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Brexit-
– co dalej z Twoim znakiem towarowym i wzorem przemysłowym w UE



Brexit – upływ okresu przejściowego

• upływ okres przejściowego – konsekwencje zbliżającego się „Exit day”

• sytuacja unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych będących w mocy;

• przedłużenie ochrony;

• zgłoszone unijne znaki towarowe i wzory wspólnotowe;

• Brexit a używanie i renoma.



Brexit – upływ okresu przejściowego 

- okres przejściowy potrwa do 31.12.2020 – EXIT DAY

- prawo UE ma zastosowanie na terytorium Wielkiej Brytanii

- koniec unii celnej i jednolitego rynku

- brak porozumienia regulującego wzajemne relacje

- umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i 
Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii 
Atomowej (tytuł IV reguluje kwestie związane z IP Rights)



Brexit a ciągłość ochrony

- ciągłość istniejącej ochrony od 1.01.2021

- prawo do unijnego znaku towarowego/ wzoru wspólnotowego + 
odpowiednik w rejestrze w Wielkiej Brytanii – 2 znaki

- taka sama data zgłoszenia, rejestracji, pierwszeństwa i zakres ochrony

- automatyzm (automatyczny transfer) – bez konieczności 
podejmowania dodatkowych czynności i ponoszenia jakichkolwiek 
opłat

- sposób identyfikacji zapewniony przez UKIPO (prefiks „UK009” + 8 
cyfr numeru EUIPO)



Brexit a przedłużenie ochrony

• konieczność poniesienia dwóch niezależnych opłat na rzecz:

EUIPO
opłata dla unijnego znaku towarowego  

lub wzoru wspólnotowego na terytorium 
UE

UKIPO
opłata dla krajowego znaku towarowego 

lub wzoru przemysłowego w 
Zjednoczonym Królestwie



Brexit, a zgłoszone znaki i wzory

• 9 miesięcy na dokonanie zgłoszenia od zakończenia okresu 
przejściowego (czas do 30.09.2021 r.)

• data wpływu do EUIPO sprzed 31.12.2020 r.

• taki sam zakres ochrony

• taka sama data zgłoszenia i pierwszeństwa jak w zgłoszeniu do EUIPO

• postępowanie zgłoszeniowe w oparciu o procedurę przewidzianą 
w Zjednoczonym Królestwie



Brexit, a znaki renomowane

- możliwość powoływania się na renomę uzyskaną w UE aż do 
zakończenia okresu przejściowego

- po tym okresie ciągłość renomy będzie opierać się na używaniu w 
Zjednoczonym Królestwie;



Brexit, a używanie znaku towarowego

- znaki towarowe zgłoszone przed zakończeniem okresu przejściowego 
zaczną podlegać obowiązkowi używania na terytorium Zjednoczonego 
Królestwa po upływie 5 lat od daty wyjścia Zjednoczonego Królestwa 
z UE

- każde użycie „przeniesionego znaku towarowego” w UE przed 
1.01.2021 r. będzie uznawane jako używanie na terytorium 
Zjednoczonego Królestwa



Niezarejestrowane wzory wspólnotowe

• możliwość dochodzenia praw z niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych na 
terytorium Zjednoczonego Królestwa

• art. 11 ust.1 Rozp. 6/2002

1. Wzór spełniający wymagania sekcji 1 jest chroniony jako niezarejestrowany wzór
wspólnotowy przez okres trzech lat, rozpoczynający się od dnia, w którym został po
raz pierwszy udostępniony publicznie

2. Do celów ust. 1 uważa się, że wzór został publicznie udostępniony weWspólnocie,
jeżeli został w taki sposób opublikowany, wystawiony, wykorzystany w handlu lub w
inny sposób ujawniony, że wydarzenia te nie mogły stać się dostatecznie znane
podczas zwykłego toku prowadzenia spraw środowiskom wyspecjalizowanym w
danej branży, działającym we Wspólnocie. Wzoru nie uważa się za udostępniony
publicznie, jeśli został on ujawniony jedynie osobie trzeciej pod wyraźnym lub
dorozumianym warunkiem zachowania poufności.




