych. Przykładowo – oliwa z oliwek, jako
produkt spożywczy, jest dla Hiszpanów towarem powszechnym i, w związku z po‑
wyższym, poziom uwagi przeciętnego konsumenta hiszpańskiego, dotyczącego wy‑
glądu zewnętrznego tego towaru, jest niski549.
Po drugie, poziom uwagi przeciętnego konsumenta może różnić się w zależno‑
ści od rodzaju oznaczanych znakiem towarowym towarów (usług). Takie stanowisko
wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer 550.
W odniesieniu do towarów powszechnego użytku, kupowanych codzienne bez więk‑
szego namysłu, przy podejmowaniu działań rynkowych od przeciętnego konsumen‑
ta wymaga się mniejszej uwagi i mniejszej ostrożności. Jak stwierdził Sąd Pierwszej
Instancji w sprawie Georgia‑Pacific , w przypadku towarów użytku codziennego
Wyrok TS z 26.11.1996 r., C‑313/94, Fratelli Graffione SNC przeciwko Ditta Fransa, ECLI:EU:C:1996:450,
pkt 22.
546
Tamże, pkt 26.
547
Tamże, pkt 21–22.
548
Oznaczenie „Cotonelle” może w niektórych państwach sugerować wykonanie tych produktów z bawełny ze względu na fonetyczne i graficzne podobieństwo oznaczenia „Cotonelle” do wyrazów z języków obcych mających znaczenie słowa „bawełna” (tak m.in.: we Francji – coton, w Anglii – cotton
czy we Włoszech – cotone). W niektórych państwach takie oznaczenie nie ma żadnego związku
z takim podobieństwem (tak m.in. w Hiszpanii, gdzie na określenie „bawełna” jest stosowany zwrot
„algadón” czy w Niemczech – „Baumwolle”).
549
Wyrok Sądu z 12.09.2007 r., T‑363/04, Koipe Corporación SL przeciwko OHIM, ECLI:EU:T:2007:264,
pkt 108.
550
Wyrok C‑342/97, pkt 26.
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sprzedawanych po cenach relatywnie niskich, stopień uwagi przeciętnego konsu‑
menta jest niewielki551. W niniejszej sprawie znak towarowy został zarejestrowany dla
towarów sklasyfikowanych w klasie 16 i 21 według Klasyfikacji Nicejskiej, do których
zalicza się, między innymi: ręczniki papierowe, papier toaletowy, ścierki, papierowe
talerze i kubki. Takie towary, według Sądu, są kupowane bez większego namysłu,
raczej spontanicznie.
Na indywidualizację modelu przeciętnego konsumenta może mieć również wpływ
to, kto jest odbiorcą końcowym towaru czy usługi, czyli do kogo towar (usługa) jest
kierowany. Jeżeli towar (usługa) jest przeznaczony dla specjalistów z danej dziedziny,
to wówczas przeciętny konsument może wykazywać większy, aniżeli przeciętny, po‑
ziom uwagi przy dokonywaniu wyboru552. W sprawie Harman International Industries
kwestionowany znak towarowy służył do oznaczania towarów sklasyfikowanych
w klasie 9 według Porozumienia Nicejskiego. Towary, o których mowa, miały charak‑
ter techniczny. W obrębie tych towarów można dokonać jeszcze podziału na kate‑
gorie, wyróżniając towary przeznaczone częściowo dla ogółu odbiorców, częściowo
dla specjalistów i częściowo zarówno dla ogółu odbiorców, jak i dla specjalistów. Sąd
Unii Europejskiej stanął jednak na stanowisku, że w przypadku tego rodzaju towarów
odbiorcami są osoby wykazujące się stosunkowo wysokim poziomem uwagi553.
Po trzecie, stopień poziomu uwagi przeciętnego konsumenta może zależeć od
miejsca zakupu towaru. W wyroku w sprawie Koipe Sąd Unii Europejskiej przyjął,
że w sklepach wielkopowierzchniowych lub w miejscach, gdzie towary podobne,
pochodzące od różnych producentów i oznaczone różnymi znakami towarowymi
są wyłożone na półkach, konsument poświęca niewiele czasu, dokonując zakupów
w różnych częściach sklepu. Ponadto, nie prosi on o towar ustnie, lecz samodzielnie
kieruje się do półek, na których znajdują się poszukiwane towary. W tej sytuacji różni‑
ce fonetyczne pomiędzy spornymi znakami towarowymi nie mają takiego znaczenia
jak przy zamawianiu towaru ustnie, co ułatwiałoby właściwe rozróżnienie towarów.
W tych okolicznościach konsument kieruje się raczej wrażeniem niż bezpośrednim
porównaniem różnych znaków towarowych i często nie czyta wszystkich informa‑
cji zamieszczonych na każdym pojemniku. Przykładowo, nabywca oliwy z oliwek,
kupując ten towar w supermarkecie, ogranicza się zasadniczo do wybrania butelki,
której etykieta wywołuje u niego wrażenie wizualne, podobne do poszukiwanego
znaku towarowego. Przeciętny konsument, który robi zakupy w sklepie samoobsłu‑
gowym, może być zatem łatwiej wprowadzony w błąd aniżeli osoba nabywająca to‑
wary w sklepach, w których towar jest podawany przez sprzedawcę. W analizowanej
sytuacji większe znaczenie uzyskuje element graficzny (wizualny) niż element słowny
znaków towarowych554. Również w przypadku znaków towarowych słownych niewiel‑
Wyrok Sądu UE z 17.01.2007 r., T-283/04, Georgia‑Pacific Sàrl przeciwko OHIM, ECLI:EU:T:2007:10,
pkt 41.
552
Wyrok Sądu UE z 20.04.2005 r., T-211/03, Faber Chimica przeciwko OHIM – Nabersa (Faber),
ECLI:EU:T:2005:135, pkt 24.
553
Tamże, pkt 26.
554
Wyrok Sądu UE z 12.09.2007 r., T-363/04, Koipe przeciwko OHMI–Aceites del Sur, ECLI:EU:T:2007:264,
pkt 109.
551
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ka różnica w pisowni oznaczeń powinna stanowić przeszkodę dla rejestracji znaku
towarowego. Przeciętny konsument nie powinien bowiem przywiązywać zbyt dużej
uwagi do oceny szczegółów, zważywszy, że opiera się on wyłącznie na postaci znaku
towarowego, jaka pozostała w jego pamięci.
Od poinformowanego użytkownika jest wymagana większa, aniżeli od prze‑
ciętnego konsumenta, świadomość w toku nabywania towarów, w które wcielone
są wzory przemysłowe oraz większa wiedza na temat szczegółów charakteryzują‑
cych towary. Poinformowany użytkownik powinien bowiem posiadać umiejętności
dostrzegania takich różnic, które nie wynikają z czysto technicznej funkcji pro‑
duktu555. Mimo odmienności pomiędzy tymi punktami odniesienia orzecznictwo
sądów i organów unijnych zbliża model poinformowanego użytkownika do modelu
przeciętnego konsumenta. Co więcej, w Zielonej Księdze Komisja Europejska jako
punkt odniesienia, stosowany w prawie wzorów przemysłowych, zaproponowała
„stosowną publiczność” (relevant public ), czyli osoby, które są nabywcami pro‑
duktów, w które wzór został inkorporowany, to jest konsumentów556. Aktualnie,
w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, model poinformo‑
wanego użytkownika coraz częściej jest utożsamiany z przeciętnym konsumentem.
Przykładowo, w odniesieniu do wzoru zegarka Sąd UE uznał, że „poinformowanym
użytkownikiem jest zarówno przeciętny konsument, o którym mowa w zaskarżonej
decyzji, jak i nabywca prowadzący działalność gospodarczą”557. Sąd nie uzasadnił
swojego stanowiska. Niemniej przeciętnego konsumenta, na którego powołał się
Sąd, nie należy utożsamiać z punktem odniesienia stosowanym w prawie znaków
towarowych. W innej sprawie bowiem Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że poin‑
formowany użytkownik „nie jest (...) przeciętnym konsumentem, właściwie poinfor‑
mowanym, dostatecznie uważnym i rozsądnym, który postrzega zwykle wzór jako
całość i nie dokonuje analizy jego poszczególnych detali558”. Co więcej, ocena ogól‑
nego wrażenia może być dokonana zarówno w ramach bezpośredniego, jak i po‑
średniego porównania, zaś ocena niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd polega
na dokonaniu porównania pośredniego559. Takie stanowisko jest również zgodne
z opinią rzecznika generalnego Paola Mengozziego, który stanął na stanowisku,
że „(...) poinformowanym użytkownikiem, o którym mowa w rozporządzeniu, nie
jest przeciętny konsument, którego należy uważać za członka miarodajnego krę‑
gu odbiorców w celu stosowania przepisów w dziedzinie znaków towarowych,
od którego nie wymaga się posiadania szczególnej wiedzy i który z reguły nie
porównuje bezpośrednio kolidujących wzorów; jednakże poinformowanym użyt‑
kownikiem nie jest również osoba będąca znawcą dziedziny powoływanym w celu
dokonania oceny, czy wynalazek może być objęty patentem. Można powiedzieć,
że poinformowany użytkownik jest kimś w rodzaju osoby pośredniej pomiędzy

555
556
557
558
559

152

Decyzja WUn EUIPO z 20.06.2005 r., ICD 000000420, Sunstar Suisse.
Zob. Zielona Księga w sprawie ochrony wzorów przemysłowych, pkt 5.5.6.2.
Zob. wyrok T‑68/10, Sphere Time, pkt 54.
Zob. wyrok C‑281/10 P, PepsiCo.
Tamże, pkt 26.
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dwiema poprzednimi. Nie chodzi tu zatem ogólnie o konsumenta, który mógłby
przez zupełny przypadek i bez jakiejkolwiek szczególnej wiedzy wejść w kontakt
z produktem, którego dotyczy wzór. Nie chodzi jednak również o znawcę dziedziny
posiadającego szerokie kompetencje techniczne560”.

3.3. Dyrektywa 2005/29/WE – próba „legalizacji” pojęcia przeciętnego
konsumenta
Propozycja wprowadzenia do przepisów prawnych punktu odniesienia w posta‑
ci przeciętnego konsumenta pojawiła się w toku prac nad dyrektywą 2005/29/WE.
W dyrektywie nie umieszczono jednak definicji legalnej pojęcia przeciętnego kon‑
sumenta, ponieważ pojawiły się obawy, że obecność takiej definicji w dyrektywie
uniemożliwi dalszy rozwój tego pojęcia na gruncie orzecznictwa Trybunału Sprawie‑
dliwości Unii Europejskiej. Do pojęcia przeciętnego konsumenta prawodawca unijny
odniósł się w punkcie 18 preambuły dyrektywy 2005/29/WE, proponując posłużenie
się modelem przeciętnego konsumenta rozumianego zgodnie z wykładnią Trybuna‑
łu Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Przeciętny konsument ma zatem dokonywać oceny nieuczciwej praktyki handlo‑
wej. Jest to konsument wyedukowany i poinformowany, nie zaś – konsument niedo‑
uczony i nie mający rozeznania561. Wzorzec przeciętnego konsumenta nie jest zatem
tworem abstrakcyjnym, nie przystosowanym do istniejących stosunków rynkowych562.
Model przeciętnego konsumenta jest dynamiczny i elastyczny, bowiem organy do‑
konujące oceny w oparciu o ten punkt odniesienia powinny uwzględnić czynniki
społeczne, kulturowe i językowe, które mają wpływ na kształtowanie tego wzorca
(pkt 18 preambuły dyrektywy 2005/29). Zgodnie z dyrektywą 2005/29 w przypad‑
ku zaistnienia praktyki handlowej, skierowanej do szczególnej grupy konsumentów,
wyodrębnionej ze względu na wiek, niepełnosprawność fizyczną i umysłową lub ich
łatwowierność, należy taką praktykę oceniać z perspektywy przeciętnego członka tej
grupy (pkt 19 preambuły dyrektywy 2005/29)563. W dyrektywie 2005/29 dokonano
zatem indywidualizacji modelu przeciętnego konsumenta. Nie zrezygnowano jednak
z cech konstytutywnych, jakie przyznano temu wzorcowi na gruncie orzecznictwa
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Opinia rzecznika generalnego Paola Mengozziego przedstawiona w dniu 12.05.2011 r., w sprawie
C-281/10P, PepsiCo, ECLI:EU:C:2011:302, pkt 43.
561
Uzasadnienie projektu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, s. 7 (tekst
uzasadnienia jest dostępny na stronie internetowej www.orka.sejm.gov.pl).
562
R. Stefanicki, Nieuczciwe praktyki handlowe w świetle prawodawstwa Unii Europejskiej – dyrektywa
2005/29/WE, Warszawa 2007, s. 140.
563
Można zauważyć, że pomiędzy art. 5 ust. 3 dyrektywy 2005/29 a pkt 18 preambuły do dyrektywy
2005/29 jest pewna niespójność. Czynniki społeczne, kulturowe i językowe odnosi się do wzorca
dobrze poinformowanego konsumenta a nie – przeciętnego członka szczególnej grupy konsumentów, jak na przykład dzieci (tak R. Stefanicki, Nieuczciwe praktyki handlowe..., s. 144).
560
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3.4. Przeciętny konsument w wybranych państwach członkowskich Unii
Europejskiej (na przykładzie Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii)
3.4.1. Francja
Wzorzec przeciętnego konsumenta (jęz. franc. consommateur moyen ) pojawił się
we francuskim orzecznictwie w latach osiemdziesiątych. Sądy francuskie, na wzór
romańskiego modelu bonus pater familias, jeszcze przed wykreowaniem się modelu
przeciętnego konsumenta w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europej‑
skiej, stosowały w swoim orzecznictwie punkt odniesienia w postaci konsumenta.
Aktualnie, model przeciętnego konsumenta jest stosowany przez francuski wy‑
miar sprawiedliwości z uwzględnieniem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej. W orzecznictwie francuskim istnieje postulat, aby oceny niebez‑
pieczeństwa wprowadzenia w błąd (jęz. francuski le risque de confusion) dokonywać
z punktu widzenia przeciętnego konsumenta (consommateur moyen), a nie – konsu‑
menta o przeciętnej uwadze (consommateur d’attention moyenne)564. Tak więc nie‑
bezpieczeństwo wprowadzenia w błąd pomiędzy znakami było i jest rozpatrywane
we Francji z punktu widzenia klienteli, uwzględniając ich pochodzenie i przeznacze‑
nie towarów czy usług565. Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd oceniało się
w odniesieniu do społeczeństwa, czyli konsumenta o przeciętnej uwadze, który jest
przeciętnie inteligentny. Jednocześnie brano pod uwagę całościowe wrażenie, jakie
wywierają znaki towarowe na przeciętnym konsumencie566.
Model przeciętnego konsumenta służył niejednokrotnie francuskim sądom jako
punkt odniesienia również w toku badania ogólnego wrażenia wzorów przemysło‑
wych. W ten sposób próbowano uprościć stosowanie prawa wzorów przemysło‑
wych po implementacji dyrektywy 98/71. Było to zapewne związane z dość liczny‑
mi pojęciami nieostrymi występującymi w dyrektywie 98/71, do których zalicza się,
w szczególności, wzorzec poinformowanego użytkownika i pojęcie indywidualnego
charakteru wzoru przemysłowego. Tribunal de Grande Instance z Paryża w wyroku
w sprawie Zygote stwierdził, że, definiując pojęcie poinformowanego użytkownika,
nie należy utożsamiać tego wzorca z modelem przeciętnego konsumenta. Poinfor‑
mowany użytkownik jest wyposażony nie tyle w przeciętną uwagę, co w szczegól‑
ną uwagę, która wynika z jego osobistego doświadczenia czy z wiedzy o sektorze,
o którym mowa567. Tymczasem Sąd Apelacyjny z Paryża (jęz. franc. Cour d’Appel de
Paris ) stanął na stanowisku, że to samo ogólne wrażenie, które pojawia się w toku
porównania wzorów, tworzy niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd po stronie

Wyrok Cour de Cassation (chambre commerciale) z 31.03.2004 r., w sprawie M20040213, ROZES
SA (Portugal)/TARQUIN SCEA.
565
Wyrok CA z Paryża z 29.06.1987 r., Ann. Propr. Ind. 271/1988.
566
Wyrok CA z Paryża z 16.01.1995 r., M19950024, UNITED FACTORIES Corp. (SA) et BABY COOL
(SARL)/COMPAGNIE DES BEBES (SARL), PIBD 1995, 585‑III‑191.
567
Wyrok TGI z Paryża z 15.02.2002 r., D20020043, ZYGOTE (SARL), FABRY (Aude)/HABITAT FRANCE
(SA), JCP E 2003, 1291, nr 20.
564
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przeciętnego konsumenta568. Sprawa dotyczyła podobnych ornamentów umiesz‑
czonych na bieliźnie pościelowej w odniesieniu do towarów przedsiębiorstwa Bella
International i na serwetach stołowych w przypadku przedsiębiorstwa Marie Cla‑
ire. Tymczasem w odniesieniu do wzoru biżuterii francuski sąd dokonał oceny we‑
dług schematu stosowanego na gruncie prawa znaków towarowych. Sąd stwierdził
bowiem, że pomiędzy badanymi wzorami nie istnieje niebezpieczeństwo wprowa‑
dzenia w błąd569. W 2008 r. francuski Sąd Najwyższy (jęz. franc. Cour de Cassation)
kategorycznie opowiedział się przeciwko stosowaniu pojęcia „niebezpieczeństwa
wprowadzenia w błąd” w odniesieniu do wzorów przemysłowych. Aby stwierdzić
naruszenie prawa z rejestracji wzorów wspólnotowych, wystarczy bowiem, zdaniem
sądu – udowodnić, po pierwsze, powielanie istotnych cech wzorów570, a po drugie –
istnienie takiego samego ogólnego wrażenia571.
3.4.2. Hiszpania
Sądy hiszpańskie konsekwentnie stosują wzorzec przeciętnego konsumenta, który,
tak jak w orzecznictwie francuskim, był stosowany w Hiszpanii od lat osiemdzie‑
siątych572. Model przeciętnego konsumenta funkcjonujący na gruncie orzecznictwa
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest rozwijany w orzecznictwie hiszpań‑
skim. Przeciętnym konsumentem produktów takich jak perfumy czy wody koloń‑
skie, zwykle postrzegający znak jako całość, jest konsument poinformowany, uważny
i ostrożny (jęz. hiszp. un consumidor informado razonablemente, atento y perspi‑
caz ), który nabywa towary, takie jak wody kolońskie i perfumy, sprzedawane w tych
samych miejscach, jednak chronionych różnymi znakami towarowymi573. Oceniając
niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd sąd odwołuje się do wiedzy przeciętnego
konsumenta w odniesieniu do wszystkich produktów tego samego rodzaju574. Mo‑
del przeciętnego konsumenta to osoba, która potrafi zrozumieć podstawowe słowa
z języka angielskiego. W sprawie dotyczącej znaku towarowego „women’s secret”
przeznaczonego do oznaczania wód toaletowych sąd stwierdził, że w odniesieniu
do tego rodzaju produktów, przeciętny konsument potrafi odróżnić słowa takie jak:
man‑woman czy liczbę mnogą od tych słów: men‑women , jak również słowo secret ,

568
569

570

571

572

573
574

Wyrok CA z Paryża z 29.06.2005 r., D20050071, Deveaux przeciwko Marie-Claire.
Wyrok CA z Paryża z 1.12.2006 r., D20060170, SANTONI CALZATORE (Italie)/HERMČS SELLIER SA;
H (Pierre); GLOBE TRADERS (exploitant sous le nom commercial DANIEL CREMIEUX), PIBD 2007,
847, IIID -187.
Przyjęcie przez sąd, że ochronie podlegają cechy techniczne jest jednak niezgodne z definicją wzoru
przemysłowego. Na gruncie dyrektywy 98/71 możliwość ochrony prawem z rejestracji wzoru przemysłowego cech technicznych została wyłączona (art. 7 ust. 1 dyrektywy 98/71).
Wyrok Cour de Cassation (chambre commerciale) z 26.03.2008 r., w sprawie D20080035,
FRENDo SARL/ÉTABLISSEMENTS TARRERIAS-BONJEAN SA; EXPLOITATION TARRERIAS-BONJEAN SA;
DÉCATHLON SA, PIBD 2008, Nr III-349.
Patrz przykładowo: wyrok Tribunal Supremo z 20.12.1988 r., BOE z 10.11.1990 r., wszystkie powoływane wyroki sądów hiszpańskich są dostępne na stronie internetowej www.noticias.juridicas.com.
Wyrok Tribunal Supremo z 23.02.2007 r., 244/2007.
Wyrok Tribunal Supremo z 17.05.2004 r., RC 709/1998.
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które w języku hiszpańskim ma podobne brzmienie i to samo znaczenie jak w języku
angielskim575.
Wprowadzony do prawa wzorów przemysłowych model poinformowanego użyt‑
kownika był również przez hiszpańskie sądy i przedstawicieli doktryny prawa wzo‑
rów przemysłowych wielokrotnie porównywany z punktem odniesienia stosowanym
na gruncie prawa znaków towarowych576. Jest to związane z tym, że model przecięt‑
nego konsumenta jest dłużej stosowany w prawie, podobnie jak model znawcy.
3.4.3. Wielka Brytania
Model przeciętnego konsumenta jest w całości stosowany w orzecznictwie Wielkiej
Brytanii. Brytyjski urząd patentowy (jęz. ang. Intellectual Property Office) w wytycz‑
nych dotyczących znaków towarowych zwrócił uwagę na konieczność jego dostoso‑
wania do kategorii towarów, dla jakich oznaczenie zostało zarejestrowane577. Poziom
uwagi przeciętnego konsumenta jest bowiem uzależniony od produktu, jaki on na‑
bywa. Przykładowo, konsument, dokonując zakupu sprzętu elektronicznego, będzie
dokonywał wyboru tego rodzaju towaru z większą uwagą aniżeli dokonując zakupu
towarów codziennego użytku. Analogicznie w przypadku zakupu samochodu. Kon‑
sument nabywający tego rodzaju towar czyni to z większą uwagą aniżeli podczas
dokonywania zakupu papieru toaletowego578.
Przesłanka „niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd” jest badana z punktu wi‑
dzenia przeciętnego konsumenta, „jego uszami i oczami”579. Każdorazowo, w toku
badania płaszczyzny fonetycznej, semantycznej czy wizualnej, ocena jest dokony‑
wana przez pryzmat modelowego przeciętnego konsumenta580.
Po wprowadzeniu do prawa wzorów przemysłowych wzorca poinformowanego
użytkownika model ten był wielokrotnie porównywany z przeciętnym konsumentem,
punktem odniesienia stosowanym na gruncie prawa znaków towarowych. W orzecz‑
nictwie i doktrynie prawa wzorów przemysłowych najczęściej pojawia się pogląd,
zgodnie z którym poinformowanego użytkownika nie należy utożsamiać z przecięt‑
nym konsumentem581. Wynika to bowiem z odmiennego charakteru wzoru przemy‑
słowego i znaku towarowego. Ochrona znaku towarowego polega na uniemożliwie‑
Wyrok Tribunal Supremo z 22.06.2006 r., RC 9575/2003.
Zob. wyrok Audiencia Provincial de Alicante z 25.04.2006 r., 157/06, Panini Espaňa SA p. Kellogg’s
Espaňa SL.
577
Trade Mark Manual, dostępny na stronie www.ipo.gov.uk.
578
W świetle przeprowadzonych badań na wybór papieru toaletowego konsument poświęca 10 sekund (zob. też inne przykłady: A. Blythe, In Search of Mr Average..., s. 710). Na temat badania
niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd zob. obszernie A. Blythe, Misrepresentation, Confusion
and the Average Consumer: To what Extent are the Tests for Passing Off and Likelihood of Confusion
Within Trade Mark Law Identical, EIPR 2015/8, s. 486.
579
Tamże.
580
Zob. też na temat oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd z perspektywy przeciętnego
konsumenta w odniesieniu do naruszenia prawa wyłącznego do znaku towarowego w Internecie
i poza sferą wirtualną A. Blythe, Confusion Online: Does the Test for Trade Mark Confusion on the In‑
ternet Differ from that Applied to Infringement in Other Spheres?, EIPR 2014/9, s. 563–569.
581
Zob. decyzja OKIPO z 19.03.2009 r., w sprawie O‑074‑09.
575
576
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niu wprowadzenia konsumenta w błąd, tymczasem ochrona wzoru przemysłowego
– ochronie wzoru jako takiego582.
Wśród brytyjskich przedstawicieli doktryny prawa wzorów przemysłowych jest
również reprezentowany pogląd, zgodnie z którym te dwa punkty odniesienia łą‑
czą również elementy wspólne. L. Bently i B. Sherman reprezentują pogląd, że po‑
informowany użytkownik powinien „podczas swoich wyborów zachowywać się jak
przeciętny konsument”583. M. Briffa i L. Gage stoją na stanowisku, zgodnie z którym
określenie „użytkownik” wskazuje na związek tego punktu odniesienia z osobą, która
zbliżona jest do konsumenta584. Niezależnie od podobieństw występujących pomię‑
dzy tymi punktami odniesienia modeli tych nie należy ze sobą utożsamiać.

T. Aplin, J. Davis, Intellectual Property Law..., s. 650.
L. Bently, B. Sherman, Intellectual property law..., s. 648.
584
M. Howe, Russell‑Clarke and Howe on Industrial Designs..., s. 40.
582

583
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4. Uwagi końcowe
W toku implementacji dyrektywy 98/71 do porządków prawnych państw członkow‑
skich Unii Europejskiej wprowadzono do prawa wzorów przemysłowych kilka nie‑
ostrych pojęć, nieznanych dotąd ustawodawstwom krajowym. Do tych pojęć jest
zaliczany wzorzec poinformowanego użytkownika, stosowany w toku badania, jakie
ogólne wrażenie wywierają kwestionowane wzory. W prawie własności przemysło‑
wej państw członkowskich Unii Europejskiej znane były inne punkty odniesienia, jak
znawca czy przeciętny konsument. W związku z tym w toku definiowania nieznanego
dotąd modelu poinformowanego użytkownika posłużono się nimi w celu zdefinio‑
wania nowego punktu odniesienia.
Pomiędzy tymi punktami odniesienia istnieją pewne elementy wspólne i różniące.
Co istotne, nie należy ich ze sobą utożsamiać. Każdy z modelowych odnośników jest
bowiem wykorzystywany w innym celu w odniesieniu do różnych dóbr niematerialnych.
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1. Uwagi wstępne
Na gruncie unijnego prawa wzorów przemysłowych podstawowe znaczenie w kon‑
tekście stosowanego w Polsce modelu poinformowanego użytkownika mają dwa
akty prawa Unii Europejskiej, to jest dyrektywa 98/71 i rozporządzenie 6/2002. Do‑
stosowanie przepisów prawa wzorów przemysłowych do dyrektywy 98/71 nastąpiło
poprzez zmianę ustawy Prawo własności przemysłowej585. Z kolei rozporządzenie
6/2002 obowiązuje i jest stosowane bezpośrednio, bez potrzeby transponowania
go do krajowego porządku prawnego586. Rozporządzenie 6/2002 jest stosowane,
zgodnie z art. 88 rozporządzenia 6/2002, przez każdy sąd działający w sprawach
wzorów wspólnotowych. W Polsce od dnia 17.06.2004 r. funkcję takiego sądu peł‑
ni Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych utworzony
przy Sądzie Okręgowym w Warszawie jako XXII Wydział587. Sąd ten jest właściwy
w szczególności w przypadku: powództw, których przedmiotem jest naruszenie pra‑
wa z rejestracji wzoru wspólnotowego i prawa do niezarejestrowanego wzoru wspól‑
notowego, powództw o unieważnienie prawa do wzoru niezarejestrowanego oraz
powództw o unieważnienie prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego, złożonego
w ramach powództwa wzajemnego (art. 81 rozporządzenia 6/2002).
Sądy i inne organy stosujące prawo wzorów przemysłowych, poprzez harmoni‑
zację tego prawa zostały zobligowane do stosowania modelu poinformowanego
użytkownika w toku dokonywania oceny ogólnego wrażenia wzorów. Dotychczas
ten punkt odniesienia nie był znany w prawie polskim. W pierwszej regulacji polskiej
dotyczącej prawa wzorów przemysłowych zapewniono ochronę tym dobrom nie‑
materialnym pod warunkiem spełnienia przez nie przesłanki nowości. Pozbawione
tej cechy były wszelkie wzory rysunkowe i modele, które były w użyciu w Polsce lub
zagranicą588. W świetle ustawy z 5.02.1924 r. o ochronie wynalazków, wzorów i zna‑
ków towarowych, która zastąpiła dekret z 1919 r., ochronie podlegały wzory, któ‑
re były nowe589. Podobnie uregulowano ochronę tej kategorii dóbr niematerialnych
na gruncie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 22.03.1928 r. o ochronie
wynalazków, wzorów i znaków towarowych590. W rozporządzeniu z 1963 r. w sprawie
Ustawa z 6.06.2002 r., o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. Nr 108, poz. 945).
Na temat różnicy pomiędzy dyrektywą a rozporządzeniem zob. R. Skubisz, Własność przemysłowa
w systemie prawa..., s. 29–31; A. Wróbel [w:] Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, Warszawa 2010, s. 44–62;. A. Zawidzka [w:] Ustrój Unii Europejskiej..., s. 24–31;
587
Sąd ten mógł zacząć funkcjonować w związku z uchwaleniem 16.04.2004 r. ustawy o zmianie
ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 130, poz. 1376). Powstał on w związku
z obowiązkiem nałożonym przez prawodawcę unijnego wyznaczenia możliwie jak najmniejszej liczby sądów krajowych działających jako sądy pierwszej i drugiej instancji (sądy w sprawach wzorów
wspólnotowych) (art. 80 rozporządzenia 6/2002).
588
Zob. art. 6 i 7 dekretu z 4.02.1919 r. o ochronie wzorów rysunkowych i modeli (Dz. Praw Nr 13, poz. 138).
589
Dz.U. Nr 31, poz. 306 ze zm.
590
Zob. art. 90 ust. 2 ustawy o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych (Dz.U. Nr 39,
poz. 384 ze zm.).
585

586
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ochrony wzorów zdobniczych chroniona była nowa postać przedmiotu, której na‑
dano swoisty i oryginalny wygląd591. Nową regulację wzorów wprowadzono ustawą
Prawo własności przemysłowej. Wzory przemysłowe, które zastąpiły wzory zdobni‑
cze, aby mogły korzystać z ochrony przewidzianej ustawą, musiały być nowe i orygi‑
nalne. Przepisy regulujące ochronę wzorów przemysłowych na gruncie ustawy Prawo
własności przemysłowej zostały gruntownie zmienione ustawą z 6.06.2002 r. o zmia‑
nie ustawy – Prawo własności przemysłowej592. Poprzez powyższą ustawę dokona‑
no harmonizacji prawa polskiego z dyrektywą 98/71. W związku z powyższym wzór
przemysłowy musi obecnie być nie tylko nowy, ale również posiadać indywidualny
charakter. Ta przesłanka w świetle przepisów dyrektywy 98/71 jest badana z per‑
spektywy poinformowanego użytkownika593.

591
592
593
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Zob. § 1 i § 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ochrony wzorów zdobniczych (Dz.U. Nr 8, poz. 45).
Dz.U. Nr 108, poz. 945.
Ustawa z 24.07.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1266), która weszła w życie 1.12.2015 r. oraz ustawa z 11.09.2015 r.
o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2015 poz. 1615), która weszła w życie
15.04.2016 r.
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2. Pojęcie wzoru przemysłowego
Prawodawca unijny na określenie przedmiotowego dobra niematerialnego posłużył
się w dyrektywie 98/71 ogólnym pojęciem „wzór”594 (art. 1 lit. a) dyrektywy 98/71).
W aktach prawa międzynarodowego regulujących kwestie ochrony wzorów prze‑
mysłowych595 jest jednak stosowane określenie „wzór przemysłowy”. To określenie,
zważywszy na rodzaje chronionych w świetle polskich przepisów dóbr niematerial‑
nych, jest bardziej trafne aniżeli pojęcie użyte przez prawodawcę unijnego596. W Pol‑
sce bowiem, podobnie jak w niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej,
poza wzorami przemysłowymi, są chronione również wzory użytkowe. Określenie
„wzór” może być zatem mylące, ponieważ nie jest jasne, czy to pojęcie dotyczy wzo‑
rów użytkowych czy wzorów przemysłowych. Z tego też względu prawodawca pol‑
ski, implementując przepisy dyrektywy 98/71, posłużył się określeniem „wzór prze‑
mysłowy”.
W świetle aktualnie obowiązujących przepisów wzorem przemysłowym jest za‑
tem nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, na‑
dana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fak‑
turę597 lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację (art. 102 PrWłPrzem).
Definicja wzoru przemysłowego zawarta w przepisach ustawy Prawo własności prze‑
mysłowej została wprowadzona do polskiego prawa w ramach harmonizacji prawa
wzorów przemysłowych w Unii Europejskiej. Pomiędzy definicją przyjętą przez pol‑
skiego ustawodawcę a definicją zawartą w dyrektywie 98/71 są jedynie nieznaczne
różnice nie wpływające na wadliwość harmonizacji prawa wzorów przemysłowych.
Po pierwsze, według definicji wzoru przemysłowego, jaką posłużył się prawo‑
dawca unijny (art. 1 lit. a) dyrektywy 98/71), wzór oznacza postać całego lub części
produktu, nie zaś wytworu jak na gruncie polskich przepisów (art. 102 PrWłPrzem).
Ta różnica nie wpływa jednak na odmienne rozumienie pojęcia wzoru przemysło‑
wego. Ponadto, w dyrektywie 98/71 (art. 1 lit. a) dyrektywy 98/71) postać produktu
chroniona wzorem, wynika w szczególności z elementów linii, konturów, kolorystyki,
kształtu, tekstury i/lub materiałów samego produktu i/lub jego ornamentacji. Różni‑
ca dotyczy określenia „faktura”, występującego w przepisach polskiej ustawy (art. 102
PrWłPrzem) i określenia „tekstura” zawartego w dyrektywie 98/71 (art. 1 lit. a) dyrek‑
tywy 98/71). Nie wiadomo, dlaczego w polskiej ustawie Prawo własności przemysło‑
wej posłużono się zwrotem „struktura” w szczególności, że w polskojęzycznej wersji
Zarówno w rozporządzeniu 6/2002, jak i w dyrektywie 98/71, nie używa się sformułowania „przemysłowy”.
595
Patrz m.in. TRIPS oraz Konwencja paryska.
596
Zwrot „przemysłowy” też nie jest do końca precyzyjny. Może bowiem sugerować, że ochrona jest
kierowana wyłącznie do produktów wytwarzanych w sposób przemysłowy.
597
Ustawa z 24.07.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych
ustaw wprowadziła zmianę definicji pojęcia wzór przemysłowy zawartą w art. 102 PrWłPrzem poprzez zmianę określenia „struktura” na „faktura”.
594
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dyrektywy 98/71 czy rozporządzenia 6/2002 funkcjonuje określenie „tekstura” (art. 1
lit. a) dyrektywy 98/71, art. 3 lit. a) rozporządzenia 6/2002). Na różnicę pomiędzy
tymi pojęciami zwrócił uwagę Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 20.03.2007
r. w sprawie II GSK 276/06598. Sąd, po przytoczeniu definicji słownikowych określeń
„tekstura” i „struktura” stanął na stanowisku, że „Z przeglądu (...) znaczeń wyrazów
„tekstura” i „struktura” wynika, że są to wyrazy bliskoznaczne, w ogólności oznaczają
one, że coś jest zbudowane w określony sposób przez wzajemny układ, wzajemne
zależności i powiązania elementów czy składników tego czegoś, właściwe dla charak‑
terystyki jego całości. Nie oznaczają przy tym, że chodzi tylko o niewidoczną budowę
wewnętrzną – struktura czy tekstura czegoś może być także widoczna na zewnątrz,
nadając całości określony wygląd charakterystyczny dla tej całości, np. tekstura w zna‑
czeniu rodzaju pisma; tekstura skały: równoległa, łupkowa, migdałowcowa; struktu‑
ra skały: drobnoziarnista, porfirowa: struktura zieleni; struktura kolorów; struktura
tekstu. (...) W przepisach art. 1 lit. a) Dyrektywy oraz art. 102 ust. 1 p.w.p. wyrazy te
zostały użyte w odniesieniu do postaci produktu – wytworu, jako jedna z cech cha‑
rakteryzujących tę postać”599. Mimo powyższego – w ramach ostatnio dokonanych
zmian w ustawie Prawo własności przemysłowej – określenie „struktura” zastąpiono
zwrotem „faktura”. W dalszym ciągu nie posłużono się określeniem „tekstura”.
Kolejną różnicą pomiędzy dyrektywą 98/71 a ustawą Prawo własności przemysło‑
wej jest rodzaj nośnika, w jaki wzór przemysłowy jest inkorporowany. W dyrektywie
98/71 jest to „produkt” (art. 1 lit. b) dyrektywy 98/71), zaś na gruncie ustawy Prawo
własności przemysłowej – „wytwór” (art. 102 PrWłPrzem). Te różnice terminologiczne
nie wpływają jednak na odmienne definiowanie pojęcia wzoru przemysłowego. Jako
wzór może być chroniona zarówno postać wytworu, jak też jego część. Niezależ‑
nie od tego, czy wzór przemysłowy został zmaterializowany w wytworze prostym
lub złożonym, czy odnosi się do produktu przemysłowego bądź rzemieślniczego,
postać całego wytworu lub jego części ogranicza się zasadniczo do wyglądu pro‑
duktu. Objęcie ochroną jako wzór przemysłowy wyglądu produktu sugerują również
obcojęzyczne odpowiedniki wprowadzonego przez polskiego ustawodawcę okre‑
ślenia „postać” (the appearance [art. 1.2. Registered Designs Act 1949]; l’apparence
[art. L511‑1 Loi nº 92–597 z 1 lipca 1992 r. relative au Code de la propriété intellectu‑
elle]; la aparencia [art. 2a Ley 20/2003 z dnia 7 lipca 2003 r. de Protección Jurídica del
Diseño Industrial]). Jednocześnie przedstawiciele doktryny prawa wzorów przemy‑
słowych zauważają, że niektóre elementy kształtujące postać wzoru przemysłowego,
takie jak struktura (tekstura), mogą być postrzegane innymi zmysłami. Są to głównie
wzory, „(...) które w szczególny sposób oddziaływują na zmysł dotyku za pośrednic‑
twem szczególnej właściwości powierzchni (faktury)”600.

Wszystkie powoływane w niniejszej pracy orzeczenia polskich sądów administracyjnych są dostępne na stronie www.nsa.gov.pl (przypomnienie).
599
Wyr. NSA z 20.03.2007 r., II GSK 276/06.
600
Tamże, s. 560. Na temat rozbieżności w poglądach doktryny odnośnie tego, czy chronione cechy
wzoru przemysłowego muszą być postrzegalne zmysłem wzroku zob. K. Szczepanowska‑Kozłowska,
Zdolność rejestracyjna wzoru w prawie Unii Europejskiej, PPH 2005/3, s. 45.
598
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Wzory przemysłowe mogą być wdrożone zarówno do produktów przemysło‑
wych, jak i rzemieślniczych. Jako produkt601 należy rozumieć602: opakowania, symbo‑
le graficzne603 czy kroje pisma typograficznego (art. 102 ust. 2 PrWłPrzem). Wśród
przykładowych wytworów chronionych jako wzory przemysłowe polski ustawodaw‑
ca w art. 102 ust. 2 PrWłPrzem nie wymienił układu, który wskazał prawodawca unij‑
ny (art. 1 pkt b) dyrektywy 98/71)604. Mimo powyższego – należy podkreślić, że jest
to wyłącznie katalog przykładowych wytworów, które mogą podlegać ochronie jako
wzory przemysłowe, w związku z tym pojęcie wytworu może obejmować również
inne przykłady wytworów w tym układ, wymieniony przez prawodawcę unijnego,
jak i „przestrzeń”605, która coraz częściej jest przedmiotem zgłaszanych wzorów prze‑
mysłowych. Jako wzory przemysłowe rejestracji podlegają zatem wystroje różnego
rodzaju powierzchni, w tym: postaci budynków, jak niewielkiej powierzchni domy
i powierzchnie gospodarcze czy inne konstrukcje, architektura otoczenia zewnętrz‑
nego, wnętrza samochodu czy aranżacje innych większych przestrzeni, takich jak
apartamenty, magazyny czy sklepy.

Ustawodawca polski posłużył się określeniem „wytwór” (art. 102 PrWłPrzem). Wskazane pojęcia
należy jednak ze sobą utożsamiać.
602
W dyrektywie 98/71 odpowiednikiem tego przepisu jest art. 1 pkt b) dyrektywy 98/71.
603
Opakowania produktów, podobnie jak symbole graficzne, mogą być również chronione jako znaki
towarowe. Niejednokrotnie, ze względu na niższe koszty rejestracji i utrzymania ochrony wzoru
przemysłowego w porównaniu ze zgłoszeniem znaku towarowego oraz brak konieczności wskazywania towarów lub usług, do których symbol graficzny się odnosi (jak to jest w odniesieniu
do zgłoszenia znaku towarowego, w którym obligatoryjnie wskazuje się na podstawie klasyfikacji
nicejskiej towary/usługi, które mają być oznaczane znakiem towarowym), przedsiębiorcy rejestrują
symbol graficzny jako wzór przemysłowy. Po upływie maksymalnego okresu ochrony wzoru przemysłowego, jeżeli oznaczenie przyjęło się w obrocie, przedsiębiorca może zgłosić do rejestracji ten
sam symbol graficzny jako znak towarowy. Od oznaczenia zgłaszanego do rejestracji jako znak
towarowy nie wymaga się bowiem, aby to oznaczenie było nowe, jak ma to miejsce w przypadku
wzoru przemysłowego, patentu na wynalazek czy wzoru użytkowego, a zatem, jeżeli spełnione
są pozostałe wymogi do rejestracji tego oznaczenia jako znaku towarowego, może on zostać zgłoszony jako znak towarowy.
604
W toku implementacji dyrektywy 98/71 przez państwa członkowskie Unii Europejskiej dostosowano ustawodawstwa poszczególnych państw unijnych do prawa unijnego, jednak wprowadzano
także pewne zmiany. Przykładowo, ustawodawca brytyjski wymienia dodatkowo wystrój oraz aranżację („get-up”) jako przykłady produktów chronionych jako wzór przemysłowy (art. 1 RDA), zaś
ustawodawca francuski wskazuje na sposób przedstawienia jako postać chronioną wzorem przemysłowym („présentation”) (art. L. 511-1 CPI).
605
T. Szymanek, Prawo własności przemysłowej..., s. 118.
601
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3. Przesłanki ochrony wzorów przemysłowych
a poinformowany użytkownik

3.1. Nowość
Na gruncie rozporządzenia o wzorach zdobniczych z 1963 r. ocena kryterium nowo‑
ści wzoru polegała „na odszukaniu (choćby w pamięci) wzoru podobnego i ocenie,
czy różnice są na tyle duże, by można było mówić o nowym wytworze projektowa‑
nia”606. Wskutek transpozycji dyrektywy 98/71 do ustawodawstwa polskiego wpro‑
wadzono nową definicję tego kryterium. Przesłanka nowości wzoru przemysłowego
w ustawie Prawo własności przemysłowej nie jest zatem tożsama z regulacją tego
wymogu zawartą w dyrektywie 98/71. Na gruncie polskiej ustawy wzór przemysło‑
wy uważa się za nowy, jeżeli przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo
do uzyskania prawa z rejestracji, identyczny wzór nie został udostępniony publicznie
przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób, oraz, gdy różni się od
niego jedynie nieistotnymi szczegółami (art. 103 PrWłPrzem). W dyrektywie 98/71
wskazano zaś, że wzór uznany jest za nowy, jeśli do dnia złożenia wniosku o zareje‑
strowanie lub – jeśli wystąpiono o uprzednie pierwszeństwo – do dnia pierwszeń‑
stwa, nie przedstawiono publicznie żadnego identycznego wzoru. Ponadto, wzory
uważa się za identyczne, jeśli ich cechy różnią się jedynie w zakresie nieznaczących
szczegółów (art. 4 dyrektywy 98/71). Istotną różnicą wpływającą na rozbieżności
w definiowaniu przesłanki nowości w obu aktach jest pojęcie „udostępnienie pu‑
bliczne wzoru”. Na gruncie ustawy Prawo własności przemysłowej wzór nie będzie
potraktowany jako udostępniony publicznie, jeżeli nie mógł dotrzeć do wiadomości
osób zajmujących się zawodowo dziedziną, której wzór dotyczy (art. 103 ust. 2
PrWłPrzem). W dyrektywie zaś „wzór uznany jest za udostępniony publicznie, jeśli
został opublikowany po zarejestrowaniu lub inaczej, lub wystawiony, zastosowa‑
ny w handlu lub udostępniony publicznie społeczeństwu w inny sposób, z wyjąt‑
kiem przypadków, gdy wydarzenia te w sposób racjonalny nie mogły być znane
w toku prowadzenia normalnej działalności zawodowej w środowisku wyspecjalizowanym w danym sektorze, działającym we Wspólnocie” (art. 6 zd. 1 dy‑
rektywy 98/71). Wskazane definicje nie są jednak tożsame. Ich językowa wykładnia
może prowadzić do wniosku, że w celu unieważnienia prawa z rejestracji wzorów
przemysłowych na gruncie polskich przepisów wzór każdorazowo musiał dotrzeć
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Tak w odniesieniu do rozumienia i badania przesłanki nowości na gruncie rozporządzenia Rady
Ministrów z 1963 r. A. Wojciechowska, Wzornictwo przemysłowe – zagadnienie przedmiotu ochrony
prawnej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego CMLIII, Kraków 1990, s. 57. Zob. też obszernie na temat wymogu nowości na gruncie starego porządku prawnego M. Poźniak‑Niedzielska,
Wzory zdobnicze i ich ochrona..., s. 53 i n.
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do osób, której wzór dotyczy. Takie stanowisko uzasadnia brak wskazania na grun‑
cie polskich regulacji zakresu terytorialnego, na którym doszło do udostępnienia
publicznego czy też zakresu terytorialnego, na jakim działają osoby zajmujące się
zawodowo dziedziną, której wzór dotyczy607. W odniesieniu do obydwu definicji
wątpliwe jest, czy w każdym przypadku, to jest na gruncie dyrektywy 98/71, jak
i w ustawie Prawo własności przemysłowej, mamy do czynienia z nowością absolut‑
ną (światową). W literaturze istnieje pogląd, zgodnie z którym „w świetle regulacji
unijnych wydaje się, że implementacja została błędnie dokonana i mimo wszystko
musimy uznać, że nie mamy do czynienia z nowością absolutną”608. Przedstawiciele
polskiego prawa wzorów przemysłowych w większości opowiadają się jednak za od‑
miennym poglądem609.
Co istotne, w toku badania nowości wzoru przemysłowego nie jest jednak bra‑
ny pod uwagę wzorzec poinformowanego użytkownika. Ten punkt odniesienia jest
uwzględniany wyłącznie podczas dokonywania oceny ogólnego wrażenia wzoru,
czyli w toku badania indywidualnego charakteru oraz zakresu ochrony wzorów prze‑
mysłowych. Na gruncie aktualnie obowiązujących przepisów, jak również w oparciu
o jednolitą linię orzeczniczą, nie ma wątpliwości, że ocena nowości wzoru nie jest
dokonywana z uwzględnieniem hipotetycznego punktu odniesienia w osobie poin‑
formowanego użytkownika.
Model poinformowanego użytkownika służy wyłącznie do dokonywania oceny
ogólnego wrażenia, co wynika z przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej
(art. 104 PrWłPrzem i art. 105 ust. 4 PrWłPrzem), które zostały transponowane do po‑
rządku prawnego w związku z implementacją dyrektywy 98/71 (art. 5 dyrektywy
98/71 i art. 9 dyrektywy 98/71). W toku badania nowości nie bada się, czy wzór
wywołuje ogólne wrażenie. Taki test jest bowiem przeprowadzany w toku badania,
czy wzór posiada indywidualny charakter. W polskim piśmiennictwie dotyczącym
wzorów przemysłowych powszechny jest pogląd, zgodnie z którym w badaniu, czy
istniejące różnice mają charakter nieznaczących szczegółów, nie uwzględnia się
wzorca poinformowanego użytkownika, bowiem „(...) jego ogląd jest istotny dopiero
na etapie badania cechy indywidualnego charakteru wzoru”610. Również w orzecznic‑
twie EUIPO i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jak dotąd nie zdarzyło się,
W kwestii pojęcia udostępnienia publicznego wzoru przemysłowego na gruncie przepisów dyrektywy 98/71 oraz w ustawie PrWłPrzem zob. A. Tischner [w:] System Prawa Prywatnego, t. 14B, Prawo
własności przemysłowej..., s. 76–77.
608
J. Kępiński, Wzór przemysłowy i jego ochrona..., s. 48.
609
Przedstawiciele doktryny stoją na stanowisku, że na gruncie Prawa własności przemysłowej jest mowa
o nowości absolutnej (światowej). Taki pogląd reprezentuje, m.in.: E. Nowińska [w:] E. Nowińska,
U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej..., s. 141. Tak też Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (zob. wyrok WSA w Warszawie z 17.03.2006 r., VI S.A./Wa 2257/05, niepubl.,
przytaczam za Własność przemysłowa. Orzecznictwo sądów administracyjnych, red. A. Kisielewicz,
Warszawa 2007, s. 328.
610
Zob. E. Nowińska [w:] E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej...,
s. 139. Podobne stanowisko zajmuje również m.in.: K. Szczepanowska-Kozłowska, Zdolność rejestra‑
cyjna wzoru w prawie Unii Europejskiej..., s. 47; J. Sieńczyło -Chlabicz, Przesłanki zdolności rejestrowej
wzoru przemysłowego..., s. 67.
607
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aby w toku badania nowości wzoru w ramach postępowania o unieważnienie prawa
z rejestracji wzoru wspólnotowego odwoływano się do modelu poinformowanego
użytkownika611.

3.2. Indywidualny charakter
Przed harmonizacją prawa wzorów przemysłowych wzory zdobnicze, aby mogły być
chronione, musiały być nowe i oryginalne. Wraz z implementacją dyrektywy 98/71
do polskiego prawa własności przemysłowej przesłankę oryginalności zastąpiono
kryterium indywidualnego charakteru. Przez wiele lat obowiązywania nowych re‑
gulacji dotyczących ochrony wzorów przemysłowych w orzecznictwie sądów ad‑
ministracyjnych zdarzało się, że sądy, zamiast stosować określenie „indywidualny
charakter”, posługiwały się aktualnym na gruncie starego porządku prawnego po‑
jęciem „oryginalność wzoru”. Mimo zastosowania „starej” terminologii ocena była
jednakże przeprowadzana w oparciu o nowe parametry badawcze, to jest uwzględ‑
nienie w toku badania zakresu swobody twórczej projektanta i dokonywanie oceny
ogólnego wrażenia z punktu widzenia poinformowanego użytkownika612.
Przepisy unijnej dyrektywy 98/71 dotyczące kryterium indywidualnego charakteru
(art. 5 dyrektywy 98/71) zostały wiernie transponowane do porządku prawa polskie‑
go613. Na gruncie aktualnie obowiązujących regulacji „Wzór przemysłowy odznacza się
indywidualnym charakterem, jeżeli ogólne wrażenie, jakie wywołuje na poinformowa‑
nym użytkowniku, różni się od ogólnego wrażenia wywołanego na nim przez wzór pu‑
blicznie udostępniony przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo” (art. 104
ust. 1 PrWłPrzem). Wraz z transpozycją przepisów dyrektywy 98/71 do polskiego po‑
rządku prawnego wprowadzono również model poinformowanego użytkownika. Ten
punkt odniesienia nie był dotychczas znany w polskim prawie wzorów przemysłowych.
Z orzeczeń wydanych dotąd przez Urząd Patentowy RP i sądy administracyjne w spra‑
wach unieważnienia prawa wyłącznego do wzoru zdobniczego wynika, że „swoisty
i oryginalny wygląd”, wymóg stawiany wzorom przemysłowym na gruncie wcześniej
obowiązującego rozporządzenia o wzorach zdobniczych z 1963 r., „odnosi się do su‑
biektywnego odczucia odbiorców związanego z takimi cechami wyglądu tego przed‑
miotu, które są elementem swobodnego wyboru twórcy”614. „Wzór zdobniczy jest (...)
611

612

613

614
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W dotychczas wydanych decyzjach III Izba Odwoławcza EUIPO zaprezentowała stanowisko, zgodnie z którym poinformowany użytkownik jest wyłącznie punktem odniesienia stosowanym w toku
badania przesłanki indywidualnego charakteru (zob. m.in. decyzja III IO EUIPO z 11.08.2009 r.,
R 887/2008‑3, colanders, pkt 15 oraz decyzja III IO EUIPO z 2.09.2008 r., R 196/2008‑3, saucepan
handles, pkt 12).
Zob. zamiast wielu: wyrok WSA w Warszawie z 11.01.2012 r., VIII SA/Wa 881/11 czy wyrok NSA
z 25.10.2011 r., II GSK 1064/10; wyrok WSA w Warszawie z 19.11.2010 r., VI SA/Wa 1817/10;
W oficjalnym tłumaczeniu dyrektywy 98/71 na jęz. polski posłużono się określeniem „całościowe
wrażenie”, podczas gdy w ustawie Prawo własności przemysłowej występuje określenie „ogólne
wrażenie”.
Zob. m.in.: decyzja UPRP z 26.02.2004 r., 123/03; powołane w pracy decyzje UPRP są dostępne
na stronie internetowej www.rzecznikpatentowy.org.pl.
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oryginalny wówczas, gdy ze względu na posiadane cechy różniące go od przeciwsta‑
wionych wyrobów, nadaje przedmiotowi swoisty wygląd”615. Kryterium oryginalności
różniło się zatem od aktualnie obowiązującego na gruncie ustawy Prawo własności
przemysłowej wymogu posiadania przez wzór indywidualnego charakteru. Co istotne,
na gruncie wcześniej obowiązujących przepisów ocena nie była dokonywana przez
pryzmat jakiegokolwiek punktu odniesienia. Jak wskazał NSA „z jasnej treści tego prze‑
pisu nie sposób wywieść, że dla zakwestionowania indywidualności wzoru konieczne
jest wcześniejsze upublicznienie identycznego wytworu, czy też, że pomiędzy przeciw‑
stawnymi wzorami nie mogą zachodzić różnice. Istotne jest natomiast to, aby te róż‑
nice nie miały wpływu na ogólne wrażenie jakie wzór wywołuje na poinformowanym
użytkowniku”616.
W orzecznictwie polskich sądów administracyjnych wskazano na pewne wąt‑
pliwości związane z tym, czy „badania indywidualnego charakteru wzoru należało
dokonywać w stanie właściwym dla opakowania rozłożonego, bo jak uzasadniają
[składający skargę kasacyjną] opakowanie w postaci złożonej bez baterii nie wystę‑
puje”. Jak zauważa NSA „(...) analiza indywidualnego charakteru wzoru może być
przeprowadzona wyłącznie na podstawie tych cech wzoru (ujawnionych w opisie
i na rysunku), które określają zakres przedmiotowy prawa z rejestracji. Przyglądając
się rysunkom wzoru w dwóch odmianach dla baterii AA i baterii AAA uznać należy,
że ujawniają one wzór w dwóch odmianach w każdej postaci, z których tylko jedna,
otwarta, adresowana jest niewątpliwie do dystrybutorów”617. Sąd przyjął, że prawo
wyłączne udzielone na wzór przemysłowy opakowania na baterie „(...) obejmowało
poza formą otwartą, również formę zamkniętą, czemu odpowiada opis wzoru (opa‑
kowanie według wzoru przemysłowego ukształtowane jest jako pudełko o kształcie
zbliżonym do prostopadłościanu)”. W kontekście powyższego Naczelny Sąd Admini‑
stracyjny zaaprobował stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w War‑
szawie, zgodnie z którym „(...) porównanie przeciwstawionych wzorów dokonało się
całościowo oraz w oparciu o cechy ujawnione w opisie”618.
W toku dokonywania oceny przesłanki indywidualnego charakteru należy
uwzględnić zakres swobody twórczej projektanta, jakim dysponuje twórca wzoru.
Wygląd produktu jest bowiem zdeterminowany cechami użytkowymi, co znacznie
zawęża możliwości projektanta. W odniesieniu do wzorów, których postać jest zde‑
terminowana funkcjonalnie „jedynie drobne różnice są brane pod uwagę przy usta‑
laniu indywidualnego charakteru wzoru przemysłowego”619. Sąd Wspólnotowych
Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych stanął na stanowisku, że również
tendencje panujące w modzie czy gusta nabywców mogą ograniczyć zakres swobo‑
dy twórczej projektanta620. Nie jest to jednakże stanowisko zbieżne z orzecznictwem
Wyrok NSA z 1.12.2003 r., II GSK 328/02.
Wyrok NSA z 21.06.2016 r., II GSK 508/15.
617
Wyrok NSA z 31.05.2016 r., II GSK 2858/14.
618
Tamże.
619
Wyrok NSA z 7.05.2008 r., II GSK 232/08.
620
Wyrok SO w Warszawie XXII Wydział Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych z 30.07.2010 r., XXII GWwp 8/10; powołane w niniejszej pracy wyroki SO w Warszawie
615

616
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Sądu Unii Europejskiej, który stwierdził, że „kwestia tego czy wzór podąża za ogólną
tendencją w zakresie wzornictwa ma znaczenie co najwyżej w związku z odbiorem
estetycznym danego wzoru i może zatem ewentualnie wywoływać wpływ na suk‑
ces komercyjny produktu, w którym się zawiera. Natomiast pozostaje bez znacze‑
nia w ramach badania indywidualnego charakteru danego wzoru, które to badanie
polega na sprawdzeniu, czy całościowe wrażenie wywoływane przez ten wzór różni
się od całościowych wrażeń wywoływanych przez wzory wcześniej udostępnione
publicznie, niezależnie od względów estetycznych czy komercyjnych”621. Stanowisko
Sądu Unii Europejskiej nie uwzględnia jednakże ekonomicznego wymiaru wzorów
przemysłowych. W kontekście swobody twórczej projektanta nie należy jej rozpatry‑
wać wyłącznie w sferze aspektów technicznych, funkcjonalnych czy normatywnych.
Pogląd wyrażony przez Sąd UE jest zatem błędny.
Indywidualny charakter wzoru przemysłowego należy badać przy uprzednim
ustaleniu: kim jest poinformowany użytkownik, czy zarejestrowany wzór wywie‑
ra na poinformowanym użytkowniku inne całościowe wrażenie względem wzoru
wcześniejszego, jaki jest stopień swobody twórcy podczas tworzenia wzoru622. Ce‑
chy, w oparciu o które ustalono, że wzór wywiera na poinformowanym użytkowniku
odmienne wrażenie, muszą oddziaływać na postać całego produktu. Ponadto, sam
dodatkowy element wzoru nie może wpłynąć na ogólne wrażenie wzorów, jeżeli nie
ma on zasadniczego wpływu na postać całego produktu623.
Wstępne badanie przesłanek rejestracyjnych wzoru przemysłowego przez eks‑
pertów Urzędu Patentowego RP odbywa się na etapie badania zgłoszenia, bo‑
wiem od nowelizacji ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 29.06.2007 r.624
Urząd Patentowy RP „może wydać decyzję o odmowie udzielenia prawa z rejestracji
na wzór przemysłowy, jeżeli postać wytworu lub jego części w sposób oczywisty
nie posiada cech nowości lub indywidualnego charakteru lub wytwór nie spełnia
w sposób oczywisty wymagań, o których mowa w art. 102 ust. 3” (art. 110 ust. 3
PrWłPrzem)625. Oznacza to, że Urząd Patentowy RP może odmówić udzielenia prawa
z rejestracji na wzór przemysłowy ze względu na niespełnienie wymogu nowości
jeszcze na etapie postępowania zgłoszeniowego. Urzędy patentowe przebadanych
państw członkowskich Unii Europejskiej, podobnie jak EUIPO, podczas dokonywania
rejestracji wzoru, nie badają wzoru w celu sprawdzenia, czy wzór jest nowy i odzna‑
cza się indywidualnym charakterem. Polska regulacja prawna w tym zakresie nawią‑
zuje do wcześniej obowiązujących przepisów, na podstawie których każdorazowo
na etapie dokonywania zgłoszenia wzoru przemysłowego do rejestracji Urząd Pa‑
XXII Wydział Sądu Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych znajdują się
na stronie internetowej http://bip.warszawa.so.gov.pl/artykuly/302/xxii‑w ydzial‑wspolnotowych
‑znakow‑towarowych‑i‑wzorow‑przemyslowych.
621
Wyrok T‑153/08, Shenzhen Taiden, pkt 58.
622
Zob. wyrok WSA w Warszawie z 19.08.2011 r., VI SA/Wa604/11.
623
Zob. wyrok NSA z 27.01.2009 r., III GSK 612/08, niepubl.
624
Ustawa zmieniająca ustawę Prawo własności przemysłowej z 29.06.2007 r., Ustawa weszła w życie
1.11.2007 r.
625
Ostatnie ustawy nowelizujące ustawę PrWłPrzem nie wpłynęły na brzmienie tego przepisu.
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tentowy RP oceniał spełnienie przez wzór materialno prawnych przesłanek ochro‑
ny wzoru przemysłowego. W konsekwencji prowadzi to do wniosku, że rejestracja
wzorów przemysłowych przez Urząd Patentowy RP nie jest „czystym” trybem reje‑
stracyjnym polegającym na zbadaniu prawidłowości zgłoszenia626. W konsekwencji
prowadzi to do wydłużenia procedury rejestracji wzoru627.
Zgodnie z przepisami ustawy Prawo własności przemysłowej (art. 110 ust. 3 PrWł‑
Przem) Urząd Patentowy RP może zatem odmówić udzielenia prawa z rejestracji
na dany wzór przemysłowy wyłącznie wówczas, gdy ten wzór w sposób oczywisty
nie posiada indywidualnego charakteru. W ustawie nie wskazano jednak, co ozna‑
cza, że wzór w sposób oczywisty nie spełnia przesłanki nowości i indywidualne‑
go charakteru. Czy eksperci Urzędu Patentowego RP w celu stwierdzenia, czy wzór
w sposób oczywisty nie jest nowy i nie posiada indywidualnego charakteru przepro‑
wadzają powierzchowne badanie w obrębie dostępnych baz wzorów przemysłowych
i wzorów użytkowych? Czy też odszukują w swojej pamięci wzory, które mogą sta‑
nowić przeciwstawienie dla wzoru zgłoszonego? Ponieważ Urząd Patentowy RP nie
wydał w odniesieniu do wykładni tego przepisu żadnych wytycznych, zaś regulacje
prawne tyczące zgłaszania wzorów przemysłowych nie precyzują tej kwestii, nie jest
jasne, w jaki sposób jest dokonywana selekcja wzorów przemysłowych, które zasłu‑
gują na przyznanie im praw wyłącznych.
Ocena przesłanek rejestracyjnych wzoru przemysłowego w toku postępowania
zgłoszeniowego wzoru przemysłowego na gruncie polskiej ustawy prawo własności
przemysłowej może być uznana za sprzeczną z dyrektywą 98/71. Poprzez harmoni‑
zację prawa wzorów przemysłowych państwa członkowskie miały bowiem zagwa‑
rantować takie same warunki otrzymania prawa wyłącznego na zarejestrowany wzór
(pkt 9 preambuły do dyrektywy 98/71). Spełnienie tego postulatu można rozumieć
dwojako. Po pierwsze, jako wprowadzenie jednolitych przesłanek rejestracyjnych
wzoru przemysłowego, czyli nowości i indywidualnego charakteru. W takim rozu‑
mieniu ten postulat został w pełni zrealizowany przez polskiego ustawodawcę. Po
drugie, spełnienie postulatu wyrażonego w preambule do dyrektywy 98/71 odbywa
się poprzez wprowadzenie jednolitych uregulowań w państwach członkowskich do‑
tyczących tego, na jakim etapie postępowania będą badane wymogi nowości i indy‑
widualnego charakteru. W tej sytuacji regulacja polska odbiega od regulacji unijnych.
Przyznanie ochrony na wzór przemysłowy przez Urząd Patentowy RP jest bowiem
bardziej czasochłonne aniżeli w tych państwach członkowskich Unii Europejskiej,
w których badanie zgłoszenia wzoru przemysłowego ma charakter czysto formalny.

626
627

Tak również A. Tischner [w:] Prawo własności przemysłowej. Komentarz..., s. 610–611.
Przykładowo, ze względu na to, że EUIPO w ogóle nie bada wzoru przemysłowego w kontekście
posiadania przez zgłoszony wzór przemysłowy przymiotu nowości czy indywidualnego charakteru,
rejestracja wzoru w agencji UE może zostać dokonana w ciągu zaledwie dwóch dni. Termin dwudniowy dotyczy jednakże wniosków zakwalifikowanych do rozpatrywania ich w trybie fast‑track, co
następuje po spełnieniu pewnych wymogów przez zgłaszającego.
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4. Poinformowany użytkownik
Na gruncie prawa polskiego wzorzec poinformowanego użytkownika nie był do‑
tychczas znany. W związku z tym przedstawiciele doktryny prawa wzorów przemy‑
słowych podejmowali próby zdefiniowania tego punktu odniesienia. E. Nowińska
zwróciła uwagę na dwa elementy konstrukcyjne definicji tego modelu. Po pierwsze,
wskazała, że jest to „osoba, która jest „użytkownikiem”, a więc stale się z danym pro‑
duktem styka, korzystając z niego”. Po drugie, użytkownik jest „poinformowany”, co
oznacza, że „dostrzega cechy produktu, potrafi go zidentyfikować spośród innych
tego samego rodzaju”628. Podobne stanowisko zajęła J. Sieńczyło‑Chlabicz, która
stwierdziła, że „termin „użytkownik” definiuje ów model i jego stosunek do wytworu,
z kolei pojęcie „zorientowany” określa przypisywane mu kwalifikacje”629. M. Poźniak
‑Niedzielska przyjęła, że poinformowany użytkownik to osoba „najbardziej przenikli‑
wa i mająca lepszą znajomość przedmiotu niż zwykły użytkownik. Nie jest to [jednak]
sam twórca ani przeciętny odbiorca, który występuje w prawie znaków towarowych,
czy znawca określonej dziedziny techniki w prawie wynalazczym, lecz osoba, która
tkwi pomiędzy nimi”630. Jest to bowiem użytkownik, który reprezentuje pewien zasób
wiedzy, niezbędny do dokonania oceny ogólnego wrażenia. Musi posiadać w szcze‑
gólności informacje na temat stanu wzornictwa w danej dziedzinie, czyli wzorów
udostępnionych publicznie631.
Oceny ogólnego wrażenia dokonuje się, uwzględniając, po pierwsze, dotychczas
udostępnione wzory przemysłowe czy inne dobra niematerialne (znaki towarowe,
wzory użytkowe), które mogą być kolizyjne względem badanego wzoru oraz, po
drugie, zakres swobody twórczej. Ocena ogólnego wrażenia powinna być oceną
cech poszczególnych wzorów. Wiedza na temat rozumienia przesłanek ochronnych
wzoru przemysłowego czy definicji zakresu ochrony wzorów przemysłowych jest dla
poinformowanego użytkownika zbyteczna. Informacje na temat przepisów praw‑
nych definiujących pojęcie indywidualnego charakteru czy zakresu ochrony wzoru
przemysłowego powinien bowiem posiadać sąd czy inny organ orzekający w sprawie
unieważnienia czy naruszenia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, a nie – po‑
informowany użytkownik.

E. Nowińska [w:] E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej..., s. 144.
J. Sieńczyło‑Chlabicz, Przesłanki zdolności rejestrowej wzoru przemysłowego..., s. 73.
630
Tak M. Poźniak-Niedzielska, Ochrona wzorów przemysłowych w prawie europejskim..., s. 6.
631
Na temat zakresu wiedzy, jaki powinien posiadać poinformowany użytkownik zob.: M. Poźniak
‑Niedzielska, Glosa do wyroku SN z 23.10.2007 r. w sprawie II CSK 302/07...; J. Sieńczyło‑Chlabicz,
Wzorzec zorientowanego użytkownika w prawie wzorów przemysłowych..., s. 11–12; K. Szczepanowska
‑Kozłowska, Zdolność rejestracyjna wzoru w prawie Unii Europejskiej..., s. 48; A. Tischner [w:] Prawo
własności przemysłowej. Komentarz..., s. 580; A. Wojciechowska, Treść i zakres prawa z rejestracji
wzoru przemysłowego [w:] Księga pamiątkowa ku czci prof. J. Szwaji. Prace z Wynalazczości i Ochrony
Własności Intelektualnej, Kraków 2004, s. 198.
628

629

172

rozDział

V

5. Poinformowany użytkownik a znawca
i przeciętny konsument – podobieństwa i różnice
Po wprowadzeniu modelu poinformowanego użytkownika do polskiego prawa wzo‑
rów przemysłowych próbowano definiować ten punkt odniesienia w oparciu o już
istniejące na gruncie prawa własności przemysłowej wzorce osób. Najczęściej wzo‑
rzec poinformowanego użytkownika traktowano jako model pośredni pomiędzy
wzorcem przeciętnego konsumenta a znawcą. W orzecznictwie funkcjonuje pogląd,
zgodnie z którym „zorientowany użytkownik to konsument bardzo uważny, który wie
czego szuka i zwraca uwagę na wszystkie widoczne elementy produktu”632. Takie uję‑
cie poinformowanego użytkownika zbliża go do konsumenta, który zamierza nabyć
towar633. W innym orzeczeniu sąd zajął odmienne stanowisko. Przyjął bowiem, że po‑
informowanym użytkownikiem „nie może być (...) nabywca (konsument) lecz osoba,
która używa przedmiotu i posługuje się nim jako znawca”634. Kwalifikacja danej osoby
jako poinformowanego użytkownika zależy jednak od rodzaju i przeznaczenia pro‑
duktu, w który wzór został inkorporowany. Nie należy zatem kategorycznie twier‑
dzić, iż poinformowanym użytkownikiem nie jest konsument.
Model poinformowanego użytkownika jest jednak punktem odniesienia zna‑
czeniowo różnym od modelu przeciętnego konsumenta635. M. Poźniak‑Niedzielska
reprezentuje pogląd, zgodnie z którym „Od zorientowanego użytkownika wymaga
się pewnych kwalifikacji, nie może to być tylko nabywca lub konsument, lecz oso‑
ba, która używa przedmiotu i posługuje się nim jako znawca”636. K. Szczepanowska‑
‑Kozłowska stanęła na stanowisku, że poinformowanym użytkownikiem jest osoba,
która używa w sposób stały danego produktu, czyli jest ostatecznym konsumen‑
tem637. Ta definicja sprawdza się jednak „wyłącznie w odniesieniu do produktów
codziennego użytku, które nabywamy na tyle często, aby zapoznać się z cechami
zawartego w nich wzoru, móc porównać go z innymi. Jest to natomiast utrudnione
w odniesieniu do produktów nabywanych incydentalnie”638.
Zob. wyrok WSA w Warszawie z 13.01.2011 r., VI SA/Wa 1501/10.
M. Hulicki, Pojęcie „poinformowany użytkownik w świetle praktyki i orzecznictwa unijnego, PPWI
2011/112, s. 121.
634
Zob. m.in.: wyrok SO w Warszawie XXII Wydział Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych z 8.10.2007 r., XXII GWwp 2/05; wyrok SO w Warszawie XXII Wydział Sąd
Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych z 31.03.2009 r., XXII GWwp 9/08.
W tych orzeczeniach sąd powołuje się na stanowisko zaprezentowane przez M. Poźniak-Niedzielską,
Ochrona wzorów przemysłowych w prawie europejskim..., s. 6.
635
Zob. wyrok WSA w Warszawie z 12.03.2009 r., VI SA/Wa 1573/08, niepubl.
636
Tak M. Poźniak-Niedzielska, Ochrona wzorów przemysłowych w prawie europejskim..., s. 6.
637
Tak K. Szczepanowska-Kozłowska, Zdolność rejestracyjna wzoru w prawie Unii Europejskiej..., s. 48.
638
Takiej argumentacji, przemawiającej przeciwko przyjęciu za poinformowanego użytkownika ostatecznego konsumenta, używał wielokrotnie polski sąd ds. wspólnotowych znaków towarowych
i wzorów. Zob. m.in.: wyrok z 3.03.2009 r., XXII GWwp 9/08.
632
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W polskiej doktrynie prawa wzorów przemysłowych funkcjonuje również pogląd,
zgodnie z którym poinformowanym użytkownikiem może być „każdy podmiot zwią‑
zany z tworzeniem, przechowywaniem lub dystrybucją produktu, znający dobrze
jego walory użytkowe i cechy techniczne”639. Jest to osoba zajmująca się zawodo‑
wo dziedziną, której wzór dotyczy640. Takie rozumienie pojęcia poinformowanego
użytkownika przybliża ten model do znawcy, zaś oddala od modelu użytkownika
jako takiego. Według powołanej definicji poinformowanym użytkownikiem będzie
także podmiot, który zasadniczo nie używa produktu, lecz zajmuje się jego projekto‑
waniem, przechowywaniem czy dystrybucją. Należy jednakże podkreślić, że poinfor‑
mowany użytkownik jest „dopasowywany” do produktu, w jaki wzór jest wdrożony.
W związku z powyższym – w odniesieniu do specjalistycznych produktów poziom
wiedzy i kwalifikacje takiego użytkownika powinny być wyższe, co może go zbliżać
do punktu odniesienia stosowanego w prawie patentowym. Nadanie „profesjonal‑
nego wymiaru” poinformowanemu użytkownikowi ma swoje uzasadnienie w do‑
tychczasowym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W wyroku
w sprawie C‑101/11P i C‑102/11P, Herbert Neuman Trybunał Sprawiedliwości przyjął,
że „pojęcie poinformowanego użytkownika powinno być rozumiane jako określa‑
jące nie użytkownika, lecz jako osobę szczególnie uważną, czy to z racji swojego
osobistego doświadczenia, czy posiadanej rozległej wiedzy w danym sektorze”641.
Nie oznacza to jednak, że wzorzec poinformowanego użytkownika należy zrównać
z modelem znawcy, stosowanego na gruncie prawa patentowego. Są to bowiem dwa
niezależne punkty odniesienia. Innym przykładem „zbliżenia” modelu poinformowa‑
nego użytkownika do modelu znawcy jest orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Admini‑
stracyjnego w Warszawie, w świetle którego sąd za poinformowanego użytkownika
kratki kominkowej wentylacyjnej przyjął „architekta wnętrz, montera kominków, han‑
dlarza kominków, a w przypadku kominków zabytkowych lub stylizowanych na ta‑
kie konserwatora zabytków”642. Niemniej, jak stwierdził Naczelny Sąd Administra‑
cyjny, „(...) należy wyraźnie podkreślić, że z faktu zaliczenia konserwatora zabytków
do grupy zorientowanych użytkowników nie sposób wywieść, że dokonano podziału
na dwie grupy kratek kominkowych – ozdobnych i prostych”643.
Również w polskiej praktyce orzeczniczej model znawcy, przeciętnego konsumen‑
ta i model poinformowanego użytkownika stanowią odrębne punkty odniesienia.
W praktyce często może zdarzyć się, że jako znawca czy jako przeciętny konsument,
jak również jako poinformowany użytkownik może być wskazana ta sama osoba. Nie
oznacza to jednak, że wymienione wzorce osób należy ze sobą utożsamiać.

J. Sożański, Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej w Unii Europejskiej, Warszawa‑Poznań
2005, s. 30–37.
640
Tak E. Nowińska [w:] E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej..., s. 91–98.
641
Wyrok C‑101/11P i C‑102/11P, Herbert Neuman.
642
Zob. wyrok NSA z 21.06.2016 r., II GSK 508/15, w którym NSA podzielił stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wyrażone w wyroku z 16.10.2014 r., sygn. akt VIII SA/Wa
477/14.
643
Tamże.
639
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6. Ocena ogólnego wrażenia przez pryzmat
poinformowanego użytkownika w postępowaniu
o unieważnienie i naruszenie prawa z rejestracji
wzoru przemysłowego
Model poinformowanego użytkownika, punkt odniesienia stosowany w prawie wzo‑
rów przemysłowych, został wprowadzony do prawa polskiego dyrektywą 98/71. Do‑
konywanie oceny z uwzględnieniem tego wzorca ma istotne znaczenie w postępo‑
waniu o unieważnienie, jak i naruszenie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.
Rejestracja wzorów przemysłowych w Polsce jest dokonywana przez Urząd
Patentowy RP. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego jest przyznawane przez
Urząd Patentowy RP na wniosek zgłaszającego na pięcioletnie okresy (art. 105 ust. 6
PrWłPrzem). Jest ono potwierdzane wydawanym przez Urząd Patentowy RP świa‑
dectwem z rejestracji. Prawo to może trwać maksymalnie 25 lat. Jeżeli wzór prze‑
mysłowy, na który zostało udzielone prawo z rejestracji, nie jest nowy lub nie posia‑
da indywidualnego charakteru, wówczas prawo z rejestracji wzoru przemysłowego
może zostać unieważnione na skutek złożonego sprzeciwu lub w toku postępowa‑
nia o unieważnienie prawa z rejestracji wzoru. Sprzeciw wobec prawomocnej de‑
cyzji Urzędu Patentowego RP o udzieleniu prawa z rejestracji może wnieść każdy.
Nie może on być jednak złożony później niż w ciągu 6 miesięcy od opublikowania
w „Wiadomościach Urzędu Patentowego” informacji o udzieleniu prawa (art. 246
PrWłPrzem). Po upływie tego czasu unieważnić prawo z rejestracji wzoru przemysło‑
wego może wyłącznie osoba legitymująca się interesem prawnym (art. 89 PrWłPrzem
w zw. z art. 117 PrWłPrzem). Z wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji wzoru
przemysłowego może również wystąpić prokurator generalny lub Prezes Urzędu Pa‑
tentowego RP (art. 89 ust. 2 PrWłPrzem w zw. z art. 117 PrWłPrzem).
Wniosek o unieważnienie prawa z rejestracji jest rozpatrywany w pierwszej in‑
stancji przez Urząd Patentowy RP (art. 255 ust. 1 pkt 1 PrWłPrzem). Sprawy te są za‑
tem poza kognicją sądów. Sąd nie może wydać orzeczenia w sprawie unieważnienia
prawa z rejestracji wzoru przemysłowego644. Sąd powinien zawiesić postępowanie
do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Urząd Patentowy RP645. Jednocześnie, aby nie
spowodować niepotrzebnej zwłoki w rozpoznawaniu sprawy, sąd powinien ozna‑
czyć stronie procesowej odpowiedni termin na złożenie w Urzędzie Patentowym RP
wniosku o unieważnienie646. Na decyzję Urzędu Patentowego RP przysługuje skarga
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (art. 248 PrWłPrzem). Naj‑
Zastrzeżenie to nie dotyczy praw wyłącznych udzielanych na wzory wspólnotowe przez EUIPO.
Zob. wyrok SN z 18.02.2016 r., II CSK 282/15.
646
Zob. też J. Szwaja [w:] Prawo wynalazcze..., s. 159 oraz powołany tam wyrok SN z 29.08.1959 r.,
III CR 1288/58, OSN 1960, Nr 3, poz. 83.
644
645
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częściej, jak wskazują przedstawiciele doktryny, podstawą unieważnienia jest brak
przesłanki nowości wzoru647.
Niewłaściwe zastosowanie modelu poinformowanego użytkownika przez Urząd
Patentowy RP może być dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
podstawą do uchylenia decyzji Urzędu Patentowego RP na skutek skargi wniesio‑
nej na decyzję Urzędu. Wadliwe rozumienie pojęcia poinformowanego użytkownika
„prowadzi [bowiem] do spłyconej i nieuważnej oceny porównywanych produktów,
dokonanej z naruszeniem art. 104 p.w.p. i 80 k.p.a.”648. „(...) rolą „zorientowanego
użytkownika”, o którym mówi Ustawodawca w art. 104 p.w.p. w ust. 1 i 2 p.w.p., jest
ocena ogólnego wrażenia, jakie wywołują cechy linii, konturów, kształtów, kolory‑
styki, struktury lub materiału wytworu oraz jego ornamentacji – w zakresie swobo‑
dy twórczej przy opracowywaniu wzoru – ograniczona funkcjami siedzenia i leżenia
oraz wcześniejszym wzornictwem”, a „wymogi art. 104 p.w.p. w ust. 1 i 2 p.w.p. spra‑
wiają (...), że istotnym zagadnieniem jest, kto – w ocenie Urzędu Patentowego – był
w niniejszej sprawie »zorientowanym użytkownikiem«”649. Dlatego, w odniesieniu
do wzoru kanapy Urząd Patentowy RP błędnie powołał się na opinię biegłego, „bo‑
wiem brak jest dowodów, czy jest on biegłym z zakresu wzornictwa przemysłowego,
który byłby w stanie wskazać zakres swobody twórczej przy opracowywaniu wzorów
kanap i sof rozkładanych i stan wzornictwa oraz dokonać porównania obu wzorów
i na podstawie tych przesłanek wskazać, jakie ogólne wrażenie wywołuje to porów‑
nanie na zorientowanym użytkowniku”650.
Stanowisko zaprezentowane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny jest również
wadliwe. Nie można bowiem utożsamiać wzorca poinformowanego użytkownika ze
specjalistą czy biegłym sądowym. Cytowane orzeczenie zostało wydane w oparciu
o kontrowersyjny wyrok Sądu Najwyższego, w którym Sąd stwierdził, że „Zorien‑
towanym użytkownikiem w rozumieniu omawianych przepisów nie jest (...) zwykły,
przeciętny użytkownik, toteż ustalenie w sprawie o naruszenie prawa z rejestracji
wzoru przemysłowego, jakie ogólne wrażenie na zorientowanym użytkowniku wy‑
wołuje porównanie wzoru zakwestionowanego z wzorem zarejestrowanym, wyma‑
ga z reguły wiadomości specjalnych w rozumieniu art. 278 § 1 k.p.c.”651. Stanowi‑
sko wyrażone przez Sąd Najwyższy w wyroku z 23.10.2007 r. doprowadziło do tego,
że w postępowaniach o unieważnienie czy naruszenie prawa z rejestracji wzorów
przemysłowych w toku dokonywania oceny ogólnego wrażenia często powoływano
się na opinie biegłych specjalistów, których utożsamiano z modelem poinformowa‑
nego użytkownika. Również sądy rozstrzygające w tych sprawach niejednokrotnie
domagały się takich opinii. W ostatnim czasie Sąd Najwyższy wydał jednakże wy‑
rok, w którym całkowicie zaprzeczył stanowisku wyrażonemu w powołanym wyżej
Tak W. Kotarba, Ochrona własności przemysłowej w gospodarce polskiej..., s. 115; E. Nowińska [w:]
E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej..., s. 114; J. Kępiński, Wzór
przemysłowy i jego ochrona..., s. 222; J. Sieńczyło‑Chlabicz, Unieważnienie i wygaśnięcie...
648
Zob. wyrok WSA w Warszawie z 15.12.2009 r., VIII SA/Wa 332/09, niepubl.
649
Zob. wyrok WSA w Warszawie z 17.12.2009 r., VI SA/Wa 1706/09, niepubl.
650
Tamże.
651
Wyrok SN z 23.10.2007 r., II CSK 302/07, Biuletyn SN 2008, Nr 2.
647
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orzeczeniu. Wyrok SN z 18.02.2016 r. w sprawie II CSK 282/15 przyjęto odmienną
koncepcję. Sąd Najwyższy w sprawie II CSK 282/15 stanął bowiem na stanowisku,
że „(...) podobieństwo między spornymi wzorami przemysłowymi powinien oceniać
specjalista, posiadający wiadomości wystarczające do fachowej analizy podobieństw
i różnic, w szczególności biegły z zakresu wzornictwa przemysłowego. Potrzeba za‑
sięgnięcia takiej opinii zachodzi jedynie w wypadkach szczególnych, zwłaszcza gdy
określenie relewantnego zorientowanego użytkownika i ustalenie przez sąd zakresu
jego postrzegania i oceny jest utrudnione”.
Ocena posiadania przez wzór indywidualnego charakteru powinna być zatem
dokonywana „z uwzględnieniem kryteriów zobiektywizowanych przez pryzmat kon‑
strukcji normatywnej zorientowanego użytkownika”652. W związku z tym nieprawi‑
dłowym jest posługiwanie się przez sąd opinią biegłego zamiast przeprowadzania
oceny normatywnej z punktu widzenia poinformowanego użytkownika. Wiadomo‑
ściami specjalnymi, na temat których może wypowiadać się biegły, o którym mowa
w art. 278 § 1 Kpc, jest, po pierwsze, zakres swobody twórczej projektanta oraz, po
drugie, stan wzornictwa z danej dziedziny, uwzględniany w toku dokonywania oce‑
ny indywidualnego charakteru. Interesujące stanowisko zajął brytyjski sąd w spra‑
wie dotyczącej naruszenia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Ów sąd przy‑
jął bowiem, że dowód z opinii biegłego nie jest w ogóle przydatny w odniesieniu
do wzorów produktów codziennego użytku (wzorów produktów konsumenckich),
w przeciwieństwie do produktów, w odniesieniu do których istotne znaczenie mają
cechy techniczne, choć brytyjski sąd uważa, że sądy w ogóle nie powinny uwzględ‑
niać dowodów z opinii biegłych653. Niemniej w niektórych sytuacjach należy docenić
wagę dowodu z opinii biegłego. Dowód ten może być bowiem dla sądu pomocny
w odniesieniu do aspektów technicznych w szczególności wówczas, gdy poinformo‑
wanym użytkownikiem nie jest zwykły obserwator. Ponadto w sytuacji gdy jako poin‑
formowanego użytkownika nie można wskazać zwykłego nabywcę czy konsumenta
produktu, wówczas biegły może wskazać na pewne elementy i cechy produktów,
które sąd z uwzględnieniem poinformowanego użytkownika powinien wziąć pod
uwagę. Opinia biegłego może również posłużyć do porównania wzorów654.
Sąd, badając ogólne wrażenie wzoru przez pryzmat poinformowanego użytkow‑
nika, powinien uwzględnić pewne ograniczenia związane z funkcjonalnością wzoru,
względami bezpieczeństwa czy innymi elementami, które są narzucone charakterem
przedmiotu, do którego jest wdrożony wzór przemysłowy. Poinformowany użytkow‑
nik powinien posiadać też pewną wiedzę w kwestii dotychczas istniejącego wzornic‑
twa, ale również – na temat zakresu swobody twórczej projektanta.
Tak A. Tischner [w:] Prawo własności przemysłowej. Komentarz..., s. 579. Jest to stanowisko zgodne
z orzecznictwem OHIM i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Identyczne stanowisko zajął
wcześniej R. Skubisz w odniesieniu do modelu przeciętnego konsumenta (zob. R. Skubisz [w:] Usta‑
wa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa 2007, s. 697–703).
653
Zob. na temat roli biegłego w postępowaniach o naruszenie prawa do wzoru przemysłowego D. Stone, W. Corbett, English Design Litigation: What Role for Expert Evidence?, EIPR 2014/10, s. 676.
654
Wyrok Mainetti p. Hangerlogie 2012 EWPCC 42, pkt 13. Zob. też na temat dowodu z opinii biegłego i jego roli D. Stone, W. Corbett, English Design Litigation..., s. 677–678.
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W związku z powyższym za poinformowanego użytkownika nie można uznać,
przykładowo, pracownika polskiego Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. Takie
osoby są specjalistami w swej branży i ich opinia nie stanowi opinii poinformowane‑
go użytkownika, lecz – dobrze zapoznanego z materią wzornictwa przemysłowego –
fachowca655. Punkt odniesienia w postaci poinformowanego użytkownika, podobnie
jak model znawcy w prawie patentowym czy przeciętnego konsumenta w prawie
znaków towarowych i reklamy, powinien pomóc sądowi w dokonaniu oceny ewen‑
tualnego naruszenia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Jest to ocena nor‑
matywna sądu, więc nie należy utożsamiać tego punktu odniesienia z biegłym. Sąd
nie może zatem uwzględnić opinii, przykładowo, pracowników Instytutu Wzornictwa
Przemysłowego jako opinii poinformowanego użytkownika. Dobrze poinformowany
użytkownik nie ma bowiem ani wiedzy pracowników Instytutu Wzornictwa Przemy‑
słowego, ani ich doświadczenia. „Jego postrzeganie wzoru i produktu jest (...) mniej
wnikliwe i szczegółowe. Stąd dokonana przez sąd ocena nie jest tak kategoryczna (...)
[w porównaniu do] tej przedstawionej przez biegłych”656.
W literaturze przedmiotu istnieje pogląd znajdujący swoje potwierdzenie rów‑
nież w orzecznictwie EUIPO oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
że „miarodajny dla oceny powinien być użytkownik, który styka się z produktem
inkorporującym wzór przemysłowy, by skorzystać z niego zgodnie z przeznacze‑
niem i w celu wyzyskania wartości tkwiącej dla niego w tym produkcie, która jest
rezultatem włączenia wzoru przemysłowego”657. Nie jest zatem właściwe wskazanie
jako osoby poinformowanego użytkownika w odniesieniu do wzoru ramienia ozdob‑
nego do opraw oświetleniowych handlowca artykułów oświetleniowych658, ponieważ
to nie on jest użytkownikiem takich produktów, zaś godne aprobaty jest utożsa‑
mianie poinformowanego użytkownika podstawki reklamowej „star base” z osobą,
która zamawia u producenta partię podkładek reklamowych w celu zaopatrzenia ich
w reklamy wyrobów własnej firmy i rozprowadzenia do miejsc ich użytkowania. Sąd
stanął na stanowisku, że model poinformowanego użytkownika to „(...) użytkownik
hipotetyczny (fizycznie nieistniejący), który używa w sposób stały danego produktu;
nie jest to więc ani przeciętny konsument, ani przeciętny fachowiec”. W związku z po‑
W dotychczasowym orzecznictwie zapadłym w sprawach z zakresu wzornictwa przemysłowego
sądy często odrzucały opinie dotyczące posiadania przez wzór indywidualnego charakteru, sporządzone przez specjalistów z zakresu wzornictwa. Sąd stoi na stanowisku, że takie osoby reprezentują
zbyt wysoki poziom wiedzy, aby móc stanowić modelowy punkt odniesienia (zob. m.in.: wyrok SO
w Warszawie z 8.10.2007 r., XXII GWwp 2/05). Takie stanowisko jest zgodne z postulatem, aby
ocena ogólnego wrażenia, jakie wywiera wzór przemysłowy, tak jak i ocena niebezpieczeństwa
wprowadzenia w błąd w odniesieniu do znaku towarowego, była dokonywana z punktu widzenia normatywnego. W kwestii dokonywania oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd patrz
R. Skubisz [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz..., s. 697–703.
656
Zob. wyrok SO w Warszawie z 8.10.2007 r., XXII GWwp 2/05.
657
Tak A. Tischner [w:] Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2014, s. 699.
658
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie, której przedmiotem był wzór ramienia ozdobnego do opraw oświetleniowych stanął na stanowisku, że poinformowanym użytkownikiem jest, na przykład, handlowiec artykułów oświetleniowych (patrz wyrok WSA w Warszawie
z 28.05.2010 r., VI SA/Wa 598/10, niepubl.).
655
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wyższym żaden organ rozstrzygający w sprawie unieważnienia czy naruszenia prawa
do wzoru przemysłowego „nie może zasięgnąć opinii zorientowanego użytkownika
(...), gdyż taki nie istnieje”659.
W odniesieniu do opakowania na baterie należy uznać, zgodnie ze stanowiskiem Wo‑
jewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wyrażonym w wyroku z 14.08.2014 r.
w sprawie VI SA/Wa 709/14 zaaprobowanym przez Naczelny Sąd Administracyjny w wy‑
roku z 31.05.2016 r. w sprawie II GSK 2858/14, że „(...) w żadnym razie nie można odmó‑
wić nabywającym baterie w opakowaniach i przechowujących te opakowania klientom
przymiotu osób dobrze poinformowanych i mających rozeznanie co do przedmio‑
tu zakupu, którego nie stanowią baterie, lecz opakowanie baterii”. Sąd nie zgodził się
z argumentacją skarżącej, iż użytkownicy baterii kupują je wyłącznie luzem, na sztuki
w związku z czym opakowania leżą poza ich zainteresowaniem, tak jak nieprawdziwe
jest twierdzenie, że każdy klient kupuje jeden rodzaj baterii i nie szuka innych, choćby ze
względu na sposób ich opakowania i przechowywania. Baterie w zamkniętych opako‑
waniach prezentowane są w hurtowniach baterii oraz niemal przy każdym stoisku kaso‑
wym supermarketów i trudno uznać, że tak oferowany towar opakowany według wzoru
czy to spornego, czy przeciwstawionego nie zwraca uwagi i nie interesuje nabywców,
którzy mogą mieć określone wymagania przechowywania baterii, wzornictwa czy kolo‑
rystyki. Stąd wniosek, że zorientowanym użytkownikiem może być, poza dystrybutora‑
mi, także określona grupa nabywców”660. Natomiast w przypadku wzoru trumny poin‑
formowanym użytkownikiem jest „ograniczona (...) grupa osób zawodowo działających
w branży funeralnej”661. Są to zatem osoby, które zawodowo zajmują się sferą żałobną.
Mogą to być, przykładowo, pracownicy zakładu pogrzebowego lub krematorium.
W prawie polskim prawo z rejestracji wzorów przemysłowych zostało ograniczo‑
ne do wytworów tego rodzaju, dla których zostało dokonane zgłoszenie (art. 105
ust. 5 PrWłPrzem). Natomiast w dyrektywie 98/71 „Zakres ochrony przyznany przez
zarejestrowanie wzoru obejmuje każdy wzór, który nie wywołuje u zorientowanego
użytkownika innego ogólnego wrażenia” (art. 9 dyrektywy 98/71). Poglądy przedsta‑
wicieli doktryny na temat zakresu ochrony wzorów przemysłowych w świetle art. 9
dyrektywy 98/71, są również rozbieżne. A. Kur stoi na stanowisku, że ochrona przy‑
znana na dany wzór powinna obejmować konkretny produkt662. Natomiast D. Musker
twierdzi, że zakres ochrony obejmuje każdy produkt, w którym wzór jest zawarty663.
Podobnie uważa M. Howe, według którego zakres ochrony rozciąga się na wszyst‑
kie produkty, w których wzór jest inkorporowany664. Zgodnie z wykładnią języko‑
wą przepisu art. 9 dyrektywy 98/71 zakres ochrony wzorów przemysłowych nie jest
ograniczony wyłącznie do produktów, dla których zostało dokonane zgłoszenie. Tym
samym pierwsze stanowisko należy uznać za błędne.

Tak wyrok WSA w Warszawie z 11.05.2010 r., VI SA/Wa 504/10, niepubl.
Wyrok NSA z 31.05.2016 r., II GSK 2858/14.
661
Wyrok NSA z 24.06.2016 r., II GSK 2818/14.
662
Zob. A. Kur, Industrial design protection in Europe – Directive and Community Design...
663
Zob. D. Musker, Community Design Law...
664
M. Howe, Russel‑Clarke and Howe on Industrial Designs..., s. 31.
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Niemniej jednak w kontekście przepisów ustawy PrWłPrzem prawo z rejestracji
wzoru przemysłowego zostało ograniczone do wytworów tego rodzaju, dla któ‑
rych zostało dokonane zgłoszenie (art. 105 ust. 5 PrWłPrzem). Mimo to w literaturze
przedmiotu pojawiają się rozbieżne opinie na temat zakresu prawa z rejestracji wzoru
przemysłowego. K. Szczepanowska‑Kozłowska reprezentuje pogląd, zgodnie z któ‑
rym „Ograniczona czasowa wyłączność posługiwania się danym wzorem, inaczej niż
w przypadku znaków towarowych, zakłada oderwanie od konkretnej formy”665. Po‑
dobne stanowisko wyraziła E. Nowińska. Według niej „zakresem ochrony objęta jest
(...) nie tylko postać wytworu w wersji wskazanej w zgłoszeniu, lecz każdy podobny
wzór do granicy, poza którą porównywane rozwiązanie wywołuje odmienne wraże‑
nie ogólne na zorientowanym użytkowniku”666. Natomiast A. Wojciechowska wska‑
zuje, że wyłączność dotyczy produktów objętych zgłoszeniem667. Podobnie uważa
P. Podrecki, który twierdzi, że „w stosunku do wzorów przemysłowych, podobnie jak
w odniesieniu do znaków towarowych, obowiązuje reguła określana jako »zasada
specjalizacji«”668.
Zasada specjalizacji jest charakterystyczna dla znaków towarowych. Nie można jej
odnosić do wzorów przemysłowych, które są odrębną kategorią dóbr niematerial‑
nych i pełnią inne funkcje w obrocie gospodarczym aniżeli znaki towarowe. Znak
towarowy ma w szczególności pomóc konsumentom w identyfikowaniu towaru lub
usługi z konkretnym przedsiębiorcą, umożliwiając odróżnianie towarów rodzajowo
identycznych lub podobnych pochodzących z różnych kanałów dystrybucji669. Tym‑
czasem wzór przemysłowy poprzez swoją indywidualną postać ma zachęcić konsu‑
menta do dokonania zakupu towaru, w który wzór został wdrożony. Dla konsumenta
dany wytwór, w który wcielony jest wzór, niekoniecznie musi być wyznacznikiem
jego pochodzenia670. Tym samym, nie jest też słuszne przyporządkowanie wzorów
przemysłowych do konkretnych towarów.
Konstrukcja przepisu zawartego w art. 105 ust. 5 PrWłPrzem nie jest prawidło‑
wa. W świetle tego przepisu prawo z rejestracji wzoru przemysłowego ogranicza się
do wytworów tego rodzaju, dla których nastąpiło zgłoszenie, gdy wzór przemysłowy
jest zgłaszany jako symbol graficzny. Wówczas zgłaszający nie wskazuje, na jakiego
rodzaju produktach zgłoszony symbol graficzny będzie umieszczany, mimo że inten‑
cją zgłaszającego było uzyskanie ochrony na symbol graficzny, który, przykładowo,
zgłaszający zamierza umieszczać na różnego rodzaju artykułach promocyjnych, ta‑
kich jak: ołówki, długopisy, czapki czy koszulki.

Zob. K. Szczepanowska‑Kozłowska, Zdolność rejestracyjna wzoru..., s. 47.
E. Nowińska [w:] E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej..., s. 38.
667
Tak też A. Wojciechowska, Treść i zakres prawa z rejestracji wzoru przemysłowego..., s. 172.
668
P. Podrecki, Środki ochrony praw własności intelektualnej, Warszawa 2010, s. 89.
669
Zob. w kwestii funkcji znaków towarowych zamiast wielu R. Skubisz, Funkcje znaku towarowego
[w:] Księga pamiątkowa z okazji 80‑lecia rzecznictwa patentowego w Polsce, Warszawa 2001.
670
Odmienne stanowisko należy zaprezentować w odniesieniu do wzorów przemysłowych rejestrowanych jako symbole graficzne, które w większości pełnią funkcje odróżniania pochodzenia, bowiem
mogą być traktowane jak oznaczenia identyfikujące przedsiębiorcę w obrocie gospodarczym.
665
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Na aktualne brzmienie art. 105 ust. 5 PrWłPrzem mogły mieć wpływ poprzednio
obowiązujące w Polsce regulacje dotyczące zakresu ochrony wzorów zdobniczych.
Na gruncie nie obowiązującego już rozporządzenia z 1963 r. zakres ochrony wzo‑
rów zdobniczych był bowiem ograniczony do „przedmiotów tego rodzaju, dla któ‑
rych zgłoszenie nastąpiło” (§ 7 rozporządzenia Rady Ministrów z 1963 r.)671. Według
M. Poźniak‑Niedzielskiej takie ograniczenie „jest uzasadnione i powinno być utrzy‑
mane”, bowiem stanowi „linię demarkacyjną między ochroną specjalną, przewidzianą
w przepisach rozporządzenia o wzorach, a ochroną prawa autorskiego, która rozcią‑
ga się na dzieła jako takie”672.
Z wykładni językowej art. 105 ust. 5 PrWłPrzem wynika zatem, że zakres ochro‑
ny wzorów przemysłowych jest ściśle związany z produktem, dla którego wzór zo‑
stał zarejestrowany. Wątpliwe jest jednak, czy taka regulacja jest zgodna z dyrek‑
tywą 98/71673. Intencją prawodawcy unijnego nie było raczej ograniczenie zakresu
ochrony wzorów wyłącznie do produktów, dla których uzyskano rejestrację. Taka
hipoteza jest uzasadniona w kontekście analizy przepisów rozporządzenia 6/2002.
Z przepisów dyrektywy 98/71 nie wynika, że w odniesieniu do prawa wzorów prze‑
mysłowych powinna obowiązywać zasada specjalizacji. Z kolei w rozporządzeniu
6/2002 przyjęto zasadę, zgodnie z którą „wskazanie produktów, w których wzór
ma być ucieleśniony nie ma wpływu na zakres ochrony prawem z rejestracji wzo‑
ru” (art. 36 ust. 6 PrWłPrzem). Zamiarem prawodawcy unijnego w rozporządzeniu
6/2002 nie było zatem ograniczenie zakresu ochrony wzorów przemysłowych wy‑
łącznie do towarów wskazanych w zgłoszeniu. Tym niemniej, pomimo wskazanych
powyżej wątpliwości, ze względu na brak analogicznego przepisu w dyrektywie
98/71, nie można uznać na tej podstawie, że przepis art. 105 ust. 5 PrWłPrzem jest
niezgodny z prawem unijnym674.
Przedstawiciele doktryny prawa wzorów przemysłowych zaproponowali pewne
kompromisowe rozwiązanie polegające na dokonywaniu „oceny zakresu prawa wy‑
łącznego (...) tylko ze względu na istotę produktu lub sektora produkcji wytwarzają‑
cego produkt”, a „produkty tego samego rodzaju” zaproponowali, aby interpretować
jako „odnoszące się do produktów o takim samym charakterze lub pochodzących
z tego samego sektora przemysłu, a nie do wytworów należących do tej samej klasy
towarów”675. W dalszym ciągu jednak poza obrębem ochrony są wzory inkorporo‑
671

672

673
674

675

Zob. obszernie na temat zakresu ochrony wzorów zdobniczych M. Poźniak-Niedzielska, Wzory zdob‑
nicze..., s. 127.
M. Poźniak-Niedzielska, Naruszenie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego [w:] Naruszenie praw
na dobrach niematerialnych, red. T. Szymanek, Warszawa 2001, s. 72–73.
Zob. A. Tischner [w:] Prawo własności przemysłowej. Komentarz..., s. 592–593.
E. Nowińska twierdzi, że takie różnice legislacyjne są dopuszczalne, mimo że, jak zauważa, „wynikająca z dyrektywy unifikacja w omawianej kwestii nie została dokonana” (E. Nowińska [w:] E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej. Komentarz..., s. 175).
A. Wojciechowska, Treść i zakres prawa z rejestracji wzoru przemysłowego..., s. 173; przytaczam
za A. Tischner [w:] Prawo własności przemysłowej. Komentarz..., s. 593. Identyczne stanowisko wyraziła M. Poźniak-Niedzielska na gruncie nie obowiązującego już rozporządzenia z 1963 r. Według
M. Poźniak-Niedzielskiej „(...) de lege ferenda należałoby rozważyć, celowość ustanowienia zakazu
stosowania zarejestrowanego wzoru do przedmiotów podobnych, tzn. posiadających te same wła-
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wane do produktów należących do innej klasy towarów. Ograniczenie treści prawa
z rejestracji wzoru przemysłowego wyłącznie do wzorów produktów, które zostały
wskazane w toku postępowania rejestrowego. Takie pojmowanie zakresu ochrony
wzorów przemysłowych jest sprzeczne z istotą wzoru przemysłowego. Niejedno‑
krotnie, jeden wzór przemysłowy może być bowiem inkorporowany do wielu ka‑
tegorii towarów. Produkt jest bowiem wyłącznie nośnikiem wzoru przemysłowego.
Często w toku dokonywania rejestracji wzoru przemysłowego zgłaszający zamie‑
rza zgłaszany wzór inkorporować do jednego towaru, a w międzyczasie okazuje się,
że wzór można stosować również w innych wytworach. Przy tak wąsko rozumianym
zakresie ochrony rejestracja wzorów przemysłowych byłaby bezcelowa, bowiem nie
uwzględnia się w niej ekonomicznego wymiaru wzorów przemysłowych. Założenie,
że wzór jest chroniony wyłącznie dla towarów wskazanych w zgłoszeniu, w konse‑
kwencji prowadzi do tego, że ochronie podlega produkt, w który wdrożony jest wzór
przemysłowy, a nie – wzór jako taki.
W odniesieniu do praw własności intelektualnej, co ma również zastosowanie
do praw wyłącznych do wzorów przemysłowych, w doktrynie wyróżnia się pozytywną
i negatywną stronę tych praw676. Pozytywną stronę prawa z rejestracji wzoru przemy‑
słowego stanowi przysługujące uprawnionemu prawo do korzystania z wzoru przemy‑
słowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(art. 105 ust. 2 PrWłPrzem). Ius negativum to prawo wyłączne, które umożliwia upraw‑
nionemu zakazanie wytwarzania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu lub uży‑
wania wytworu, w którym wzór przemysłowy jest zawarty lub zastosowany, gdy osoba
trzecia używa wzoru, który na zorientowanym użytkowniku nie wywołuje odmiennego
ogólnego wrażenia względem wzoru zarejestrowanego. Uprawniony może również za‑
bronić składowania takiego wytworu dla takich celów (art. 105 ust. 3 PrWłPrzem).
Przepis dotyczący czynów będących naruszeniem prawa z rejestracji wzoru prze‑
mysłowego został sformułowany podobnie do analogicznego przepisu dotyczącego
patentów (art. 66 PrWłPrzem). Co istotne, przepis dotyczący czynów będących narusze‑
niem patentu spotkał się z krytyką ze strony przedstawicieli doktryny. A. Szewc stanął
na stanowisku, że, zgodnie z tym przepisem „zakaz podejmowania działań wkraczają‑
cych w zakres cudzego patentu nie płynie z ustawy, jako konsekwencja udzielonego
patentu, ale wymaga określonego zachowania się ze strony uprawnionego z paten‑
tu677. Jak zauważa J. Kępiński takie sformułowanie przepisu może błędnie sugerować,
że do naruszenia dochodzi wówczas, gdy uprawniony, przykładowo, zakaże osobie
trzeciej wytwarzania wytworu, w którym inkorporowany jest jego wzór678. Co istotne,
mimo braku określenia „w szczególności” w zapisie art. 105 ust. 3 PrWłPrzem wymie‑
niony w tym przepisie katalog czynności należy traktować jako katalog otwarty679.

ściwości użytkowe lub pełniących te same funkcje” (tak M. Poźniak‑Niedzielska, Naruszenie prawa
z rejestracji wzoru przemysłowego..., s. 73).
676
Zob. A. Szajkowski [w:] System prawa własności intelektualnej..., s. 218.
677
A. Szewc, Naruszenie własności przemysłowej, Warszawa 2003, s. 50.
678
J. Kępiński, Wzór przemysłowy i jego ochrona..., s. 179–180.
679
Tenże, s. 181.
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Ochrona wzorów przemysłowych nie obejmuje cech wytworu wynikających wy‑
łącznie z jego funkcji technicznej oraz tych, które muszą być odtworzone w dokładnej
formie i wymiarach w celu umożliwienia mechanicznego połączenia go lub współ‑
działania z innym wytworem (art. 107 PrWłPrzem). Ponadto, uprawniony z rejestracji
wzoru przemysłowego nie może skutecznie przeciwstawić się korzystaniu ze wzoru
przez osoby trzecie, jeżeli wzór jest wykorzystywany do użytku osobistego lub nie‑
związanego z działalnością gospodarczą, w celu doświadczalnym, cytowania680 lub
nauczania (art. 115 pkt 1, 2, 3 PrWłPrzem). Co istotne, korzystanie ze wzoru nie jest
zabronione, jeżeli wzór jest stosowany lub zawarty w urządzeniach znajdujących się
na środkach transportu lądowego i zarejestrowanych w innych państwach statkach
morskich lub powietrznych, które czasowo znajdują się na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej i przez wykonywanie napraw takich statków. Jednocześnie, z zakresu ochro‑
ny został wyłączony import części zamiennych i akcesoriów, w których wzór jest sto‑
sowany lub zawarty, w celu napraw tych statków (art. 115 pkt 5 i 6 PrWłPrzem). Jest
to tak zwana klauzula reparacji. Uprawniony z prawa z rejestracji nie może skutecznie
przeciwstawić się korzystaniu ze wzoru przez osoby trzecie w odniesieniu do wyko‑
nania na indywidualne zamówienie naprawy związanej z odtworzeniem części skła‑
dowej wytworu złożonego, w celu przywrócenia mu pierwotnego wyglądu (art. 115
pkt 7 PrWłPrzem).
Innym istotnym ograniczeniem prawa z rejestracji jest instytucja tzw. używa‑
cza uprzedniego (art. 71 w zw. z art. 118 PrWłPrzem). Osoby korzystające z wynalazku
w dobrej wierze i czyniące to na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w chwili stano‑
wiącej o pierwszeństwie do uzyskania patentu, mogą go nadal bezpłatnie używać
w swoim przedsiębiorstwie w zakresie, w jakim robiły to dotychczas. Jednocześnie
z tego uprawnienia mogą również korzystać ci, którzy w tej samej chwili przygotowa‑
li wszystkie istotne urządzenia potrzebne do używania wynalazku. Na tę instytucję
będą powoływać się w szczególności osoby, które opracowały i nie zgłosiły do reje‑
stracji wzoru „nieróżniącego się ogólnym wrażeniem od zarejestrowanego”681.
W razie zawinionego naruszenia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego upraw‑
niony do prawa z rejestracji takiego wzoru może żądać od naruszającego zaniecha‑
nia naruszenia, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego
naruszenia – naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych lub poprzez
zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo in‑
nego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne
tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z wzoru przemysło‑
wego (art. 287 ust. 1 PrWłPrzem). Uprawniony może również wnioskować do sądu
680

681

W kwestii wykładni pojęcia „odtwarzanie w celach cytowania” zob. wyrok TS z 27.09.2017 r.,
C-24/16 i C-25/16, Nintendo Co. Ltd. przeciwko BigBen Interactive GmbH, BigBen Interactive SA,
ECLI:EU:C:2017:724, pkt 76–86. Zob też pkt 72–84 opinii rzecznika generalnego Yves’a Bota przedstawionej 1.03.2017 r. w sprawach połączonych C-24/16 i C-25/16, Nintendo Co. Ltd. przeciwko
BigBen Interactive GmbH, Big Ben Interactive SA w ramach wniosku o wydanie orzeczenia w trybie
prejudycjalnym złożonym przez Oberlandesgericht Düsseldorf, Niemcy, ECLI:EU:C:2017:146.
Tak E. Nowińska [w:] E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej...,
s. 180–181.
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o podanie do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji
o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym przez sąd (art. 287 ust. 2 PrWłPrzem).
Roszczenia te mogą być dochodzone, jeżeli sprawca działał w dobrej wierze, za okres
rozpoczynający się po dniu dokonania ogłoszenia w „Wiadomościach Urzędu Pa‑
tentowego” informacji o udzieleniu prawa, a w przypadku wcześniejszego powia‑
domienia przez uprawnionego osoby naruszającej prawo o dokonanym zgłoszeniu
– od daty tego powiadomienia (art. 292 ust. 2 PrWłPrzem). Roszczenia z tytułu naru‑
szenia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego ulegają przedawnieniu z upływem
3 lat, licząc od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o naruszeniu swego prawa
i o osobie, która naruszyła prawo z rejestracji682.
Powództwo o naruszenie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego zarejestrowa‑
nego przez Urząd Patentowy RP wytacza się w okręgu, w którym pozwany, będący
osobą fizyczną, ma miejsce zamieszkania (art. 27 § 1 KPC), a gdy pozwany jest osobą
prawną, co zdarza się najczęściej w odniesieniu do tego rodzaju spraw, właściwy jest
sąd, w okręgu którego pozwany ma swoją siedzibę (art. 30 KPC). Gdy do naruszenia
prawa z rejestracji wzoru przemysłowego doszło poza łączącym strony stosunkiem
zobowiązaniowym, działanie naruszającego ma charakter czynu niedozwolonego,
wówczas zastosowanie ma art. 35 KPC. Przepis ten przewiduje przemienną właści‑
wość sądu w sprawach o roszczenia z czynu niedozwolonego. Ponadto, jeżeli po‑
wództwo zostało wytoczone przeciwko przedsiębiorcy, sądem właściwym w spra‑
wie jest także sąd, w którego okręgu znajduje się zakład główny lub oddział, gdy
roszczenie pozostaje w związku z działalnością tego zakładu lub oddziału (art. 33
KPC). Co istotne, właściwość przemienna ustanowiona w przepisach Kodeksu po‑
stępowania cywilnego (art. 31 KPC)683 została pomyślana w interesie powoda, któ‑
ry może dokonać wyboru, przed którym sądem przemiennie właściwym wytoczyć
powództwo. Postępowanie o naruszenie wzoru przemysłowego zarejestrowanego
w Urzędzie Patentowym RP w pierwszej instancji toczy się przed sądem okręgowym
(art. 17 KPC). Do właściwości sądów okręgowych należą bowiem sprawy o ochronę
wzorów przemysłowych (art. 17 ust. 2 KPC).
Do naruszenia prawa z rejestracji dojdzie, „jeżeli na rynku pojawią się przedmio‑
ty będące naśladownictwem chronionego wzoru. Miarodajne w tym względzie bę‑
dzie ogólne wrażenie, a nie pedantyczna analiza szczegółów”684. Jest to stanowisko,
które wynika również z orzecznictwa zapadłego na gruncie rozporządzenia Rady

Na temat dochodzenia roszczeń z zakresu prawa własności przemysłowej zob.: A. Jakubecki, Do‑
chodzenie roszczeń z zakresu prawa własności przemysłowej w postępowaniu cywilnym, Studia Prawa
Prywatnego 2010, Nr 1(16)–2(17), s. 273–316; Zob. też A. Jakubecki, Dochodzenie roszczeń z zakre‑
su prawa własności przemysłowej w postępowaniu cywilnym [w:] System Prawa Prywatnego, t. 14B,
Prawo własności przemysłowej, red. R. Skubisz, Warszawa 2012, s. 1579–1679; J. Kępiński, Wzór
przemysłowy i jego ochrona..., s. 181–201; s. 82–86 i 93–94; M. du Vall [w:] E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej..., s. 211–241.
683
Na temat właściwości przemiennej sądów zob.: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red.
A. Jakubecki, Warszawa 2010; Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. T. Ereciński,
Warszawa 2006;
684
E. Nowińska [w:] E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej..., s. 217.
682
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Ministrów z 1963 r. W wyroku z 22.11.1967 r. Sąd Najwyższy przyjął, że do naruszenia
prawa do wzoru zdobniczego może dojść także wtedy, gdy istnieją pewne różnice
pomiędzy przedmiotami, bowiem „chodzi o ogólny efekt, ogólne wrażenie, a zatem
o istotne cechy wzoru zdobniczego”685. Jest to pogląd aktualny również na gruncie
obecnie obowiązujących przepisów z zakresu ochrony wzorów przemysłowych. Nie‑
jednokrotnie nawet drobne różnice mogą przyczynić się do stwierdzenia, iż z punktu
widzenia poinformowanego użytkownika wzory wywierają odmienne ogólne wraże‑
nie. Ta konstatacja jest bowiem uzależniona od rodzaju produktu, w jaki wdrożony
jest wzór przemysłowy686.
W większości przeanalizowanych orzeczeń ocena ogólnego wrażenia wzorów
jest dokonywana z uwzględnieniem punktu odniesienia w postaci poinformowane‑
go użytkownika, który nie był stosowany na gruncie rozporządzenia z 1963 r. Sądy
powszechne, rozpatrując sprawy dotyczące naruszenia prawa z rejestracji wzorów
przemysłowych, próbują definiować określenie „zorientowany użytkownik”. Rzadko
jednak dokonują one oceny ogólnego wrażenia wzorów przez pryzmat właściwie
wskazanego modelu poinformowanego użytkownika. W sprawie dotyczącej naru‑
szenia prawa z rejestracji wzoru długopisu Sąd Okręgowy w Zielonej Górze stanął
na stanowisku, że „Określenie »zorientowany użytkownik« (...) oznacza, że podobień‑
stwo wzorów musi być oceniane nie przez profesjonalistów, ekspertów w danej dzie‑
dzinie, lecz przez osobę, która danych przedmiotów używa i z tego względu jest
uważnym obserwatorem”687. Tymczasem Sąd Apelacyjny z Poznania, rozpatrując tą
sprawę w ramach wniesionej apelacji, na okoliczność wykazania ogólnego wrażenia,
jakie wywiera wzór na poinformowanym użytkowniku, dopuścił dowód z opinii bie‑
głego. Sąd nie wypowiedział się w kwestii modelu poinformowanego użytkownika.
Również w ramach opinii biegłego nie wskazano, kto powinien być uznany za po‑
informowanego użytkownika w odniesieniu do wzoru długopisów. Status poinfor‑
mowanego użytkownika przypisano zatem biegłemu, który w swojej opinii dokonał
oceny ogólnego wrażenia. Wskazany biegły dokonał jednakże oceny kolizji pomię‑
dzy wzorami przemysłowymi, posługując się kryteriami oceny stosowanej w toku
oceny kolizji pomiędzy znakami towarowymi. Biegły wykluczył bowiem, aby doszło
do sytuacji w której podobieństwa kształtów obu długopisów mogły wprowadzić
w błąd przeciętnego odbiorcę co do pochodzenia tych towarów688. Od wyroku Sądu
Apelacyjnego została złożona do Sądu Najwyższego skarga kasacyjna. Sąd Najwyż‑

Wyrok SN z 22.11.1967 r., I CR 433/67, PUG 1968/8 -9, s. 285.
Przykładowo, w odniesieniu do wzoru mebli ogrodowych Sąd UE przyjął, że na odmienność wrażenia, jakie wywołują wyżej wymienione produkty z punktu widzenia poinformowanego użytkownika może mieć również wpływ komfort użytkowania obydwu porównywanych produktów. Sąd UE
przyjął, że wcześniejszy wzór ma niskie siedzisko, podczas gdy kwestionowany wzór ma siedzisko
wyższe, a w związku z tym poinformowany użytkownik będzie postrzegał te różnice jako cechy, które mają wpływ na sposób siedzenia, a w tym na pozycję nóg w trakcie siedzenia. Również różnice
w kącie oparcia względem siedziska fotela mają wpływ na komfort użytkowania porównywanych
foteli (wyrok T-339/12, Gandia Blasco, pkt 26 i 30).
687
Tak wyrok SO z Zielonej Góry z 28.04.2006 r., V GC 111/05, niepubl.
688
Zob. wyrok SA z Poznania, Wydział I Cywilny z 22.11.2006 r., I ACa 783/06, niepubl.
685
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szy w celu dokonania oceny ogólnego wrażenia wzoru długopisu zdefiniował pojęcie
zorientowanego użytkownika. Sąd Najwyższy689 stwierdził, że „Wykładnia językowa
pojęcia »zorientowany użytkownik« wskazuje, że chodzi o osobę dobrze poinfor‑
mowaną, mającą dobre rozeznanie i wiadomości w danej dziedzinie, korzystającą
z określonych przedmiotów lub grupy przedmiotów. Pojęcie to nie ma charakteru
abstrakcyjnego, lecz odnosi się do konkretnej grupy przedmiotów porównywanych,
do której należy przedmiot zarejestrowany jako wzór przemysłowy oraz przedmiot
zakwestionowany. Zważywszy, że określenie to zostało wprowadzone jako nowe za‑
równo w stosunku do pojęcia »znawcy«, (...) jak i w stosunku do pojęcia przeciętnego
odbiorcy (...), trzeba uznać, że »zorientowany użytkownik« nie jest ani znawcą (eks‑
pertem), ani przeciętnym odbiorcą. W literaturze i orzecznictwie unijnym przeważa
stanowisko, że jest to osoba używająca w sposób stały danych przedmiotów, mająca
na ich temat więcej wiadomości praktycznych lub teoretycznych niż przeciętny użyt‑
kownik i mająca większą od niego zdolność spostrzegania cech charakterystycznych
danego przedmiotu. Ze względu na to, że zgodnie z art. 105 ust. 4 PrWłPrzem, przy
ocenie, czy porównywane przedmioty wywołują odmienne czy podobne ogólne
wrażenie, należy brać pod uwagę zakres swobody twórczej przy opracowywaniu
wzoru, trzeba uznać, że »zorientowany użytkownik« to osoba zorientowana prak‑
tycznie lub teoretycznie także w stanie wzornictwa w danej dziedzinie i zdolna od‑
różnić występujące wzory”. Mimo tak wyrażonego stanowiska, zgodnie z którym
nie należy za zorientowanego użytkownika uznawać specjalisty (eksperta), w dalszej
części uzasadnienia Sąd stwierdził, że „Zorientowanym użytkownikiem w rozumieniu
omawianych przepisów nie jest zatem zwykły, przeciętny użytkownik, toteż ustale‑
nie w sprawie o naruszenie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, jakie ogólne
wrażenie na zorientowanym użytkowniku wywołuje porównanie wzoru zakwestio‑
nowanego z wzorem zarejestrowanym, wymaga z reguły wiadomości specjalnych
w rozumieniu art. 278 § 1 k.p.c.”. W dalszej części Sąd stwierdził, że „Sąd nie mógł
samodzielnie ocenić, czy ogólne wrażenie, jakie wywołuje na zorientowanym użyt‑
kowniku zakwestionowany wzór długopisu, różni się od ogólnego wrażenia, jakie
na takim użytkowniku wywołuje wzór długopisu zarejestrowany na rzecz powoda.
Ustalenie i ocena tych okoliczności wymagały opinii biegłego specjalisty do spraw
wzornictwa przemysłowego, który byłby w stanie wskazać zakres swobody twórczej
przy opracowywaniu wzorów długopisów i stan wzornictwa oraz dokonać porówna‑
nia obu wzorów długopisów i na podstawie tych przesłanek wskazać, jakie ogólne
wrażenie wywołuje to porównanie na zorientowanym użytkowniku”.
Jak już zostało wspomniane wyrok Sądu Najwyższego z 23.10.2007 r. wpłynął
na linię orzeczniczą sądów powszechnych orzekających w sprawach dotyczących na‑
ruszenia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, jak również – sądów administra‑
cyjnych rozpatrujących skargi na decyzje Urzędu Patentowego RP wydane w spra‑
wie unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Po wydaniu wyroku
SN w sprawie II CSK 302/07 w wielu przypadkach sądy wymagały opinii biegłego
na okoliczność wykazania, przykładowo, zakresu ochrony wzorów przemysłowych.
689

186

Zob. wyrok SN z 23.10.2007 r., II CSK 302/07, Biuletyn SN 2008, Nr 2.
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6. Ocena ogólnego wrażenia przez pryzmat poinformowanego użytkownika...

Zastosowano zatem odmienną praktykę aniżeli ta, która została wypracowana w od‑
niesieniu do oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd. Niemniej praktyka ule‑
gła zmianie. Wyrok SN w sprawie II CSK 302/07 został skrytykowany przez doktrynę
i orzecznictwo. Sąd Najwyższy w wyroku z 18.02.2016 r. w sprawie II CSK 282/15 od‑
szedł od stanowiska wyrażonego we wcześniejszym orzeczeniu Sądu Najwyższego.
Sąd Najwyższy stwierdził bowiem, że „Potrzeba zasięgnięcia takiej opinii zachodzi
jedynie w wypadkach szczególnych, zwłaszcza gdy określenie relewantnego zorien‑
towanego użytkownika i ustalenie przez sąd zakresu jego postrzegania i oceny jest
utrudnione”.
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Poinformowany użytkownik w polskim prawie wzorów przemysłowych

7. Uwagi końcowe
Ocena ogólnego wrażenia wzoru przemysłowego powinna mieć charakter nor‑
matywny. Musi być przeprowadzana „in abstracto, na podstawie doświadczenia
życiowego sędziego”690. Punkt odniesienia w postaci poinformowanego użytkow‑
nika stanowi dla sądu czy innego organu wyłącznie miernik pomocny w toku do‑
konywania oceny ogólnego wrażenia. Pogląd Sądu Najwyższego, zgodnie z którym
w toku dokonywania oceny ogólnego wrażenia należy uwzględnić ocenę specjalisty
do spraw wzornictwa przemysłowego, jest słusznie krytykowany w piśmiennictwie691,
a nawet w orzecznictwie sądowym692. Aktualnie większość organów orzekających
w sprawie unieważnienia prawa z rejestracji wzorów przemysłowych dokonuje oceny
normatywnej posiadania przez wzór odmiennego ogólnego wrażenia w porówna‑
niu do wzorów przeciwstawionych. Nie oznacza to jednak, że opinia biegłego nie
może być pomocna w ustaleniu, między innymi, zakresu swobody twórczej projek‑
tanta. Błędem jest bowiem uwzględnienie opinii biegłego na okoliczność wskazania,
jakie ogólne wrażenie wywierają wzory przemysłowe oraz utożsamianie biegłego
z poinformowanym użytkownikiem.

690

691

692
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Zob. szerzej w odniesieniu do oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd dokonywanej przez
pryzmat poinformowanego użytkownika R. Skubisz [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkuren‑
cji. Komentarz, Warszawa 2007, s. 700 i n.
Zob. m.in.: M. Poźniak‑Niedzielska, Glosa do wyroku SN z 23.10.2007 r..., s. 457–458; A. Tischner
[w:] Prawo własności przemysłowej. Komentarz..., s. 581.
Sąd Okręgowy XXII Wydział Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych
w wyr. z 21.06.2010 r., GWwp 7/10 stwierdził, że „Dokonywana w sprawie o naruszenie wzoru
wspólnotowego ocena ma charakter normatywny, podobnie jak w sprawach o naruszenie wspólnotowych znaków towarowych. Sąd uwzględnia zaoferowany mu przez strony procesu materiał
dowodowy, opinia biegłego, który nie jest poinformowanym użytkownikiem lecz znawcą (ekspertem) nie może w żadnym razie decydować o rozstrzygnięciu. Biegły może służyć sądowi, wskazując
na podobieństwa i różnice występujące we wzorze i przeciwstawianym mu produkcie, wyjaśniając
jaki jest zakres swobody twórczej przy opracowywaniu określonego rodzaju wzorów. Opinia nie
jest jednak ani koniecznym, ani wyłącznym dowodem, decydującym w kwestii naruszenia (inaczej
– wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23.10.2007 r., II CSK 302/07, Biuletyn SN 2008/2) (...) Należy
bowiem podkreślić, że w sprawach o zakazanie naruszeń praw z rejestracji wzorów wspólnotowych
oraz o zakazanie czynów nieuczciwej konkurencji polegającego na kopiowaniu produktu, Sąd ustala całkowicie odmienne okoliczności. W pierwszym przypadku przeciwstawia sobie wzór zarejestrowany na rzecz powoda produktowi pozwanego i bez znaczenia jest to, czy powód używa wzór ucieleśniając go w produktach. Ocena dokonywana z punktu widzenia poinformowanego użytkownika
ma charakter normatywny, podobnie jak ma to miejsce w sprawach o naruszenie prawa do znaku
towarowego. Ocena biegłego może być przydatna jedynie w zakresie określenia, spornego pomiędzy stronami, zakresu swobody twórczej, a także uwidocznienia podobieństw i różnic”.

wnioski

wnioski
1.
Uwzględnienie wzorca poinformowanego użytkownika jest jednym z elementów
niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia oceny ogólnego wrażenia wzo‑
rów przemysłowych i wzorów wspólnotowych. W odniesieniu do każdego wzoru
przemysłowego model poinformowanego użytkownika powinien być definiowany
i stosowany jednakowo. W toku oceny ogólnego wrażenia nie jest również istot‑
ne, czy tytułowy punkt odniesienia jest nazywany „zorientowanym użytkownikiem”
(dyrektywa 98/71) czy „poinformowanym użytkownikiem” (rozporządzenie 6/2002).
Te nazwy należy ze sobą utożsamiać. W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości
interpretacyjnych, związanych z różnorodnością pojęć określających ten wzorzec,
powinno się ujednolicić nazewnictwo w aktach prawnych, takich jak: rozporządzenie
6/2002, dyrektywa 98/71, ustawa Prawo własności przemysłowej. W związku z tym
postuluję, aby zastąpić pojęcie „zorientowany użytkownik” określeniem „poinformo‑
wany użytkownik”.
2.
Model poinformowanego użytkownika jest punktem odniesienia odrębnym od in‑
nych wzorców występujących w prawie własności przemysłowej. Poinformowanego
użytkownika nie należy zatem utożsamiać ze znawcą, stosowanym w prawie paten‑
towym czy z przeciętnym konsumentem – modelem stosowanym w prawie znaków
towarowych czy w prawie nieuczciwej konkurencji. Każdy z tych punktów odniesienia
został ustanowiony w innym celu: znawca ocenia poziom wynalazczy wynalazków,
przeciętny konsument – niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd przekazów re‑
klamowych czy znaków towarowych, zaś poinformowany użytkownik bada ogólne
wrażenie wzorów. Są produkty, dla których poinformowanym użytkownikiem jest
konsument czy znawca. Nie oznacza to jednak, że model poinformowanego użyt‑
kownika należy identyfikować z punktem odniesienia stosowanym w prawie paten‑
towym czy z wzorcem stosowanym w prawie znaków towarowych i w prawie nie‑
uczciwej konkurencji.
3.
Poinformowany użytkownik, jako wzorcowy model postawy, jest wyposażony w pew‑
ne konstytutywne cechy. Po pierwsze, jest to użytkownik produktów, w które bada‑
ny wzór został wcielony. Po drugie, jest to użytkownik poinformowany, co oznacza,
że ten użytkownik posiada wiedzę na temat wzornictwa produktów, w które wzór
przemysłowy jest wdrożony. Musi to być zatem osoba, która świadomie dokonuje
wyboru takich produktów, a następnie ich używa zgodnie z przeznaczeniem. Jest
ona ponadto zaznajomiona z cechami, które są charakterystyczne dla wybieranego
produktu.
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4.
Badanie ogólnego wrażenia odbywa się na etapie sprawdzenia, czy wzór posiada
indywidualny charakter, jak i w toku określania zakresu ochrony wzorów przemysło‑
wych. Ocena jest dokonywana w identyczny sposób z uwzględnieniem tego samego
punktu odniesienia. Co istotne, badania ogólnego wrażenia należy każdorazowo do‑
konywać przez pryzmat poinformowanego użytkownika. Tego wymogu nie spełnia
jednak opinia biegłego sądowego. Badanie ma bowiem charakter oceny normatyw‑
nej dokonywanej przez sąd czy inny organ stosujący prawo. Informacje przedstawio‑
ne przez biegłego sądowego mogą być jednak pomocne w toku ustalenia, przykła‑
dowo, zakresu swobody twórczej w projektowaniu danego wzoru czy dostępnego
wzornictwa.
5.
W odniesieniu do niektórych produktów można wskazać kilka osób, które miesz‑
czą się w kategorii poinformowanego użytkownika (analogicznie jak w odniesie‑
niu do modelu przeciętnego konsumenta czy znawcy). W takiej sytuacji wystarczy,
że z punktu widzenia co najmniej jednej z osób wskazanych jako punkt odniesienia
wzór nie wywiera odmiennego ogólnego wrażenia, aby móc ostatecznie stwierdzić,
że wzór, odpowiednio, nie posiada indywidualnego charakteru lub koliduje z wzo‑
rem przeciwstawionym. Mimo wskazania bowiem kilku osób jako poinformowanych
użytkowników, należy ich traktować jako jeden punkt odniesienia.
6.
Niezbędne jest uwzględnianie przez sądy polskie orzecznictwa Trybunału Sprawie‑
dliwości i Sądu Unii Europejskiej. Dotyczy to nie tylko orzeczeń wydanych w trybie
prejudycjalnym (w tym przypadku sądy bezwzględnie zobowiązane są stosować nor‑
my ustanowione przez Trybunał Sprawiedliwości), jak i orzecznictwa Trybunału Spra‑
wiedliwości Unii Europejskiej wydanego w ramach skarg wnoszonych do Sądu UE
na decyzje III Izby Odwoławczej EUIPO. Pozwoli to uzyskać rzeczywiste zharmoni‑
zowanie przepisów prawa polskiego i praktyki polskiej z prawem Unii Europejskiej.
W rezultacie polskie przedsiębiorstwa będą mogły korzystać z zasady pewności pra‑
wa i będą miały taką samą sytuację prawną jak przedsiębiorstwa z innych państw
unijnych, co jest koniecznym, chociaż nie jedynym, warunkiem efektywnej konkuren‑
cji na jednolitym rynku.
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Tabela 1
Pojęcie „poinformowany użytkownik”
w oficjalnych wersjach językowych dyrektywy 98/71 i rozporządzenia 6/2002
wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej

państwo

dyrektywa 98/71
Art. 5

Art. 9

rozporządzenie 6/2002
Art. 6

Art. 10

Czechy

informovaného
uživatele

informovaného
uživatele

informovaného
uživatele

informovaného
uživatele

Dania

informerede
bruger

informerede
bruger

informerede
bruger

informerede
bruger

Francja

utilisateur averti

utilisateur averti

utilisateur averti

utilisateur averti

Hiszpania

en un usuario
informado

en los usuarios
informados

en los usuarios
informados

en los usuarios
informados

Niemcy

informierten
Benutzer

informierten
Benutzer

informierten
Benutzer

informierten
Benutzer

Polska

niezorientowany zorientowany
użytkownik
użytkownik

poinformowany poinformowany
użytkownik
użytkownik

Portugalia

utilizador
informado

utilizador
informado

utilizador
informado

utilizador
informado

Rumunia

utilizatorului
avizat

utilizatorului
avizat

utilizatorului
avizat

utilizatorului
avizat

Słowacja

informovaného
užívateľa

informovaného
užívateľa

informovaného
užívateľa

informovaného
užívateľa

Słowenia

seznanjenega
uporabnika

seznanjenega
uporabnika

seznanjenega
uporabnika

seznanjenega
uporabnika

Wielka
Brytania

informed user

informed user

informed user

informed user

Włochy

utilizzatore
informato

utilizzatore
informato

utilizzatore
informato

utilizzatore
informato
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Tabela 2
Pojęcie „poinformowany użytkownik”
w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej

dyrektywa 98/71
państwo
Art. 5
(indywidualny
charakter)
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Art. 9
(zakres
ochrony)

krajowy
krajowy przepis krajowy przepis
akt prawny
dotyczący
dotyczący
regulujący
wymogu
zakresu
problematykę indywidualnego
ochrony
ochrony
charakteru
i zastosowany
wzorów
i zastosowany
punkt
przemysłowych
punkt
odniesienia
odniesienia

Francja

utilisateur
averti

utilisateur
averti

CPI

Art. L 511‑4
observateur
averti

Art. L 513‑5
observateur
averti

Hiszpania

en un usuario
informado

en los
usuarios
informados

Ley 20/2003

Art. 7
en el usuario
informado

Art. 47
en el usuario
informado

§ 38 ust. 2
informierten
Benutzer

Niemcy

informierten
Benutzer

informierten
Benutzer

Gesetz
über den
rechtlichen
§ 2 ust. 3
Schutz von
informierten
Mustern und
Benutzer
Modellen
(Geschmackmustergesetz –
GeschmMG)

Polska

niezorientowany
użytkownik

zorientowany
użytkownik

PrWłPrzem

Art. 104
zorientowany
użytkownik

Art. 105 ust. 4
zorientowany
użytkownik

Portugalia

utilizador
informado

utilizador
informado

Código da
Propriedade
Industrial

Art. 178
utilizador
informado

Art. 199
utilizador
informado

Włochy

utilizzatore
informato

utilizzatore
informato

Codice della
proprietà
industriale

Art. 33
utilizzatore
informato

Art. 41
utilizzatore
informato

Wielka
Brytania

informed user

informed user

Registered
Designs Act
1949

Art. 1B pkt 3
Art. 7 pkt 1
informed user informed user
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Tabela 3
Wykaz sądów orzekających w sprawach wspólnotowych wzorów
państwo

sąd orzekający w 1. instancji

sąd orzekający w 2. instancji

Belgia

Tribunal de commerce
de Bruxelles/Rechtbank
van Koophandel te Brussel

Cour d’appel de Bruxelles
/ Hof van Beroep te Brussel

Landgericht
Landgericht
Landgericht
Landgericht
Landgericht
Landgericht

Mannheim
Stuttgart
Nürnberg -Fürth
München I
Berlin
Bremen

Landgericht Hamburg
Landgericht Frankfurt am Main
Niemcy

Landgericht
Landgericht
Landgericht
Landgericht
Landgericht

Rostock
Braunschweig
Düsseldorf
Koblenz
Frankenthal (Pfalz)

Landgericht Saarbrücken
Landgericht Leipzig
Landgericht Magdeburg
Landgericht Kiel
Landgericht Erfurt

Oberlandesgericht Karlsruhe
Oberlandesgericht Stuttgart
Oberlandesgericht Nürnberg
Oberlandesgericht München
Kammergericht Berlin
Hanseatisches Oberlandesgericht
Bremen
Hanseatisches Oberlandesgericht
Hamburg
Oberlandesgericht Frankfurt
am Main
Oberlandesgericht Rostock
Oberlandesgericht Braunschweig
Oberlandesgericht Düsseldorf
Oberlandesgericht Koblenz
Pfälzisches Oberlandesgericht
Zweibrücken
Saarländisches Oberlandesgericht
Saarbrücken
Oberlandesgericht Dresden
Oberlandesgericht Naumburg
Schleswig -Holsteinisches
Oberlandesgericht
Thüringer Oberlandesgericht

Hiszpania

Juzgados de lo Mercantil
de Alicante

Audiencia Provincial de Alicante

Francja

Tribunal de grande instance
de Paris

Cour d’appel de Paris

Polska

Sąd Okręgowy w Warszawie

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Tribunal de Propriedade
Intelectual de Lisboa
Tribunal do Comércio de Vila
Nova de Gaia

Tribunal
Tribunal
Tribunal
Tribunal
Tribunal
Tribunal

Portugalia

Wielka
Brytania

The High Court
Intellectual Property Enterprise
Court
The Court of Session

da
da
da
da
da
da

Relação
Relação
Relação
Relação
Relação
Relação

de
de
de
de
de
de

Coimbra
Évora
Faro
Guimarães
Lisboa
Porto

The Court of Appeal
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Tabela 4
Orzecznictwo dotyczące wzorów przemysłowych
wydane przez Trybunał Sprawiedliwości w trybie art. 267 TFUE

data orzeczenia
sygnatura
strony

sąd pytający

nazwa
aktu prawnego
i przepisy,
których dotyczy
pytanie

27.09.2017 r.
C‑24/16
i C‑25/16
Nintendo Co.
Ltd. przeciwko
BigBen
Interactive
GmbH i BigBen
Interactive SA

Oberlandesgericht art. 20
– Düsseldorf
ust. 1 lit. c),
art. 79 ust. 1
oraz art. 82,
83, 88 i 89
rozporządzenia
6/2002

13.07.2017 r.
C‑433/16
Bayerische
Motoren Werke
AG przeciwko
Acacia Srl

Corte suprema di
cassazione
– Włochy

zagadnienia,
których dotyczy orzeczenie

powództwo o stwierdzenie
naruszenia
ograniczenie praw ze wzoru
wspólnotowego
pojęcie „cytowania”

art. 81 i 82
powództwo o stwierdzenie
rozporządzenia braku naruszenia
6/2002
właściwość sądów w sprawach
wzorów wspólnotowych
państwa członkowskiego,
na którego terytorium
pozwany ma miejsce
zamieszkania

22.06.2016 r.
Oberlandesgericht art. 32 i 33
prawo licencjobiorcy
C‑419/15
Düsseldorf
rozporządzenia do występowania
Thomas Philipps – Niemcy
6/2002
z powództwem o stwierdzenie
GmbH & Co. KG
naruszenia pomimo braku
przeciwko Grüne
wpisu licencji do rejestru
Welle Vertriebs
prawo licencjobiorcy
GmbH
do występowania
z powództwem o stwierdzenie
naruszenia w celu uzyskania
naprawienia własnej szkody
16.02.2012 r.
C‑488/10
Celaya
EmparanzayGaldos
International
SA przeciwko
Proyectos
Integrales de
Balizamientos SL
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Juzgado de lo
Mercantil nº 1
de Alicante y
nº 1 de Marca
Comunitaria
– Hiszpania

art. 19 ust. 1
działania stanowiące
rozporządzenia naruszenie lub grożące
6/2002
naruszeniem
pojęcie osoby trzeciej

aneks

Aneks

27.01.2011 r.
C-168/09
Flos SpA
przeciwko
Semeraro Casa
e Famiglia SpA

Tribunale di
Milano
– Włochy

art. 17
dyrektywy
98/71

obowiązek kumulacji
ochrony wzorów z ochroną
prawnoautorską

2.07.2009 r.
C-32/08
FEIA przeciwko
Cul de Sac

Juzgado de lo
Mercantil nº 1
de Alicante y
nº 1 de Marca
Comunitaria
– Hiszpania

art. 14 i 88
właściciel wzoru
rozporządzenia wspólnotowego
6/2002
niezarejestrowany wzór
wzór opracowany na zlecenie

13.02.2014 r.
C-479/12
H.Gautsch

Bundesgerichtshof art. 7 ust. 1,
– Niemcy
11 ust. 2, 19
ust. 2, 88 i 89
rozporządzenia
6/2002

19.06.2014 r.
C-345/13
Karen Millen
Fashions

Supreme Court
– Irlandia

6.10.2015 r.
C-500/14
Ford Motor
Company
przeciwko
Wheeltrims srl.

Tribunale
art. 14
ordinario di Torino dyrektywy
– Włochy
98/71
art. 110
rozporządzenia
6/2002

niezarejestrowany wzór
wspólnotowy
ochrona
udostępnienie publiczne
nowość
postępowanie o naruszenie
ciężar dowodu
przedawnienie
prekluzja
prawo znajdujące
zastosowanie

art. 6, 85 ust. 2 indywidualny charakter
rozporządzenia inne całościowe wrażenie
6/2002
niezarejestrowany wzór
wspólnotowy
ważność przesłanki ciężar
dowodu
klauzula naprawy
używanie znaku towarowego
bez zgody właściciela
w odniesieniu do części
zamiennych lub akcesoriów
dla pojazdów, identycznych
z towarami, dla których znak
ten został zarejestrowany
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ECLI:EU:C:2011:189.
Wyrok Sądu UE z 14.06.2011 r., T‑68/10, Sphere Time przeciwko Urzędowi Harmonizacji

w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), ECLI:EU:T:2011:269.
Wyrok TS z 16.06.2011 r., C‑317/10 P, Union Investment Privatfonds p. UniCredito Italiano,

ECLI:EU:C:2011:405.
Wyrok TS z 5.07.2011 r., C‑263/09 P, EDWIN przeciwko OHIM, ECLI:EU:C:2011:452.
Wyrok Sądu z 20.09.2011 r., T‑232/10, Couture Tech Ltd. przeciwko OHIM,

ECLI:EU:T:2011:498.
Wyrok TS z 20.10.2011 r., C‑281/10 P, PepsiCo, Inc przeciwko Grupo Promer Mon

Graphic SA, ECLI:EU:C:2011:679.
Wyrok Sądu UE z 18.01.2012 r., T‑304/09, Tilda Riceland Provate Ltd. przeciwko OHIM,

ECLI:EU:T:2012:13.
Wyrok TS z 16.02.2012 r., C‑488/10, Celaya Emparanza y Galdos Internacional S.A.

p. Proyectos Integrales de Balizamientos S.L., ECLI:EU:C:2012:88.
Wyrok TS z 18.10.2012 r., C‑101/11P i C‑102/11P, Herbert Neuman i inni przeciwko José

Manuel Baena Grupo SA, ECLI:EU:C:2012:641.
Wyrok TS z 18.07.2013 r., C‑252/12, Specsavers International Healthcare Ltd. przeciwko

ASDA Stores Ltd., ECLI:EU:C:2013:497.
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Wyrok TS z 13.02.2014 r., C‑479/12, H. Gautzsch Groshandel GmbH & Co. KG przeciwko

Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH, EU:C:2014:75.
Wyrok TS z 8.05.2014 r., C‑591/12 P, Panrico przeciwko Bimbo, ECLI:EU:C:2016:591.
Wyrok TS z 10.07.2014 r., C‑421/13, Apple Inc. przeciwko Deutsches Patent-

und Markenamt, ECLI:EU:C:2014:2070.
Wyrok TS z 21.09.2017 r., C‑361/15P i C‑405/15P, Easy Sanitary Solutions BV‑EUIPO

przeciwko Easy Sanitairy Solutions, ECLI:EU:C:2017:720.
Wyrok TS z 27.09.2017 r., C‑24/16 i C‑25/16, Nintendo Co. Ltd. przeciwko BigBen

Interactive GmbH, BigBen Interactive SA, ECLI:EU:C:2017:724.

Sąd (Sąd Unii Europejskiej)
Wyrok Sądu z 20.04.2005 r., T‑211/03, Faber Chimica przeciwko OHIM – Nabersa (Faber),

ECLI:EU:T:2005:135.
Wyrok Sądu z 12.09.2007 r., T‑363/04, Koipe Corporación SL przeciwko OHIM,

ECLI:EU:T:2007:264.
Wyrok Sądu UE z 18.03.2010 r., T‑9/07, Grupo Promer Mon Graphic, S.A. p.

Urzędowi Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) – PepsiCo, Inc.,
ECLI:EU:T:2010:96.
Wyrok Sądu UE z 12.05.2010 r., T‑148/08, Beifa Group przeciwko OHMI – Schwan‑Stabilo

Schwanhäußer (Instrument d’écriture), ECLI:EU:T:2010:190.
Wyrok Sądu UE z 22.06.2010 r., T‑153/08, Shenzhen Taiden Industrial Co. Ltd. przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM),
ECLI:EU:T:2010:248.
Wyrok Sądu UE z 16.12.2010 r., T‑513/09, Baena Grupo p. OHIM – Neuman i Galdeano

del Sel, EU:T:2010:541.
Wyrok Sądu UE 14.06.2011 r., T‑68/10, Sphere Time przeciwko OHIM, Punch SAS,

ECLI:EU:T:2011:269.
Wyrok TS z 5.07.2011 r., C‑263/09P, EDWIN przeciwko OHIM, ECLI:EU:C:2011:30.
Wyrok Sądu UE z 9.09.2011 r., T‑10/08, Kwang Yang Motor Co., Ltd. przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM),
ECLI:EU:T:2011:447.
Wyrok Sądu UE z 9.09.2011 r., T‑11/08, Kwang Yang Motor Co., Ltd. przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM),
ECLI:EU:T:2015:831.
Wyrok Sądu UE z 20.09.2011 r., T‑232/10, Coat of arms of the Soviet Union,

ECLI:EU:T:2011:498.
Wyrok Sądu UE z 6.10.2011 r. w sprawie T‑246/10, Industrias Francisko Ivars przeciwko

OHIM (reducteur mécanique de vitesse), ECLI:EU:T:2011:578.
Wyrok Sądu UE z 18.01.2012 r., T‑304/09, Tilda Riceland Private Ltd. przeciwko OHIM,

ECLI:EU:T:2012:13.
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Wyrok Sądu UE z 9.03.2012 r., T‑417/10, Cortés del Valle López przeciwko OHIM,

ECLI:EU:T:2012:120.
Wyrok Sądu UE z 13.11.2012 r., T‑83/11 i 84/11, Antrax It Srl przeciwko Urzędowi

Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM),
ECLI:EU:T:2012:592.
Wyrok Sądu UE z 25.04.2013 r., T‑80/10, Bell & Ross BV przeciwko Urzędowi Harmonizacji

w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), ECLI:EU:T:2013:214.
Wyrok Sądu UE z 6.06.2013 r., T‑68/11, Erich Kastenholz przeciwko OHIM i Qwatchme

A/S, cadrans de montre, EU:T:2013:298.
Wyrok Sądu UE z 23.10.2013 r., T‑566/11 i T‑567/11, Viejo Valle, SA przeciwko OHIM

i Etablissements Coquet, ECLI:EU:T:2013:549.
Wyrok Sądu UE z 7.11.2013 r., T‑666/11, Danuta Budziewska przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory),
ECLI:EU:T:2013:584.
Wyrok Sądu UE z 21.11.2013 r., T‑337/12, El Hogar Perfecto del Siglo XXI przeciwko OHMI

– Wenf International Advisers (Tire‑bouchon), ECLI:EU:T:2013:601.
Wyrok z 4.02.2014 r., T‑339/12, Gandia Blasco, SA przeciwko Urzędowi Harmonizacji

w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), ECLI:EU:T:2014:54.
Wyrok Sądu UE z 4.02.2014 r., T‑357/12, Sacho Premium‑Outdoor Furniture, Lda p. OHIM

i Gandia Basco, ECLI:EU:T:2014:55.
Wyrok Sądu UE z 12.03.2014 r., T‑315/12, Tubes Radiatori Srl przeciwko OHIM,

ECLI:EU:T:2014:115.
Wyrok Sądu UE z 9.09.2014 r., Biscuits Poult/OHIM – Banketbakkerij Merba (Ciastko),

T‑494/12, ECLI:EU:T:2014:757.
Wyrok Sądu z 3.10.2014 r., T‑39/13, Cezar/OHIM – Poli‑Eco (Wkładka), pkt 40, 51, 52,

ECLI:EU:T:2014:852.
Wyrok Sądu UE z 9.09.2014 r., T‑494/12, Biscuits Poult/OHIM – Banketbakkerij Merba

(Ciastko), ECLI:EU:T:2014:757.
Wyrok Sądu z 3.10.2014 r., Cezar/OHIM – Poli‑Eco (Wkładka), T‑39/13,

ECLI:EU:T:2014:852.
Wyrok Sądu UE z 13.05.2015 r., T‑15/13, Group Nivelles przeciwko Urzędowi Harmonizacji

w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) – Easy Sanitairy Solutions
(Caniveau d’évacuation de douche), ECLI:EU:T:2015:281.
Wyrok Sądu UE z 21.05.2015 r., T‑22/13 i T‑23/13, Senz Technologies przeciwko OHMI –

Impliva (Parapluies), ECLI:EU:T:2015:310.
Wyrok Sądu UE z 20.06.2015 r., T‑617/13, Aic S.A. p. OHIM, pkt 13, ECLI:EU:T:2015:32.
Wyrok Sądu UE z 15.10.2015 r., T‑251/14, Promarc Technics s.c. Tomasz Pokrywa,

Rafał Natorski przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego
(znaki towarowe i wzory) (OHIM), ECLI:EU:T:2015:780.
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Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej
Decyzje Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante wydane przez Wydział
Unieważnień oraz III Izbę Odwoławczą są dostępne na stronie www.oami.europa.eu.
III Izba Odwoławcza Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej
Decyzja III IO EUIPO z 22.11.2006 r., R0196/2006‑3, „underwater motive device”.
Decyzja III IO EUIPO z 28.11.2006 r., R 1734/2008‑3, „forks”.
Decyzja III IO EUIPO z 9.11.2007 r., R 103/2007‑3, „botellas”.
Decyzja III IO EUIPO z 28.11.2006 r., R 1310/2005‑3, „galletas”.
Decyzja III IO EUIPO z 18.09.2007 r., R 250/2007‑3, „tavioli”.
Decyzja III IO EUIPO z 8.10.2007 r., R 1337/2006‑3, „internal‑combusting engine”.
Decyzja III IO EUIPO z 9.11.2007 r., R 1215/2006‑3, „meat foodstuffs”.
Decyzja III IO EUIPO z 9.11.2007 r., R 103/2007‑3, „bottles”.
Decyzja III IO EUIPO z 20.11.2007 r., R 0134/2007‑3, „automatic gaming machines”.
Decyzja III IO EUIPO z 23.11.2007 r., R 115/2007‑3, „botellas para cosmeticos”.
Decyzja III IO EUIPO z 25.01.2008 r., R 1391/2006‑3, „animal foodstuff”.
Decyzja III IO EUIPO z 11.02.2008 r., R 1437/2006‑3, „communications equipement”.
Decyzja III IO EUIPO z 17.04.2008 r., R 860/2007‑3, „inverter generators”.
Decyzja III IO EUIPO z 7.07.2008 r., R 1516/2007‑3, „bidons”.
Decyzja III IO EUIPO z 2.09.2008 r., R 196/2008‑3, „saucepan handles”.
Decyzja III IO EUIPO z 5.02.2009 r., R 532/2008‑3, „tarro”.
Decyzja III IO EUIPO z 26.02.2009 r., R 1942/2007‑3, „mandos a distancia”.
Decyzja III IO EUIPO z 18.03.2009 r., R 608/2008‑3, „calzado”.
Decyzja III IO EUIPO z 30.06.2009 r., R 1524/2007‑3, „soles for footwear”.
Decyzja III IO EUIPO z 4.08.2009 r., R 1276/2008‑3, „electrical contactors”.
Decyzja III IO EUIPO z 11.08.2009 r., R 887/2008‑3, „colanders”.
Decyzja III IO EUIPO z 9.12.2009 r., R 1285/2008‑3, „montres”.
Decyzja III IO EUIPO z 22.09.2009 r., R 690/2007‑3, „coffee mugs”.
Decyzja III IO EUIPO z 14.10.2009 r., R 316/2008‑3, „fireplaces”.
Decyzja III IO EUIPO z 14.10.2009 r., R 1323/2008‑3, „ornamentación”.
Decyzja III IO EUIPO z 22.10.2009 r., R 690/2007‑3, „chaff cutters”.
Decyzja III IO EUIPO z 27.11.2009 r., R 1267/2008‑3, „montres”.
Decyzja III IO EUIPO z 2.12.2009 r., R 1130/2008‑3, „watches”.
Decyzja III IO EUIPO z 9.12.2009 r., R 1285/2008‑3, „montres”.
Decyzja III IO EUIPO z 29.04.2010 r., R 211/2008‑3, „fluid distribution equipment”.
Decyzja III IO EUIPO z 18.01.2011 r., R 1342/2009‑3, „snacks”.
Decyzja III IO EUIPO z 22.03.2012 r., R 1482/2009‑3, „insulation blocks”.
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Decyzja III IO EUIPO z 17.04.2012 r., R 2378/2010‑3, „ornamentación de envases para

cafe”.
Decyzja III IO EUIPO z 1.06.2012 r., R 89/2011‑3, „sacacorchos”.
Decyzja III IO EUIPO z 21.11.2012 r., R 960/2011‑3, „child seats for motor cars”.
Decyzja III IO EUIPO z 19.02.2013 r., R 650/2012‑3, „apparatus of treatment

of muscles”.
Decyzja III IO EUIPO z 20.03.2013 r., R 1170/2012‑3, „botellas de vidrio, botellas para

bebidas”.
Decyzja III IO EUIPO z 18.02.2014 r., R 855/2012‑3, „cinturones”.
Decyzja III IO EUIPO z 14.04.2014 r., R 1770/2012‑3, R 1771/2012‑3, R 1772/2012‑3,

„game cartridges”.
Decyzja III IO EUIPO z 28.04.2014 r., R 807/2013‑3, „botiglie (per uso domestico)”.
Decyzja III IO EUIPO z 12.05.2014 r., R 2002/2012‑3, „protective cover and keyboards”.
Decyzja III IO EUIPO z 12.05.2014 r., R 1997/2012‑3, „protective cover”.
Decyzja III IO EUIPO z 12.02.2015 r., R 998/2013‑3, „insulation blocks”.
Decyzja III IO EUIPO z 21.11.2012 r., R 0960/2011-3, „child seats for motor cars”.
Decyzja III IO EUIPO z 14.04.2014 r., R 1770/2012‑3, R 1771/2012‑3, R 1772/2012‑3,

„game cardriges”.
Decyzja III IO EUIPO z 12.05.2014 r., R 2002/2012‑3 i R 1997/2012‑3, „protective

cover”.
Decyzja III IO EUIPO z 28.04.2014 r., R 807/2013‑3, „botiglie (per uso domestico)”.
Decyzja III IO EUIPO z 12.02.2015 r., R 998/2013‑3, „insulation blocks”.

Wydział Unieważnień Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej
Decyzja WUn EUIPO z 27.04.2004 r., ICD 000000024, Eredu.
Decyzja WUn EUIPO z 20.06.2005 r., ICD 000000420, Sunstar Suisse.
Decyzja WUn EUIPO z 20.09.2005 r., ICD 000000396, Servicios de Distribution

e Investigacion SL.
Decyzja WUn EUIPO z 20.01.2006 r., ICD 000001014, AUDI AG.
Decyzja WUn EUIPO z 20.02.2006 r., ICD 000001535, Retsch Porzellan GmbH).
Decyzja WUn EUIPO z 26.04.2006 r., ICD 000001865, Pitacs Limited.
Decyzja WUn EUIPO z 8.05.2006 r., ICD 0000002038, Built NY Inc.
Decyzja WUn EUIPO z 23.08.2006 r., ICD 000001352, Martin Saulespurens.
Decyzja WUn EUIPO z 19.09.2006 r., ICD 000002087, Equipamientos y Materiales

Deportivos SL.
Decyzja WUn EUIPO z 14.11.2006 r., ICD 000002061, DB Design GmbH.
Decyzja WUn EUIPO z 12.12.2006 r., ICD 000002863, Tadeusz Kropielnicki.
Decyzja WUn EUIPO z 16.02.2007 r., ICD 000002913, The Heating Company BVBA.
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Decyzja WUn EUIPO z 24.07.2007 r., ICD 0000003291, Fredericia Furniture.
Decyzja WUn EUIPO z 24.07.2007 r., ICD 000003622, SIACO S.A.
Decyzja WUn EUIPO z 4.09.2007 r., ICD 000003838, Personal Print S.L.
Decyzja WUn EUIPO z 7.11.2007 r., ICD 000003630, Julius Sämann Ltd.
Decyzja WUn EUIPO z 19.11.2007 r., ICD 000003358, Carving.
Decyzja WUn EUIPO z 26.11.2007 r., ICD 000004059, Calvin Klein Trademark Trust.
Decyzja WUn EUIPO z 11.12.2007 r., ICD 000434782‑0001, Euro Fire AB.
Decyzja WUn EUIPO z 12.12.2007 r., ICD 0000003010, Holey Soles Holdings Ltd.
Decyzja WUn EUIPO z 20.12.2007 r., ICD 000004133, Henkel.
Decyzja WUn EUIPO z 28.02.2008 r., ICD 000000826, Aniceto Canamasas Puigbo.
Decyzja WUn EUIPO z 2.04.2008 r., ICD 000004760, PANGYRUS LIMITED.
Decyzja WUn EUIPO z 23.06.2008 r., ICD 000004919, Molok OY.
Decyzja WUn EUIPO z 1.10.2008 r., ICD 000003861, European Citizens Band

Federation.
Decyzja WUn EUIPO z 8.10.2008 r., ICD 0000002913, The Heating Company BVBA.
Decyzja WUn EUIPO z 26.11.2008 r., ICD 000005007, OOO „Business‑Aliance”.
Decyzja WUn EUIPO z 2.04.2009 r., ICD 000006112, FURLOTTI & C s.r.l.
Decyzja WUn EUIPO z 18.05.2009 r., ICD 000005429, ACCEMOVIL, S.A.
Decyzja WUn EUIPO z 29.03.2010 r., ICD 000006377, CESAPLAST S.P.A.
Decyzja WUn EUIPO z 28.06.2010 r., ICD 6237, SWISS LIGHT AIRCRAFT (SLA) AG.
Decyzja WUn EUIPO z 14.07.2010 r., ICD 000006062, NIKE INTERNATIONAL LTD.
Decyzja WUn EUIPO z 10.11.2010 r., ICD 000007054, Playboy Enterprises International.
Decyzja WUn EUIPO z 15.11.2010 r., ICD 000007026 D, Bruni Glass SPA.
Decyzja WUn EUIPO z 16.12.2010 r., ICD 000007130, Diesel S.P.A.
Decyzja WUn EUIPO z 30.03.2011 r., ICD 000007181, Burberry Limited.
Decyzja WUn EUIPO z 16.06.2011 r., ICD 8231, Czirók Ipari és Szolgáltató.
Decyzja WUn EUIPO z 25.01.2012 r., ICD 000008266, EHEIM Möbel GmbH Öhringen.
Decyzja WUn EUIPO z 27.10.2012 r., ICD 000008616, SORMA S.P.A.
Decyzja WUn EUIPO z 26.11.2012 r., ICD 000008699, Piberplast S.P.A..
Decyzja WUn EUIPO z 27.02.2013 r., ICD 000008867, C.M.W. Canadian Mineral Water

Development S.A.
Decyzja WUn EUIPO z 11.03.2013 r., ICD 000008935, Barilla G.eR. Fratelli S.P.A.

Europejski Urząd Patentowy
Decyzje Europejskiego Urzędu Patentowego są dostępne na stronie www.epo.org.
decyzja EUP z 5.03.1982 r., T 32/81, Dispositif de nettoyage,

ECLI:EU:BA:1982:T003281.19820305.
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Decyzja EUP z 14.03.1984 r., T 32/82, Steuerschaltung,

ECLI:EP:BA:1984:T003282.19840314.
Decyzja EUP z 5.12.1984 r., G 5/83, second medical indication, ECLI:EP:BA:1984.

G00058319841205.
Decyzja EUP z 24.10.1985 r., T 171/84, Redox Katalysator,

ECLI:EP:BA:1985:T017184.19851024.
Decyzja EUP z 22.11.1985 r., T 176/84, Stiftspitzer, ECLI:EP:BA:1985:T017684.19851122.
Decyzja EUP z 26.03.1986 r., T 206/83, Herbizide, ECLI:EP:BA:1986:T020683.19860326.
Decyzja EUP z 8.12.1988 r., T 51/87, Ausgangsverbindungen,

ECLI:EP:BA:1998:T005187.19881208.
Decyzja EUP z 31.08.1990 r., T‑60/89, Fusion Proteins,

ECLI:EP:BA:1990:T006089.19900831.
Decyzja EUP 29.04.1993 r., T 164/92, Elements de calcul electroniques,

ECLI:EP:BA:1993:T016492.19930429.
Decyzja EUP z 29.09.1993 r., T 766/91, Decorative laminates/BOEING,

ECLI:EP:BA:1993:T076691.19930929.
Decyzja EUP z 21.09.1995 r., T 422/93, Lumineszierende Sicherheitsfasern;

ECLI:EP:BA:1995:7042293.19950921.
Decyzja EUP z 6.10.1995 r., T‑143/94, Trigonellin, ECLI:EP:BA:1995:T0014394.19951006.
Decyzja EUP z 14.02.1996 r., T 39/93, Polymerpuder;

ECLI:EP:BA:1996:T003993.19960214.
Decyzja EUP z 8.05.1996 r., T‑694/92, Modifying plant cells,

ECLI:EP:BA:1996:T069492.19960508.
Decyzja z 31.07.1998 r., T‑373/94, Prefilled plastic syringe/MALLINCKRODT,

ECLI:EP:BA:1998:T037394.19980731.
Decyzja EUP z 20.12.1999 r., G 1/98, transgenic plant,

ECLI:EP:BA:1999.G.00019819991220.
Decyzja EUP z 10.08.2000 r., T 986/96, ECLI:EP:BA:2000:T098696.20000810.
Decyzja EUP z 8.09.2000 r., T 931/95, Steuerung, ECLI:EP:BA:2000.T9319520000908.
Decyzja z 9.08.2001 r., T 4/98, Liposome Compositions,

ECLI:EP:BA:2001:T000498.20010809.
Decyzja EUP z 27.11.2003 r., T 172/03, Order management/RICOH, ECLI:EP:BA:2003.

T1720320031127.
Decyzja EUP z 8.04.2004 r., G 1/03, disclaimer, ECLI:EP:BA:2004.G00010320040408.
Decyzja EUP z 21.04.2004 r., T 258/03, Auktionsverfahren,

ECLI:EP:BA:2004.2580320040421.
Decyzja EUP z 22.03.2006 r., T 619/02, Selections d’odeurs,

ECLI:EP:BA:2006.6190220060322.
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Decyzja EUP z 15.11.2006 r., T 154/04, estimating sales activity, ECLI:EP:BA:2007.

T015420061115.
Decyzja EUP 25.03.2015 r., G 2/12, ECLI:EP:BA:2015:G21220150325.

Orzecznictwo sądów francuskich
Orzeczenia sądów francuskich są dostępne na stronie internetowej www.inpi.fr.
Wyrok Cour de Cassation (chambre comerciale) z 6.03.1990 r., w sprawie B1 99000034,

ELECTROLUX (SA)/CHAVANE de DALMASSY (Olivier) es‑qual., TACUSSEL (Maurice)
ET MODERNE D’ELECTRONIQUE (SARL), PIBD 1990, 479, Nr III‑349.
Wyrok Cour de Cassation (chambre commerciale) z 9.03.1993 r., w sprawie B19930047,

TOLERIE LUYNOISE DE PRECISION (SARL)/HERVE (Yves) et HERVE (Andre), PIBD 1993,
Nr 547‑III‑412.
Wyrok Cour de Cassation (chambre commerciale) z 13.06.1995 r., w sprawie B1

9950088, ALPEN INDUSTRIES (SA)/RADIALL (SA), PIBD 1995, Nr 594‑III‑391.
Wyrok Cour de Cassation (chambre commerciale) z 17.10.1995 r., w sprawie D19950098,

GUERY (SARL)/MATFER (SA), PIBD 1996, Nr 602‑III‑34.
Wyrok CA z Paryża z 27.10.1995 r., 876790, Patrick ARABIAN p. ST DUPONT (S.A.),

PIBD 1996, 604 III 76.
Wyrok Cour de Cassation (chambre com.) z 31.03.2004 r., w sprawie M20040213,

ROZES SA (Portugal)/TARQUIN SCEA.
Wyrok Cour de Cassation (chambre com.) z 26.03.2008 r., w sprawie D20080035,

FRENDo SARL/ÉTABLISSEMENTS TARRERIAS‑BONJEAN SA; EXPLOITATION TARRERIAS
‑BONJEAN SA; DÉCATHLON SA, PIBD 2008, Nr III‑349.
Wyrok Cour de Cassation z 15.06.2010 r., w sprawie R 08‑20999, Dubois Jardins S.A.

p. Silvpol Sp. z o.o., PIBD 2010, 923, III D‑553.
Wyrok CA z Paryża z 24.06.2011 r., SA R&D Loisirs p. Cubertias Abrisol.
Wyrok Cour de Cassation z 18.10.2011 r., w sprawie D19950098, Olivier Thevenon

sélection, société par actions simplifiée p. Gifi S.A., Distri Villeneuve‑sur‑Lot (société par
actions simplifiée), Gifi Mag (société par actions simplifiée), Duo (SARL).
Wyrok Cour de Cassation z 31.01.2012 r., w sprawie D 20120011, Savonnerie artisanale

de Provence (SARL) przeciwko Les Savons d’Océane (SARL) i Mécanique usinage
precision (SARL).
Wyrok Cour de Cassation z 3.04.2013 r., Propr. Intell. 2013, nr 49, s. 437.
Wyrok Cour de Cassation z 10.02.2015 r., nr 13‑27.225, Propr. Industr. 2015, comm. 30.
Wyrok CA z Paryża z 16.01.1995 r., w sprawie M19950024, UNITED FACTORIES Corp.

(SA) et BABY COOL (SARL)/COMPAGNIE DES BEBES (SARL), PIBD 1995, 585‑III‑191.
Wyrok CA z Paryża z 29.06.2005 r., 04/08154.
Wyrok CA z Paryża z 1.12.2006 r., w sprawie D20060170, SANTONI CALZATORE

(Italie)/HERMČS SELLIER SA; H (Pierre); GLOBE TRADERS (exploitant sous le nom
commercial DANIEL CREMIEUX), PIBD 2007, 847, IIID‑187.
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Wyrok CA z Paryża z 17.01.2007 r., w sprawie D20070063, Reckitt Benckiser France

p. Procter et Gamble Company, PIBD 2007, 856, IIID‑498.
Wyrok CA z Paryża z 14.02.2007 r., RG 2005/23407, SAM SAS (exploitant sous

la dénomination GIORGIO)/ALAN GERARD SARL; GERARD TONY EXPANSION SARL.
Wyrok CA z Paryża z 17.09.2010 r., RG 09/02406, S.A. Ambiance Tropis p. SARL A.D.

Creation i in.
Wyrok CA z Paryża z 5.11.2010 r., RG 2009/17035, MANGO FRANCE SARL; PUNTo FA

(Espagne)/CRÉATIONS NELSON SAS (exerçant sous l’enseigne COMPTOIR DES
COTONNIERS).
Wyrok CA z Paryża z 3.06.2011 r., 2010/08000, CHAUSSEA SAS/MENPORT SARL.
Wyrok CA z Paryża z 29.06.2011 r., 2009/03320, NOUVELLE INTERNATIONAL DESIGN

CREATION SA (IDC)/PARASITE DESIGN SARL.
Wyrok CA z Paryża, 11.01.2013 r., PIBD 2013, Nr 978‑III‑999.
Wyrok CA z Paryża z 7.02.2014 r., w sprawie RG nr 13/07500, SA Mod Ecran p. SAS Babou.
Wyrok CA z Paryża z 27.03.2015 r., w sprawie RG nr 12/0321, Professionnal Computer

Associés France przeciwko Suza International France SA, PIBD 2015, nr 1029.
Wyrok TGI z Paryża z 15.02.2002 r., w sprawie D20020043, ZYGOTE (SARL), FABRY

(Aude)/HABITAT FRANCE (SA), JCP E 2003, 1291, nr 20.
Wyrok TGI z Paryża z 14.02.2007 r., w sprawie RG 06/12593, BERLUTI SA; S (Olga dite

Olga B)/DE BEAUX SOULIERS SARL, PIBD 2007, 851, IIID‑316.
Wyrok TGI z Paryża z 8.06.2010 r., w sprawie 08/13172, S.A.S. SIAT & LANG i Monsieur

François TRENSZ – SELARL TRENSZ p. S.A.R.L. DADIER.
Wyrok CA z Paryża z 27.03.2015 r., RG 12/0321, Professional Computer Associés France

przeciwko Suza International France SA, PIBD nr 1029, III, 428.

Orzecznictwo sądów Hiszpanii
Wyroki sądów hiszpańskich są dostępne na stronie internetowej www.audiencias.vlex.es.
Wyrok Audiencia Provincial z 25.04.2006 r., 157/06, fichas de juego.
Wyrok Audiencia Provincial z Alicante 24.11.2009 r., 278/10, BAYERISCHE MOTOREN

MERKE, AG p. CAR ELITE IMPORT, SL.
Wyrok Audiencia Provincial z Alicante z 21.01.2010 r., 32/10, Reproductores de soportes

de datos.
Wyrok Audiencia Provincial z Alicante z 30.03.2010 r., 360/2009, Muebles para

máquinas recreativas, Fotogramas para pantallas de vídeo de máquinas recreativas.
Wyrok Audiencia Provincial z Alicante z 21.07.2011 r., 192/11, camas de hospital.
Wyrok Audiencia Provincial z Alicante z 25.04.2006 r., w sprawie 157/06, Panini

Espaňa SA p. Kellogg’s Espaňa SL; wyr. dostępny na stronie www.curia.europa.eu.
Wyrok Audiencia Provincial z Alicante z 25.04.2006 r., w sprawie 157/06, Panini

Espaňa SA p. Kellog’s Espaňa SL, wyr. dostępny na stronie www.oami.europa.eu.
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Wyrok Audiencia Provincial z Barcelony z 17.09.2009 r., w sprawie 382/2008,

HANSGROHE S.A. y HANSGROHE A.G. przeciwko STANDARD HIDRAULICA, S.A.
Wyrok Audiencia Provincial z Madrytu z 11.03.2011 r., w sprawie 68/2011, INCA HAIR

JEWELLERY, S.L. przeciwko MARCO POLO IMPORT, S.L. i DOŃA Paula.
Wyrok Audiencia Provincial z Madrytu z 13.05.2011 r., w sprawie 408/09, CONTENUR,

S.L. przeciwko PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A.

Orzecznictwo sądów Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii
i Irlandii Północnej
Wyrok Court of Appeal w sprawie Benchairs Ltd. p. Chair Centre Ltd. 1974. R.P.C. 429.
Wyrok Court of Appeal, Technograph Printed Circuits Ltd. przeciwko Mills and Rockley

(Electronics) Ltd. [1972] RPC 346, 355.
Wyrok Court of Appeal z 16.05.1986 r., Sommer Allibert Ltd. przeciwko Flair Plastics

Ltd., [2002] FSR 16 (PCC, July 26, 2001).
Wyrok Court of Appeal z 19.03.2004 r., Cipla Ltd. & Ors przeciwko Glaxo Group Ltd.

[2004] RPC 43, 477.
Wyrok Court of Appeal w sprawie Procter & Gamble Co. przeciwko Reckitt Benckiser

(UK) Ltd., [2006] EWHC 3154 (Ch).
Wyrok England and Wales Court of Appeal z 10.10.2007 r., The Procter & Gamble

Company p. Reckitt Benckiser (UK) Limited (UK), [2009] EWCA Civ 407.
Wyrok England and Wales Court of Appeal z 23.04.2008 r., Green Lane Products

Limited przeciwko PMS International Group, PMS International Far East Ltd., Poundland
Ltd., [2008] EWCA Civ 358.
Wyrok Court of Common Pleas w sprawie Vaughan v. Menlove, 132 E.R. 490, Common

Pleas 1837.

Orzecznictwo polskich sądów
Sąd Najwyższy
Wyrok SN z 29.08.1959 r., III CR 1288/58, OSN 1960, Nr 3, poz. 83.
Wyrok SN z 22.11.1967 r., I CR 433/67, PUG 1968, Nr 8–9, s. 285.
Wyrok SN z 11.07.2002 r., I CKN 1319/00, Biuletyn SN 2002, Nr 9.
Wyrok SN z 3.12.2003 r., I CK 358/02, Biuletyn SN 2004, Nr 5.
Wyrok SN z 2.01.2007 r., CSK 311/06, Biuletyn SN 2007, Nr 5.
Wyrok SN z 23.10.2007 r., II CSK 302/07, Biuletyn SN 2008, Nr 2.
Wyrok SN z 18.02.2016 r., II CSK 282/15.
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Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych
i Wzorów Przemysłowych
Orzeczenia XXII Wydziału Sądu Okręgowego w Warszawie funkcjonującego jako Sąd
Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych są dostępne na stronie
http://warszawa.so.gov.pl/zbiory‑orzeczen‑x xii‑w ydzialu.html oraz na stronie EUIPO.
Wyrok SO w Warszawie XXII Wydział Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów

Przemysłowych z 8.10.2007 r., XXII GWwp 2/05.
Wyrok SO w Warszawie XXII Wydział Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów

Przemysłowych z 17.03.2008 r., GWwp 1/07.
Wyrok SO w Warszawie XXII Wydział Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów

Przemysłowych z 2.06.2008 r., GWwp 5/08.
Wyrok SO w Warszawie XXII Wydział Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów

Przemysłowych z 26.01.2009 r., XXII GWwp 12/08.
Wyrok SO w Warszawie XXII Wydział Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów

Przemysłowych z 31.09.2009 r., GWwp 9/08.
Wyrok SO w Warszawie XXII Wydział Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów

Przemysłowych z 23.11.2009 r., GWwp 7/09.
Wyrok SO w Warszawie XXII Wydział Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów

Przemysłowych z 29.01.2010 r., GWwp 3/09.
Wyrok SO XXII Wydział Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów

Przemysłowych z 1.03.2010 r., XXII GWwp 9/09.
Wyrok SO w Warszawie XXII Wydział Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów

Przemysłowych z 22.03.2010 r., XXII GWwp 8/09.
Wyrok SO w Warszawie XXII Wydział Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów

Przemysłowych z 21.06.2010 r., XXII GWwp 7/10.
Wyrok SO w Warszawie XXII Wydział Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów

Przemysłowych z 30.07.2010 r., XXII GWwp 8/10.
Naczelny Sąd Administracyjny
Powołane wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie są dostępne na stronie internetowej www.nsa.gov.pl.
Wyrok NSA z 20.03.2007 r., II GSK 276/06.
Wyrok NSA z 7.05.2008 r., II GSK 232/08.
Wyrok NSA z 27.01.2009 r., III GSK 612/08.
Wyrok NSA z 25.10.2011 r., w sprawie II GSK 1064/10.
Wyrok NSA z 1.03.2012 r., II GSK 86/11.
wyrok NSA z 17.04.2013 r., II GSK 163/12.
Wyrok NSA z 22.07.2014 r., II GSK 717/13.
Wyrok NSA z 31.05.2016 r., II GSK 2858/14.
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Wyrok NSA z 21.06.2016 r., II GSK 508/15.
Wyrok NSA z 24.06.2016 r., II GSK 2818/14.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Wyrok WSA w Warszawie z 5.08.2005 r., SA/Wa 2183/04.
Wyrok WSA w Warszawie z 17.03.2006 r., VI SA/Wa 2257/05.
Wyrok WSA w Warszawie z 10.10.2007 r., VI SA/Wa 116/07.
Wyrok WSA w Warszawie z 7.04.2008 r., VI SA/Wa 209/08.
Wyrok WSA w Warszawie z 8.04.2008 r., VI SA/Wa 20/08.
Wyrok WSA w Warszawie z 12.03.2009 r., VI SA/Wa 1573/08.
Wyrok WSA w Warszawie z 17.12.2009 r., VI SA/Wa 1706/09.
Wyrok WSA w Warszawie z 15.12.2009 r., VIII SA/Wa 332/09.
Wyrok WSA w Warszawie z 11.05.2010 r., VI SA/Wa 504/10.
Wyrok WSA w Warszawie z 28.05.2010 r., VI SA/Wa 598/10.
Wyrok WSA w Warszawie z 19.11.2010 r., w sprawie VI SA/Wa 1817/10.
Wyrok WSA w Warszawie z 13.01.2011 r., VI SA/Wa 1501/10.
Wyrok WSA w Warszawie z 11.01.2012 r., w sprawie VIII SA/Wa 881/11.
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