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WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Znak towarowy

Wzór przemysłowyPatent

Prawo autorskie

Oznaczenie geograficzne



Po co nam znaki i wzory?

Wyznacznik jakości
W przypadku większości produktów we współczesnej
gospodarce kupujący nie mają możliwości zbadania produktu
przed jego zakupem. Marka działa jako wyznacznik
jakościowy i umożliwia właścicielowi marki pobieranie
wyższej ceny i daje przewagę konkurencyjną na rynku.

Wyróżnij swój produkt od konkurencyjnych produktów
Poprzez „wypełnianie" dostępnej przestrzeni markami, firma
ogranicza możliwości wejścia konkurencji na rynek. Firmy
mogą również wykorzystywać reklamę marek w celu
zwiększenia swojej siły rynkowej.



Po co nam znaki i wzory?

Odpowiednie zwroty z innowacji

Znaki towarowe są sposobem na uzyskanie zwrotu z
innowacji, wraz z innymi przedmiotami własności
intelektualnej, takimi jak patenty, wzory przemysłowe lub
prawa autorskie.



Funkcje

znaku towarowego:

 funkcja oznaczenia 
pochodzenia

 funkcja inwestycyjna

 funkcja komunikacyjna

 funkcja reklamowa

 funkcja gwarancyjna 
(jakościowa)

wzoru przemysłowego:

 funkcja inwestycyjna

 funkcja komunikacyjna



Po co nam znaki i wzory?

 Składnik majątku
 obrót
 licencjonowanie
 zastaw

 Środek dowodowy
 świadectwo ochronne na znak towarowy i wzór 

przemysłowy
 ułatwione dochodzenie praw w przypadku naruszeń



Po co nam znaki i wzory?
 Element promocji

 reklama
 większa rozpoznawalność

 Element wiarygodności

 symbol  ®
 prestiż i większa wiarygodność
 ochrona przed konkurencją



REJESTRACJA ZNAKU TOWAROWEGO

Zarejestrowany znak towarowy jest ostrzeżeniem
i informacją dla konkurentów, że posiadasz stosowne
prawo.

JAK SKUTECZNIE CHRONIĆ MARKĘ?



Elementy do rozważenia przed rejestracją 
znaku:

 określenie znaku

 zakres ochrony

terytorium działalności

JAK SKUTECZNIE CHRONIĆ MARKĘ?



Systemy 
ochrony znaków towarowych i wzorów 

przemysłowych

Krajowy

Urząd Patentowy 
RP 

znaki 
towarowe/wzory 

przemysłowe 

chronione w danym 
państwie 

Międzynarodowy 

Biuro Międzynarodowe 

Światowej Organizacji 

Własności 

Intelektualnej (WIPO) 

+ urzędy krajowe 

Regionalny

Urząd Unii Europejskiej 
ds. Własności 

Intelektualnej (EUIPO)
unijne znaki towarowe

wspólnotowe wzory 
przemysłowe 

jednolity skutek 
rejestracji na terenie 
wszystkich państw 
członkowskich UE



ZNAK TOWAROWY

Oznaczenie, które nadaje się do odróżnienia
towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów
innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do
przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w
sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego
i dokładnego zakresu ochrony



znak słowny znak graficzny znak słowno-graficzny

AMICA

R.290961

CD PROJEKT

R.296211

R.336783

R.334385

R. 150464

R.145244

CO MOŻE BYĆ CHRONIONE JAKO ZNAK TOWAROWY?
TRADYCYJNE ZNAKI TOWAROWE



Znak przestrzenny Znak pozycyjny Znak - deseń Znak - kolor

R.337882

R.150875

R.323023

R.333757

R. 328414

R.338858

R.271601

R.140791

CO MOŻE BYĆ CHRONIONE JAKO ZNAK TOWAROWY?
NOWE RODZAJE ZNAKÓW TOWAROWYCH



Znak dźwiękowy Znak ruchomy

R.314221 R.340791

CO MOŻE BYĆ CHRONIONE JAKO ZNAK TOWAROWY?
NOWE RODZAJE ZNAKÓW TOWAROWYCH



WZÓR PRZEMYSŁOWY

Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca
indywidualny charakter postać produktu nadana mu
przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę,
strukturę lub materiał produktu a także
ornamentację



WZÓR PRZEMYSŁOWY

Wzór przemysłowy, aby mógł być skutecznie chroniony 
musi być:
nowy

identyczny wzór nie został ujawniony publicznie, przed
datą zgłoszenia wzoru przemysłowego.

mieć indywidualny charakter
nie wywołuje wrażenia, że podobny wzór już widziano



• Co może być wzorem • Co nie może być wzorem

WZÓR PRZEMYSŁOWY

Produkty naturalne

Plany, schematy

ZESTAW

CZĘŚĆ SKŁADOWA



WZÓR PRZEMYSŁOWY

Co jest chronione?
 zewnętrzne cechy produktu

Co nie jest chronione?
 cechy wynikające wyłącznie

z funkcji technicznej



Porównanie systemów ochrony

Przedmiot ochrony:

• znak: rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, 
forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania

• wzór: każdy przedmiot, opakowanie, symbole graficzne

javascript:WindowOpenGraphic('http://oami.eu.int/bulletin/rcd/2005/2005_029/000289723_0003/images/000289723_0003_1_source.jpg');


Zakres ochrony znaku towarowego
Wykaz towarów i usług

Międzynarodowa klasyfikacja towarów i usług -
Klasyfikacja Nicejska

45 klas: 

34 klasy towarowe 

11 klas usługowych



Zakres ochrony znaku towarowego

Wykaz towarów i usług

Towary i usługi powinny być: 

wskazane w sposób jasny i precyzyjny

 pogrupowane w odpowiednich klasach

 uporządkowane rosnąco wg klas towarowych

Klasyfikacja nicejska: 
http://www.wipo.int/classifications/nice/en/ 

TMClass:

http://tmclass.tmdn.org/ec2/ 



E-wyszukiwarka UPRP

https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/simple-
search?lng=pl

Rodzaje pwp:

•znaki towarowe

•wzory przemysłowe

•wynalazki

•patenty europejskie

•dodatkowe prawa ochronne

•wzory użytkowe

•topografie układów scalonych

https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/simple-search?lng=pl


Bazy znaków towarowych i wzorów 
przemysłowych



Procedura uzyskania ochrony w UP RP

znaku towarowego:

System sprzeciwowy

Urząd bada: 

 formalne aspekty zgłoszenia,  

 merytoryczne przesłanki ochrony 
znaku towarowego,

 zgodność z definicją znaku (art.120 
ust.1 i ust.2 pwp)

 bezwzględne przeszkody rejestracji 
(art. 129¹ pwp)

wzoru przemysłowego

System rejestrowy

Urząd bada: 

 formalne aspekty zgłoszenia,

 zgodność z definicją wzoru 

 wybrane bezwzględne przeszkody 
rejestracji

(art.102 pwp)

Nie są badane względne przeszkody 
rejestracji 

(wyj. art. 110 ust. 2 p.w.p. – oczywisty 
brak nowości i indywidualnego 
charakteru).   



• Szybszy czas rozpatrywania zgłoszenia - uzyskanie prawa ochronnego
nawet do 4 miesięcy od złożenia wniosku.

• Dedykowany formularz

• Tylko znak indywidualny.

• Zgłoszenie elektroniczne przez platformę PUEUP.

• Inteligentny formularz, który zmniejsza ryzyko popełniania błędów
w zgłoszeniu.

• Opłata w ramach e-Płatności PUEUP.

• Prowadzenie korespondencji z Urzędem tylko w formie elektronicznej.

• Wykaz towarów i usług w oparciu o narzędzie Tmclass.

JAK NAJSZYBCIEJ UZYSKAĆ OCHRONĘ ZNAKU 
TOWAROWEGO W POLSCE? – TRYB FAST TRACK



JAK NAJSZYBCIEJ UZYSKAĆ OCHRONĘ WZORU  
PRZEMYSŁOWEGO W POLSCE? – TRYB FAST TRACK

- Zgłoszenia w trybie Fast Track można dokonać wyłącznie w postaci elektronicznej 
za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego (PUEUP).

- Dedykowany formularz
- Zgłoszenie wzoru przemysłowego musi być jednolite. Niejednolitość zgłoszenia 

uznana będzie za okoliczność wyłączającą zgłoszenie wzoru przemysłowego z trybu 
Fast Track.

- Opłata w ramach e-Płatności PUEUP.
- Prowadzenie korespondencji z Urzędem tylko w formie elektronicznej.

https://uprp.gov.pl/pl/slownik-terminow?nazwa=Wz%C3%B3r-przemys%C5%82owy
https://uprp.gov.pl/pl/slownik-terminow?nazwa=Wz%C3%B3r-przemys%C5%82owy
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ZNAK 
TOWAROWY

ZGŁOSZENIE
ZNAKU 

TOWAROWEGO

UJAWNIENIE 
ZGŁOSZENIA

BADANIE 
FORMALNO-

PRAWNE

BADANIE 
PRZESŁANEK 

BEZWGLĘDNYCH

PUBLIKACJA 
ZGŁOSZENIA

OKRES NA 
ZŁOŻENIE 

SPRZECIWU –
PRZESŁANKI 
WZGLĘDNE

UDZIELENIE 
PRAWA 

OCHRONNE
GO

ODMOWA 
UDZIELENIA 

PRAWA 

SCHEMAT PROCEDURY 
REJESTRACJI ZNAKU
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WZÓR 
PRZEMYSŁOWY

ZGŁOSZENIE
WZORU 

PRZEMYSŁOWEGO

BADANIE FORMALNO-
PRAWNE

BADANIE 
MERYTORYCZNE

REJESTRACJA

ODMOWA UDZIELENIA 
PRAWA 

SCHEMAT PROCEDURY REJESTRACJI 
WZORU PRZEMYSŁOWEGO

PUBLIKACJA 
O 

REJESTRACJI



Prawo do znaku i wzoru

znak towarowy

wyłączność na używanie znaku identycznego
lub podobnego;

wyłączność na używanie znaku dla towarów 
identycznych oraz podobnych (zasada 
specjalizacji);

działalność objęta prawem wyłącznym ma 
charakter zarobkowy lub zawodowy



Prawo do znaku i wzoru

wzór przemysłowy

 wyłączność na używanie wzoru identycznego oraz 
podobnego, który nie wywołuje odmiennego ogólnego 
wrażenia;

 prawo z rejestracji ogranicza się do wytworów tego 
rodzaju, dla których nastąpiło zgłoszenie

 działalność objęta prawem wyłącznym ma charakter 
zarobkowy lub zawodowy



Prawo do znaku i wzoru

MONOPOL POSŁUGIWANIA SIĘ ZNAKIEM NA RYNKU

Prawo ochronne na znak towarowy uprawnia do wyłącznego
używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub
zawodowy (art. 153 ust.1. p.w.p.)
Używanie znaku towarowego może polegać na:

umieszczaniu znaku na towarach lub ich opakowaniach 

oferowaniu i wprowadzaniu towarów oznaczonych znakiem do obrotu

imporcie, eksporcie, składowaniu

oferowaniu i świadczeniu usług pod znakiem

reklamie

umieszczanie znaku na dokumentach handlowych



Prawo do znaku i wzoru

Obowiązek używania znaku towarowego 

 w odniesieniu do towarów, dla których został 
zarejestrowany. 

Używanie w postaci, w jakiej znak towarowy został 
zarejestrowany 

 różnice, które nie zmieniają odróżniającego charakteru 
znaku.



Prawo do znaku i wzoru

Konsekwencje nieużywania:

wygaszenie znaku towarowego

skuteczny zarzut nieużywania znaku w postępowaniu w 
sprawie sprzeciwu



Prawo do znaku i wzoru

WYŁĄCZNOŚĆ NA KORZYSTANIE ZE WZORU

w sposób zarobkowy lub zawodowy przez okres do 25 lat.

Prawo zakazywania:

wytwarzania,

używania,

oferowania,

wprowadzania do obrotu,

importu,

eksportu,

produktów według wzoru



JAK SKUTECZNIE CHRONIĆ MARKĘ?

Monitoruj nowe zgłoszenia, aby się upewnić, że nikt nie 
narusza Twoich praw

Dbaj o swoją markę! 

OBRONA

 Sprzeciw

 Unieważnienie znaku towarowego

 Wygaszenie znaku towarowego



Dziękuję za uwagę!

paulina.uszynska-
rzewuska@uprp.gov.pl


