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 Składnik majątku
 obrót
 licencjonowanie
 zastaw

 Środek dowodowy
 świadectwo ochronne na znak towarowy
 ułatwione dochodzenie praw w przypadku naruszeń

Po co nam znaki towarowe i wzory przemysłowe?
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Po co nam znaki towarowe i wzory przemysłowe?

 Element promocji
 reklama
 większa rozpoznawalność

 Element wiarygodności

 symbol  ®
 prestiż i większa wiarygodność
 ochrona przed konkurencją



Własność intelektualna

uprp.gov.pl

Po co nam znaki towarowe i wzory przemysłowe?
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RANKING 
BEST GLOBAL BRANDS 2021



Znaki towarowe

uprp.gov.pl

Oznaczenie, które nadaje się do odróżnienia towarów jednego
przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa

Towary i usługi powinny być: 
 wskazane w sposób jasny i precyzyjny przy użyciu polskiej terminologii 
technicznej
 pogrupowane w odpowiednich klasach
 uporządkowane rosnąco wg klas towarowych

Międzynarodowa klasyfikacja towarów i usług 
- Klasyfikacja Nicejska
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 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 towarowego 



Wzory przemyłsłowe
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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

RDC 005506748
Graficzne interfejsy użytkownika, ikony RDC 008734768



Wzory przemysłowe

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



Wzory przemysłowe
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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



Procedura uzyskania ochrony w UP RP

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)

System rejestrowy

Urząd bada: 

 formalne aspekty zgłoszenia,

 zgodność z definicją wzoru 

 wybrane bezwzględne przeszkody 
rejestracji (art.102 pwp)

Nie są badane względne przeszkody 
rejestracji 

Znak towarowy Wzór przemysłowy
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• Strony www

• Domeny internetowe

• E-comerce

• Media społecznościowe

• Bankowość internetowa



Strony www 
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• ochroną layoutu strony www - rejestracja jako wzoru przemysłowego

UWAGA!    przed opublikowaniem strony w sieci

RCD 001652603-0005
Rp.20708
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Czym jest domena internetowa?
- domeną drugiego poziomu jest wybrana przez przedsiębiorcę nazwa, która stanowi właściwy 
wyróżnik adresu internetowego. 
- domena pierwszego poziomu to nazwy krajowe lub funkcjonalne umieszczone jako ostatnie w 
adresie internetowym (np. „.pl” lub „.gov”)

Domena internetowa a znak towarowy

Ochrona „właściwej” nazwy domeny 
jako znaku towarowego

R.351678



Domeny internetowe

Domena internetowa a znak towarowy
bezwzględne przeszkody rejestracji 

np. opisowy charakter
sprzeczność z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami

Internet.pl (Z.228052)
www.internet.pl (Z.228051)

classicwines.pl (Z.530827) – odmowa

R.249442

http://www.internet.pl/
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Domena internetowa a znak towarowy

względne przeszkody rejestracji 
sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego

Zakaz rejestracji znaku naruszającego:
- prawa osobiste i majątkowe osób trzecich
- prawa do wcześniejszych znaków towarowych
- prawa do identycznego lub podobnego do renomowanego  znaku towarowego
- Prawa do identycznego lub podobnego do znaku powszechnie znanego na terytorium RP



Domeny internetowe
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Domena internetowa a znak towarowy

Naruszenie prawa do znaku towarowego

Wyrok Sądu Polubownego do Spraw Domen Internetowych (Sygn. akt 43/16/PA)

EUTM-013038931 R.249442



Wyszukiwarki internetowe
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Pozycjonowanie stron
używanie znaku towarowego w Internecie

- posługiwanie się znakiem towarowym np. jako słowem kluczowym w kampanii Google Ads, 
- posługiwanie się znakiem w meta tagach



Media społecznościowe
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Siła mediów społecznościowych

Ochrona własnej „marki” - nazwa używana w mediach społecznościowych

R.332375
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RCD 008027478-0001
EUTM 013008834

EUTM 018154038



Znaki towarowe 
i wzory przemysłowe 

uprp.gov.pl

RCD 003018639
Urządzenia do monitorowania aktywności; 
Przenośne urządzenia elektroniczne; 
Urządzenia antywłamaniowe; Alarmy osobiste
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EUTM 017934434 - zarejestrowany

Kl. 5, 9, 41, 42, 44 - Aplikacje 
programowe do telefonów 
komórkowych połączone z 
urządzeniami medycznymi
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EUTM009205221
Kl. 9, 16, 28, 41

EUTM018041053
Kl. 9, 16, 25, 28, 41

EUTM014921621
Kl. 3, 9, 16, 18, 21, 25, 28, 30, 32, 41

ANGRY BIRDS 
EUTM009861311

Kl. 3, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 
34, 35, 36, 38, 43 

EUTM1526652
KL: 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 41 

EUTM002269850
Kl. 5, 32, 38, 39
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Znaki towarowe w grach 
komputerowych
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Gry wideo
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RDC 002283283

Ekrany wideo w automatach rozrywkowych

RCD 002567909

Animowane figurki; Graficzne symbole i loga



GUI
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RCD000356951-0013

RCD000740774-0001
US Design Pat. No. D780776 – King Com Ltd.

Graficzny interfejs użytkownika, 
interfejs graficzny, 
środowisko graficzne
(ang. graphical user interface, GUI)

https://patentimages.storage.googleapis.com/2a/77/f6/306abd3d948d7b/USD780776.pdf


GUI

uprp.gov.pl

RCD005611548-0013 – animowany graficzny interface użytkownika

RC000740774-0001



Multimedia
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EUTM 018655753

Znaki multimedialne

Znak towarowy, który składa się z 

kombinacji obrazu i dźwięku lub który 

przechodzi w taką kombinację obrazu i 

dźwięku.

Sposób przedstawienia

- poprzez przekazanie pliku 

audiowizualnego zawierającego 

kombinację obrazu i dźwięku



VR i AR
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Niewymienialny token (ang. non-fungible token) – unikatowa, 
cyfrowa jednostka danych oparta na architekturze blockchain, 
użytkownicy protokołu mogą między sobą handlować, 
reprezentująca szeroką gamę przedmiotów materialnych i 
niematerialnych, (wikipedia)

Narzędzie ochrony 
znaku towarowego 
w świecie wirtualnym



NFT

NFT
kolekcjonerskie karty sportowe, wirtualne nieruchomości lub 
wirtualne dzieła sztuki

"Everydays – the first 5000 days" autorstwa Beeple. 

kolaż składający się z 5000 grafik tworzonych przez artystę 
codziennie przez 5000 dni. 
Najdroższe dzieło NFT wystawione na aukcji w Christie's
Obraz został sprzedany na początku 2021 roku za 69 mln 
dolarów



NFT

losowo generowany 
zestaw cyfrowych postaci, 
autorstwa Matt Hall i John Watkinson
z amerykańskiego studia Larva Labs
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Co to jest METAVERSE?
- pojęcie pochodzi z powieści science fiction „Snow Crash” 

(Zamieć) z 1992 r. 
- połączeniw słów „meta” i „universe”

Wirtualne światy 3D 
służące komunikacji społeczeństwa 
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Facebook Meta Platforms Inc
– tworzenie nowej wersji Internetu

Połączenie wirtualnej rzeczywistości i technologii rozszerzonej 
rzeczywistości 



Metaverse
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Ochrona znaków towarowych w świecie 
wirtualnym 

- Wskazanie towarów i usług w świecie wirtualnym
- Klasyfikowanie towarów wirtualnych

- Dobra wirtualne do pobrania – klasa 9
- Usługi sklepów detalicznych z towarami wirtualnymi –

klasa 35

NIKE (nr 97095944)
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Ochrona znaków towarowych w świecie 
wirtualnym 

Klasa 9:
Produkty wirtualne do pobrania, mianowicie: 
programy komputerowe obejmujące obuwie, 
odzież, nakrycia głowy, okulary, torby, torby 
sportowe, plecaki, sprzęt sportowy, sztukę, zabawki i 
akcesoria do użytku online i w wirtualnych światach 
online. 
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McDONALD'S
EUTM018650927
Kl. 9, 35, 41, 43

- Wirtualne produkty spożywcze i 
napoje

- Prowadzenie wirtualnej restauracji 
oferującej rzeczywiste i wirtualne 
towary

- Zapewnianie rzeczywistych i 
wirtualnych koncertów i innych 
wirtualnych wydarzeń online
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Ochrona znaków towarowych w świecie 
wirtualnym 

- Naruszenie znaków w świecie wirtualnym



Metaverse
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Znaki towarowe w świecie wirtualnym 

pierwsza edycja 
Metaverse Fashion

Week
24.03.2022

Estée Lauder, Tommy
Hilfiger, Dolce & 

Gabbana, Forever 21



Elektroniczny urząd
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umożliwia korespondencję z 
urzędem w formie 

elektronicznej



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!
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Małgorzata Szymańska-Rybak
Malgorzata.Szymanska-Rybak@uprp.gov.pl


