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Witam Cię bardzo serdecznie.

Ja nazywam się Mikołaj Lech, a to jest mój podcast pt. Prawna ochrona marki, odcinek pierwszy.

Jako rzecznik patentowy opowiem Ci, jak możesz zapewnić swojej marce silną ochronę 

prawną oraz dlaczego jest to takie ważne. Dowiesz się również, jakich błędów jako 

przedsiębiorca powinieneś unikać. Ten podcast jest również uzupełnieniem wiedzy, którą 

dzielę się na moim blogu pod adresem znakitowarowe-blog.pl.

Witam Cię bardzo serdecznie w trzecim już odcinku mojego podcastu. Dziś dalej będę 

mówił o podstawowych informacjach związanych z ochroną marki. Znów usłyszysz o 

błędach, jakie popełniają przedsiębiorcy, oraz moich radach, jak je unikać. Zacznę od tego, 

aby przedstawić Ci główne przeszkody w rejestracji znaku towarowego, później opowiem 

już bardziej szczegółowo o badaniu zdolności rejestrowej tego znaku, przybliżę Ci również 

procedurę rejestracji tych znaków zarówno w Polsce, jak i UE. Usłyszysz także, czym jest 

monitorowanie znaków towarowych i dlaczego od wiosny 2016 r. jest to takie ważne w Polsce.

Mam wrażenie, że w internecie pełno jest poradników opisujących cechy dobrej marki firmy 

– wskazuje się, że taka nazwa powinna być prosta, zapadająca w pamięć oraz wyróżniająca 

się na tle konkurencji. Praktycznie nigdzie nie analizuje się jednak dobrej nazwy firmy pod 

Zastrzeżenie nazwy firmy w Polsce i Unii Europejskiej. 
Dlaczego wcześniej warto zrobić badanie zdolności rejestrowej znaku.
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kątem prawnym. Tymczasem nazwa, która jest idealna dla marketingowca, może być nie do 

przyjęcia dla rzecznika patentowego. Osobiście uważam, że idealna nazwa firmy powinna 

zadowolić obie te osoby. Już tłumaczę dlaczego.

Jeżeli ludzie mają kojarzyć Twoją markę, to musi ona być łatwa do zapamiętania. Z drugiej 

jednak strony powinna nadawać się do ochrony w Urzędzie Patentowym. Pominięcie analizy 

prawnej przy wyborze nazwy firmy grozi tym, że po latach inwestowania w rozwój tej marki 

możesz być zmuszony do jej zmiany. I tak się stanie, jeżeli Twoja nazwa naruszy już wcześniej 

zarejestrowany znak towarowy. Dużo mówiłem o tym w poprzednim odcinku tego podcastu. 

Alternatywnie, jeżeli będzie to nazwa opisowa, nie będziesz jej w stanie zmonopolizować, a to 

oznacza, że konkurencja legalnie będzie mogła posługiwać się tą nazwą. 

Odnoszę wrażenie, że przedsiębiorcy najczęściej wymyślają nazwy samodzielnie, szczególnie 

osoby, które dopiero wchodzą w biznes i większość rzeczy starają się robić własnym sumptem. 

Inspiracji może być wiele. Wszystkich w tym kreatywnym procesie twórczym łączy jedno: 

patrzą na te narodziny marki oczami marketingowca, a nie rzecznika patentowego. Osoby, którą 

mają kapitał, często decydują się na usługi agencji reklamowych. Tam pracują ludzie, którzy 

naprawdę zjedli zęby na reklamie i mogą przedstawić świetne propozycje nazw. Wszystko, w 

następstwie takiej analizy: czym się zajmujesz, jaką masz specyficzną branżę, jak wygląda Twoja 

konkurencja, a także często – jaką masz misję i wartości. 

Dobrze, aby taka marka coś komunikowała, budziła od początku jakieś skojarzenia. Ja bardzo 

lubię podawać w tym przypadku przykład marki Frosta, czyli producenta mrożonek. „Frost” to z 

języka angielskiego mróz, więc skojarzenia są jednoznaczne, natomiast ta marka nie jest w 

żadnym wypadku opisowa. Osoby pracujące w takich agencjach zazwyczaj mają podstawową 

wiedzę o znakach towarowych, jednak wiele z nich, mam wrażenie, nie do końca zdaje sobie 

sprawę z tego, jak doniosłą czynnością jest kreowanie marki oraz jaka wiąże się z tym 

odpowiedzialność. Również na gruncie prawa.

Jeden z moich klientów zlecił stworzenie agencji reklamowej marki swojego produktu. Agencja 

przygotowała świetną nazwę i właściwie chyba jeszcze lepszy projekt logo. Do tego 

zaprojektowała opakowania, stronę WWW i zajęła się całym marketingiem. Towar trafił na 

rynki kilku krajów. Po roku przedsiębiorca zwrócił się do mnie, abym zastrzegł jego markę 

właśnie na UE. Co ważne, powiedział, że agencja sprawdziła tę nazwę i nie znalazła 

identycznego znaku towarowego. Powiem Ci szczerze: zawsze, kiedy ktoś mówi, że już zbadał 

znaną markę, to ja jestem pełen obaw. Aby zrobić dobre badanie, trzeba mieć naprawdę dużą 

wiedzę i chyba, mam wrażenie, jeszcze większe doświadczenie. Ale z racji tego, że towar już od 

Prawna Ochrona Marki – podcast #003

znakitowarowe-blog.pl

http://znakitowarowe-blog.pl/naruszenie-znaku-towarowego/
http://znakitowarowe-blog.pl/pom-002-znak-towarowy-bankructwo-nieuczciwa-konkurencja/
http://znakitowarowe-blog.pl/od-czego-zaczac/
http://znakitowarowe-blog.pl/


  

roku hulał na rynkach europejskich, klient wielkiego manewru nie miał i po prostu dokonaliśmy 

dla niego tego zgłoszenia.

Wyobraź sobie, że po kilku tygodniach dostaliśmy pismo z zagranicznej kancelarii patentowej. 

Żądała ona, abyśmy wycofali zgłoszenie, ponieważ nasz znak jest bardzo podobny do znaku 

chronionego już przez ich klienta. Jeżeli tego nie zrobimy, złożą formalny sprzeciw do naszego 

zgłoszenia do EUIPO. To jest, jak pamiętasz, ten urząd rejestrujący znaki unijne na wszystkie 28 

krajów UE. Co się stanie, jeżeli w sporze EUIPO uzna znaki za podobne? Odmówi nam ochrony. 

To jednak nie jest problemem. Można działać na rynku bez rejestracji znaku. Kłopoty mogą się 

pojawić, jeżeli właściciel tego znaku zażąda wycofania towaru z rynku i wydania bezpodstawnie 

uzyskanych korzyści. Jest bowiem bardzo prawdopodobne, że skoro EUIPO uznało znaki za 

podobne, to tak samo może tę sprawę zinterpretować sąd. Straty finansowe mogą być więc 

ogromne. Zauważ jednak, że mój klient dostał markę od agencji reklamowej, został przy tym 

zapewniony, że może się nią posługiwać, może z nią wejść na rynek. Jeżeli sprawę przegra, 

będzie miał w stosunku do agencji roszczenie. Faktycznie bowiem otrzymał produkt z wadą 

prawną. Jeżeli poniesie szkodę, moim zdaniem może żądać jej naprawienia.

Agencja, kreując marki, podejmuje się więc bardzo odpowiedzialnego zadania. Sam zresztą z 

kilkoma takimi współpracuję. Za moją namową w umowach z klientami wprowadziły zapisy o 

ograniczeniu swojej odpowiedzialności, tzn. zobowiązują się zaprezentować klientowi 

proponowanych nazw, które wcześniej sprawdziły na identyczność. Jeżeli klient jednak chce 

mieć pewność, że wybrana przez niego ostatecznie nazwa nie narusza cudzych praw, 

rekomendowane jest mu udanie się do rzecznika patentowego po poradę. Agencja nie 

podejmuje się wydania opinii prawnej w tej sprawie, bo po prostu się na tym nie zna. Moim 

zdaniem takie zapisy są dobre dla obu stron. Agencja jasno komunikuje, co jest w stanie 

przygotować, gdzie kończą się jej kompetencje. Informuje również klienta o zagrożeniu i 

wskazuje rozwiązanie. Jeżeli klient nie będzie chciał robić badania, to jest jego decyzja, nie ma 

tutaj przymusu. Agencja jednak nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje. 

Pytanie jednak, która z agencji zdaje sobie z tego sprawę. Jeżeli takich zapisów w umowie nie 

ma, to w przypadku kłopotów w sumie możesz pozwać taką agencję. Choć jest to marne 

pocieszenie w sytuacji, kiedy jesteś zmuszony wycofać swoją markę z rynku.

Wróćmy jednak do Urzędu Patentowego. Aby dane oznaczenie mogło być zarejestrowane jako 

znak towarowy, musi spełniać określone wymogi. Dokładniej mówiąc, nie mogą występować 

bezwzględne i względne przeszkody w rejestracji. Przykładowo nie udziela się praw ochronnych 

na oznaczeniach, które w ogóle nie mogą być znakami towarowymi, czyli – jak mówiłem w 
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pierwszym odcinku – nie nadają się do odróżniania towarów bądź usług. Przykładowo nie 

rejestruje się właśnie znaków opisowych. I tak, jeżeli masz domenę rowery.pl, pod którą 

oferujesz usługi prowadzenia sklepu z rowerami, to nie ma szans, żeby w wersji słownej ten 

znak zarejestrować.

Nie rejestruje się również znaków, które weszły do języka potocznego. To jest dość ciekawa 

sprawa, bo tu chodzi o takie marki, które w momencie, kiedy powstawały, były fantazyjne, ale w 

następstwie np. ogromnej popularności, ludzie zaczęli nazwę produktu nazywać danym 

znakiem towarowym. Formalnie nazywa się to degeneracja znaku towarowego. Jako przykład 

można podać „chwilówki” – to były usługi udzielania krótkoterminowych pożyczek, które 

początkowo były nazwą całkowicie fantazyjną, a w następstwie ogromnej popularności ludzie 

zaczęli tak nazywać pewien rodzaj pożyczek. Inną nazwą formalnie „zdegenerowaną” jest 

„aspiryna” czy „jojo”. W Polsce toczą się dwa bardzo elektryzujące spory, jeden o unieważnienie 

rejestracji znaku towarowego „Ptasie mleczko”, bo część cukierników uważa, że jest to nazwa 

pewnej kategorii ciastek, a nie fantazyjny znak towarowy. No i „InPost” ma chroniony słowny 

znak towarowy „Paczkomaty” dla maszyn wydających paczki. I pytanie znów: czy jest to nazwa 

fantazyjna, czy nazwa pewnego urządzenia? Na ten temat napisałem bardzo ciekawy artykuł, 

do którego link znajdziesz w opisie do tego podcastu.

Idąc jednak dalej, Urząd Patentowy nie przyzna ochrony na znaki przestrzenne, których kształt 

jest uwarunkowany wyłącznie jego naturą. Jak dobrze pamiętasz z pierwszego podcastu, 

mówiłem o tym, że butelka może pełnić funkcję znaku towarowego – warunek jest jeden: ona 

musi mieć naprawdę fantazyjny kształt. Natomiast jeżeli będzie taką typową, znaną od lat 

butelką, to z pewnością Urząd Patentowy odmówi rejestracji. Tutaj w żaden sposób ona nie 

może komunikować źródła pochodzenia danego towaru.

Nie rejestruje się również znaków zgłoszonych w złej wierze, np. przez byłego wspólnika czy 

pracownika za plecami swojego szefa. Czyli wiedząc, że szef swojej marki nie chroni, zrobili to 

na siebie. Przy tym ekspert z Urzędu Patentowego najpewniej nie wyłapie tego już na etapie 

zgłoszenia. Taki znak będziesz musiał próbować unieważnić w postępowaniu spornym.

Ciekawym rodzajem znaków, których się nie rejestruje, są znaki sprzeczne z porządkiem 

publicznym i dobrymi obyczajami. Na ten temat napisałem naprawdę dobry artykuł na blogu. 

Tutaj zacytuję tylko dwa przykłady. Próbowano w Urzędzie Patentowym zarejestrować znak 

towarowy „Super Ruchacz” oraz „Amfetamin” na napoje energetyzujące. Pierwszy oczywiście 

narusza dobre obyczaje, bo mamy wulgaryzm, a drugi został zinterpretowany w ten sposób, że 

zachęca do zażywania narkotyków, więc również w tym przypadku Urząd odmówił ochrony.
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To jest świetny przykład na to, że być może z marketingowego punktu widzenia ta marka czy te 

marki świetnie by się sprzedawały lub sprzedają, ale od strony prawnej nie można ich 

zmonopolizować, czyli prawdopodobnie ktoś, kto wszedł w podobną markę, na pewno nie 

złamałby prawa do znaku towarowego. 

Nie rejestruje się również znaków zawierających elementy będące symbolami o charakterze 

religijnym, patriotycznym czy kulturowym. Świetnym przykładem jest „Czerwony Krzyż” – Urząd 

odmówi ochrony, jeżeli w danym oznaczeniu znajdzie się ten czerwony krzyż. Ale też są przypadki 

odmowy, kiedy znak towarowy zawierał w sobie symbol tej charakterystycznej Polski walczącej. 

Nie rejestruje się również znaków zawierających symbole Rzeczypospolitej Polskiej, jak godło, 

barwy czy hymn – podobnie zresztą jest z symbolami innych państw bądź organizacji 

międzynarodowych. Istnieje również zakaz rejestrowania znaków, które mogą wprowadzać w 

błąd lub stanowią chronioną nazwę odmian roślin. 

Nie powinien uzyskać ochrony znak, którego używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe 

osób trzecich. I tutaj chodzi o najczęstszą sytuację, czyli okoliczność, kiedy firmowe logo zostało 

zarejestrowane w Urzędzie Patentowym bez zgody twórcy, np. jeśli jest nim grafik, naruszono w 

tym przypadku jego prawa autorskie – i to jest w ogóle bardzo ciekawy temat, któremu 

poświęcę osobny odcinek podcastu. I, co najważniejsze, Urząd Patentowy nie udzieli prawa 

ochronnego na oznaczenie, które jest identyczne lub podobne do już wcześniej 

zarejestrowanego znaku towarowego.

Więc widzisz, samo badanie zdolności rejestrowej znaku nie powinno się ograniczać tylko do 

sprawdzenia, czy nie występują znaki podobne. Najpierw należy ocenić, czy występują jakieś 

bezwzględne oraz względne przeszkody do tej rejestracji. Jeżeli działasz lub planujesz działać na 

skalę międzynarodową, to takie badanie jest wręcz niezbędne. Może dojść do sytuacji, że w 

dziewięciu krajach będziesz mógł swobodnie działać, jednak w jednym może być już 

zarejestrowany podobny do Twojego znak towarowy. Najczęściej to podobieństwo występuje 

na płaszczyźnie fonetycznej, bo logo jedne i drugie się różni. Wprowadzając na ten rynek 

towary oznaczone tym właśnie znakiem towarowym, naruszysz prawo. 

I faktycznie znam przypadek przedsiębiorcy, który miesiącami wręcz przygotowywał się do 

takiej ekspansji międzynarodowej, chodziło w tym przypadku o rynki azjatyckie. I kiedy w końcu 

ruszył ze sprzedażą, celnicy w jednym z krajów szybko zajęli mu towar na granicy. Od razu 

został wkręcony w proces. Gdyby jednak wcześniej przeprowadził badanie, wiedziałby o kolizji, 

być może na tym rynku w ogóle nie działałby pod tą marką, ewentualnie ten rynek w ogóle by 
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sobie odpuścił. Zresztą nadziali się na to nawet najwięksi gracze na rynku.

Apple miał swego czasu problem z rynkiem chińskim. Im chodziło dokładnie o markę 

iPadów. Jakaś miejscowa chińska firma komputerowa, na długo jeszcze przed 

wprowadzeniem tych urządzeń przez Apple, zarejestrowała identyczny słowny znak 

towarowy właśnie na urządzenia związane z komputerami i zrobiła to całkowicie w dobrej 

wierze. Apple, jak można było się domyśleć, poszedł na noże i na początku próbował ten 

znak unieważnić, co mu się jednak nie udało. Ostatecznie za 60 mln dolarów odkupił prawa 

do tego znaku towarowego. Moim zdaniem to i tak mała kwota za odblokowanie rynku 

mającego 1 mld 300 mln konsumentów. Natomiast informacje o zarejestrowanych znakach 

towarowych publikowane są przez krajowe urzędy patentowe. I zazwyczaj można je za 

darmo przeglądać na ich oficjalnych stronach internetowych. 

Przy takim badaniu trzeba pamiętać o trzech rzeczach. Kolizją mogą być znaki, które 

przeznaczone są do oznaczania identycznych lub podobnych towarów lub usług. Tak jak 

mówiłem w poprzednim odcinku, to, że istnieje znak towarowy „Fenix” do oznaczania 

maszyn rolniczych, nie jest przeszkodą, aby pod identyczną nazwą przykładowo oferować 

jogurty. Jeżeli ustaliłeś jednak, że dany znak towarowy jest używany w Twojej branży, 

możesz przejść do porównywania samych znaków. I tu podobieństwo bada się na trzech 

płaszczyznach: po pierwsze graficznej – czyli porównujemy jedno i drugie logo, po drugie 

fonetycznej – porównujemy znaki tak, jakby one były reklamowane w radiu, więc samo 

brzmienie się liczy. I w tym przypadku można powiedzieć, że zarówno znak „lila”, jak i „lula” 

są znakami brzmiącymi podobnie. Bada się również podobieństwo na płaszczyźnie 

znaczeniowej, czyli ja wprowadzam na rynek towary o marce „Czarny Kot”, a ktoś chce 

wejść ze znakiem „Black Cat”. Był też całkiem głośny spór niedawno o to, czy „Kajman” jest 

podobny do marki „La Costa”, czyli w tym przypadku do krokodyla. I okazało się, że tak jest, 

aczkolwiek tutaj trzeba powiedzieć, że to był spór z marką renomowaną, więc jej ochrona 

jest dużo silniejsza. I podobieństwo już na jednej z tych trzech płaszczyzn może oznaczać 

kolizję, aczkolwiek to nie reguła. 

Trzecim etapem jest ocena, czy w kontekście znaków, które znalazłeś, może istnieć ryzyko 

wprowadzenia w błąd konsumentów. I to jest najważniejszy element całego badania. Musisz 

ocenić w tym przypadku, czy widząc Twój znak towarowy, potencjalny nabywca Twoich 

towarów bądź usług może skojarzyć go ze znakiem już zarejestrowanym. Jeżeli tak, to nie tylko 

możesz swojego znaku nie zarejestrować, ale prawdopodobnie złamiesz też prawo, 

wprowadzając swoje towary na rynek. Jednak, co jest najważniejsze, pamiętaj, że nie ma 
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znaczenia, czy wg Ciebie znaki są podobne czy też nie – liczy się to, jak Twój przypadek 

zostanie zinterpretowany przez Urząd Patentowy bądź przez sąd. Urząd Patentowy w 

przypadku sporu będzie oceniał, czy porównywane znaki różnią się od siebie na tyle, że 

możesz dostać tę ochronę. Sąd z kolei to podobieństwo będzie oceniał, aby ustalić, czy 

naruszyłeś cudze prawo. 

Z doświadczenia wiem, że klienci, których nazwy delikatnie tylko różnią się od znaków 

konkurenta, te różnice strasznie wyolbrzymiają, mówiąc, że absolutnie naruszenia nie ma, bo 

znaki nie są identyczne. Z drugiej strony właściciele tych zarejestrowanych znaków 

najchętniej zakazaliby używania nazw nawet nieznacznie podobnych. Jak widzisz, punkt 

widzenia zależy od punktu siedzenia.

To, co jest najważniejsze, to ustalić, jak to zinterpretuje Urząd Patentowy albo sąd. 

Osobiście często powtarzam na blogu, że badanie na identyczność może zrobić każdy 

samodzielnie, i powinien to zrobić. Dzięki temu wyeliminujesz nazwy w sposób oczywisty 

kolizyjne. Jeżeli jednak planujesz wejść ze swoją marką na rynek, czyli zainwestować dużo 

pieniędzy i najprawdopodobniej kilka lat swojego życia, dobrze, abyś skonsultował się 

wcześniej z rzecznikiem patentowym. Zlecając mu badanie znaku, dostajesz pisemną opinię 

prawną, czy możesz się takim oznaczeniem posługiwać. A jeżeli ten rzecznik zlokalizuje jakąś 

kolizję, to powie Ci, jak możesz to obejść, bo sposobów na to jest szereg. Jeżeli rzecznik 

patentowy zarejestrował kilkaset lub kilka tysięcy znaków, to zna praktykę określonych 

urzędów, wie, czego może się spodziewać. Czasami zdarza się zresztą, że ekspert z Urzędu 

Patentowego ma obiekcje co do rejestracji danego znaku. I w takim przypadku trzeba 

wiedzieć, co napisać w odpowiedzi, co udowodnić, na co zwrócić jego uwagę, co zrobić, aby 

swoje zdanie zmienił. Oczywiście my też nie jesteśmy cudotwórcami, możemy co najwyżej 

zmaksymalizować te szanse na uzyskanie ochrony. Czy to się uda, tak naprawdę zależy od 

okoliczności konkretnej sprawy. 

Wspominając o tym, jak ważne jest badanie, klienci często zadają mi dwa pytania. Po 

pierwsze: czy zlecając badanie rzecznikowi patentowemu, uzyskują 100% pewności, że uzyskają 

tę ochronę? I po drugie: czy jeżeli zgłoszeniem zajmę się ja, czyli rzecznik patentowy, to czy 

całe postępowanie przebiegnie szybciej?

Na pierwsze pytanie muszę Wam powiedzieć wprost: nie. Nawet jeżeli nie znalazłem 

żadnego kolizyjnego znaku towarowego, to nie mówię klientowi, że na 100% dostanie 

ochronę. Dlaczego? Ponieważ może się zdarzyć, że ktoś identyczny znak zgłosił nawet dwa 

dni przed nami. Powiem Ci, że niestety z taką sytuacją się spotkałem. Informacje o tym, jakie 

Prawna Ochrona Marki – podcast #003

znakitowarowe-blog.pl

http://znakitowarowe-blog.pl/rejestracja-znaku-towarowego/
http://znakitowarowe-blog.pl/


  

znaki są zarejestrowane, są przez urzędy publikowane z pewnym opóźnieniem, czasami z 

kilkumiesięcznym. Dlatego raczej bym powiedział w ten sposób, że badanie minimalizuje 

ryzyko kolizji, ale nie eliminuje go do zera. Można powiedzieć, że na podstawie dostępnych 

informacji robimy wszystko, aby wyłapać problemy, które mogą się pojawić. Natomiast 

nigdy 100% pewności mieć nie będziesz. I osoba, która Ci powie, że daje Ci 100% pewności 

na rejestrację, po prostu Cię okłamuje.

Odpowiadając na drugie pytanie: sama rejestracja znaku również nie wpływa na to, że całe 

postępowanie przebiegnie szybciej. Jest tutaj pewne „ale”, o którym zawsze mówię: badanie 

lokalizuje, jakie miny mogą się pojawić w całej procedurze. Wiedząc o tych problemach, 

możesz tak poprowadzić całą procedurę, aby je zgrabnie ominąć, ponieważ jeżeli trafisz na 

taki problem, całe postępowanie zdecydowanie się przedłuży, a może wręcz tej ochrony nie 

dostaniesz. Dzięki takiemu badaniu unikniesz więc przedłużenia się całej procedury. 

Formalnie jednak trzeba powiedzieć wprost, że badanie nie wpływa na jej przyspieszenie. 

Dużo mówię o takim badaniu, ale nie łącz go tylko i wyłącznie z późniejszym zastrzeżeniem 

znaku towarowego. Nie musisz wcale swojego znaku od razu rejestrować. Ważne, abyś 

jednak od pierwszych dni nie naruszał cudzych praw. Znak towarowy możesz zgłosić, kiedy 

poczujesz, że biznes się dobrze rozwija, np. po kilku miesiącach bądź po kilku latach. Na 

moim blogu jakiś czas temu napisałem artykuł o trochę kontrowersyjnym tytule 

Jak za 900 euro donieść na siebie swojej konkurencji... Opisywałem w nim interesujący 

przypadek pewnego przedsiębiorcy. 

Tak swoją drogą właśnie sobie uświadomiłem, że do wszystkiego, o czym mówię, mam jakąś 

historię, ale to chyba bardzo dobrze, bo dzięki przykładom z życia wziętym chyba łatwiej 

będziecie rozumieć to, o czym mówię.

Wracając do tego przedsiębiorcy: on wprowadzał od kilku lat w Polsce swoje towary pod 

określoną marką. W końcu postanowił zgłosić do ochrony swój znak towarowy od razu na 

całą UE. Oczywiście sprawdził, czy nie ma identycznego znaku, więc uznał, że to jest 

prościzna. Wypełnił dokumenty, zapłacił 900 euro opłaty zgłoszeniowej. I co się stało? Po 

miesiącu dostał pismo od zagranicznej kancelarii patentowej. Reprezentowała klienta, który 

miał chroniony w UE fonetycznie niemal identyczny znak towarowy jak jego. Nie był taki 

sam, ale był bardzo podobny. I kancelaria żądała od niego wycofania zgłoszenia oraz dawała 

mu 14 dni na przekazanie domeny internetowej i wycofanie jego towarów z rynku. Dopiero 

widząc, w jakich kłopotach się znalazł, ten przedsiębiorca zwrócił się do mnie o pomoc.
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Być może zastawiasz się, skąd kancelaria patentowa dowiedziała się w ogóle o jego zgłoszeniu. 

Okazuje się, że poinformował ją o tym mój klient. Choć uczciwie mówiąc, zrobił to 

nieświadomie. Procedura rejestracji znaku unijnego polega bowiem na tym, że EUIPO,  

automatycznie informuje właścicieli podobnych unijnych znaków towarowych o takim 

zgłoszeniu. Mają wtedy wyznaczone 3 miesiące na złożenie sprzeciwu. 

Tytuł mojego artykułu w żaden sposób nie był więc przesadzony. Ten przedsiębiorca, 

dokonując zgłoszenia i płacąc 900 euro, poinformował konkurenta o swoim istnieniu. 

Prawdopodobnie gdyby znaku nie zgłaszał, konkurent nadal żyłby w błogiej 

nieświadomości. Ale nie polepszyłoby to jego sytuacji, bo po kilku latach o tym, że narusza 

prawo, mógłby się z kolei dowiedzieć z treści pozwu. Więc problem by pozostał.

Mówiłem o postępowaniu przy znaku unijnym, a teraz powiem trochę, jak to wygląda w Polsce. 

Otóż w naszym kraju wiosną 2016 r. zmieniła się procedura rejestracji znaków towarowych. 

Weszły rewolucyjne przepisy, które ułatwiają uzyskanie ochrony. Z drugiej strony narzuciły też 

pewne obowiązki na właścicieli znaków już zarejestrowanych. Wcześniej obowiązywała tzw. 

procedura badawcza. Po wpłynięciu zgłoszenia do Urzędu Patentowego ekspert sprawdzał, czy 

występują nie tylko bezwzględne przeszkody rejestracji, ale poszukiwał również znaków 

podobnych. Jeżeli je znalazł, to niestety odmawiał przyznania ochrony. W tej procedurze 

ekspert był niejako strażnikiem znaków już zarejestrowanych. Wpływało to niestety na 

wydłużenie całego postępowania i w latach 90. na decyzję o tym, czy dostaniesz ochronę, 

czekało się 5 lat. Ostatecznie ten okres skrócił się do 12 miesięcy. 

W kwietniu 2016 r. weszła w życie z kolei procedura sprzeciwowa. Wszystko wygląda teraz 

podobnie jak w przypadku rejestracji znaku unijnego. Ekspert nadal sprawdza, czy występują 

bezwzględne przeszkody rejestracji znaku. Różnica polega na tym, że teraz nie odmówi 

przyznania Ci ochrony, jeżeli znajdzie znak kolizyjny. Wyznacza za to trzymiesięczny okres na 

złożenie sprzeciwu i mogą to zrobić właściciele podobnych znaków wcześniejszych. W 

odróżnieniu jednak od EUIPO polski Urząd Patentowy nie poinformuje właścicieli 

wcześniejszych znaków o tym, że dokonałeś zgłoszenia. Dzięki temu to całe postępowanie 

sprawia, że masz większe szanse na uzyskanie ochrony. 

Tym samym ekspert nie jest już strażnikiem znaków wcześniej zarejestrowanych. Właściciele 

znaków muszą obecnie samodzielnie monitorować, jakie znaki towarowe są zgłaszane do 

Urzędu Patentowego, ewentualnie zlecić pilnowanie wszystkiego rzecznikowi patentowemu. 

Jeżeli bowiem nie sprzeciwią się rejestracji w wyznaczonym terminie, nawet identyczny znak 

towarowy zostanie zarejestrowany.
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To oczywiście bulwersuje wielu przedsiębiorców, jednak ja te zmiany oceniam na plus. 

Obecnie łatwiej uzyskać ochronę i cała procedura jest szybsza. Jak ostatnio patrzyłem na 

nasze znaki, to dostaliśmy decyzje o rejestracji poniżej pięciu miesięcy – to nasz rekord 

obecnie. I chyba trzeba powiedzieć, że rynek potrzebował tej procedury. Wielu naszych 

klientów wolało zapłacić za droższą, ale szybszą procedurę rejestracji znaku unijnego niż 

tańszą, ale 2–3 razy dłuższą procedurę znaku krajowego. Czyli chyba faktycznie, tak jak się 

mówi, czas to pieniądz.

Nieuchronnie zmierzamy do końca trzeciego odcinka podcastu. 

Mam takie obawy, że tak jak poprzedni odcinek mógł otworzyć trochę oczy na możliwości, 

jakie daje rejestracja znaku, tak ten Cię zdołował. Przytoczyłem tu sporo historii 

przedsiębiorców, którzy popełnili poważne błędy. Można jednak z tego wyciągnąć jakieś 

wartościowe informacje dla siebie. Mój dziadek zwykł mówić, że życie uczy, że nieszczęścia 

przydarzają się innym, czyli że każdy optymistycznie zakłada, że jego akurat dany problem 

nie spotka. Prowadząc biznes, trzeba mieć jednak solidne podstawy i niepewna sytuacja 

prawna marki może sparaliżować jakiekolwiek plany finansowe. O tym się głośno nie mówi, 

ale problem jest realny. Dobrze więc poukładać sprawy swojej firmy i mieć spokój na 

przynajmniej 10 lat. Mimo wszystko mam nadzieję, że to, co Ci dzisiaj powiedziałem, uznasz 

za przydatne i ważne, choć nie jest to prosta i przyjemna wiedza.

Będę wdzięczny, jeżeli podzielisz się linkiem do tego podcastu np. ze znajomymi. Cały 

odcinek wraz z notatkami do niego znajdziesz oczywiście na moim blogu pod adresem 

znakitowarowe-blog.pl/003.

Pomożesz mi dotrzeć do większego grona słuchaczy, zostawiając również 

ocenę i recenzję w iTunes. 

Jeżeli masz z kolei jakiekolwiek pytania i sugestie, to zostaw je w komentarzu na moim 

blogu, na pewno odpowiem.

Jeszcze raz dziękuję Ci za poświęcony czas i do usłyszenia. 

Prawna Ochrona Marki – podcast #003

http://znakitowarowe-blog.pl/pom-003-zastrzezenie-nazwy-firmy-badanie-zdolnosci-rejestrowej/
https://itunes.apple.com/pl/podcast/prawna-ochrona-marki.-czyli/id1163153768?mt=2&ls=1

	Slajd 1
	Slajd 2
	Slajd 3
	Slajd 4
	Slajd 5
	Slajd 6
	Slajd 7
	Slajd 8
	Slajd 9
	Slajd 10

