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1 Zasady ogólne 
 
1.1 Uzasadnione zastrzeżenia co do rejestracji 
 
Jeżeli ekspert rozpatrujący zgłoszenie stwierdzi, że istnieją bezwzględne podstawy 
odmowy rejestracji, wysuwa zastrzeżenia co do rejestracji, w których określa wszystkie 
stwierdzone indywidualne podstawy odmowy oraz jasne i konkretne uzasadnienie 
każdej z przyczyn. Należy unikać wysuwania zastrzeżeń co do rejestracji zgłoszeń z 
wyrywkowym uzasadnieniem. Innymi słowy, każda podstawa odmowy rejestracji 
powinna mieć własne uzasadnienie. W wielu przypadkach niektóre podstawy odmowy 
rejestracji nakładają się, np. charakter odróżniający i charakter opisowy. Nawet w 
takich przypadkach każda podstawa odmowy rejestracji musi mieć osobne 
uzasadnienie. Na przykład jeśli znak słowny ma znaczenie semantyczne, które daje 
podstawy do wysunięcia zastrzeżeń co do jego rejestracji zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) i 
art. 7 ust. 1 lit. c) RWZT, powiadomienie o podstawach odmowy powinno zawierać 
informacje o każdej z tych podstaw w oddzielnych punktach. W takim przypadku należy 
wyraźnie wskazać, czy brak charakteru odróżniającego wynika z tych samych 
przesłanek, które sprawiają, że znakowi może być przypisany charakter opisowy, czy 
też z przesłanek odmiennych. 
 
Do odmowy rejestracji wspólnotowego znaku towarowego wystarczy istnienie jednej z 
podstaw wymienionych w artykule 7 jedynie w odniesieniu do części Unii Europejskiej. 
Jednak ekspertów rozpatrujących zgłoszenie zachęca się do wymienienia na tym 
etapie wszystkich podstaw odmowy rejestracji, które występują w danym przypadku. 
 
Zdarza się, że przedstawienie dodatkowych argumentów przez zgłaszającego lub 
ograniczenie wykazu (częściowe wycofanie) towarów i usług skutkuje zmianą podstaw 
odmowy rejestracji. Jeżeli odrzucenie danego WZT ma wynikać z nowych podstaw 
odmowy rejestracji lub z nowych argumentów, strona musi mieć możliwość 
wypowiedzenia się w tej sprawie. 
 
 
1.2 Dialog ze zgłaszającym 
 
Podczas procedury rozpatrywania zgłoszenia ekspert powinien dążyć do nawiązania 
dialogu ze zgłaszającym. 
 
Na wszystkich etapach postępowania ekspert rozpatrujący zgłoszenie powinien 
starannie rozważyć uwagi przedstawione przez zgłaszającego. Ekspert powinien 
również z własnej inicjatywy rozważyć nowe fakty lub argumenty, które przemawiają za 
zatwierdzeniem znaku. Zgłoszenie może być odrzucone jedynie wówczas, gdy w chwili 
podejmowania decyzji ekspert jest przekonany, że zastrzeżenia co do rejestracji są 
zasadne. 
 
Jeżeli zgłaszający nie przedstawił żadnych uwag, a ekspert rozpatrujący zgłoszenie nie 
znalazł powodów do zmiany decyzji, zgłoszenie zostaje rozpatrzone odmownie i 
wysyłane jest powiadomienie w sprawie zastrzeżeń co do rejestracji (stanowiące 
dokument potwierdzający, że zgłoszenie rozpatrzono odmownie) oraz zawiadomienie o 
możliwości odwołania się od decyzji. Nie należy ograniczać ostatecznej decyzji o 
odmowie do „powodów podanych w zastrzeżeniach co do rejestracji”. 
 
W przypadku gdy zgłaszający kwestionuje powody podane w pierwotnej decyzji 
odmownej, w odmowie należy najpierw przedstawić pierwotne uzasadnienie, a 
następnie odnieść się do argumentów zgłaszającego. Jeżeli w celu podtrzymania 
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odmowy ekspert musi przedstawić nowe fakty lub argumenty, zgłaszający musi mieć 
możliwość wypowiedzenia się na ich temat przed podjęciem ostatecznej decyzji. 
 
W przypadku gdy zgłaszający próbuje usunąć zastrzeżenia co do rejestracji poprzez 
ograniczenie wykazu towarów i usług, takie ograniczenie może rodzić nową podstawę 
odmowy rejestracji, ponieważ np. oprócz tego, że ma charakter opisowy, może 
wprowadzać w błąd. W takim przypadku należy wydać kolejne powiadomienie o 
zastrzeżeniach co do rejestracji, aby dać zgłaszającemu możliwość odniesienia się do 
wszystkich stwierdzonych podstaw odmowy. 
 
Nie powinno się akceptować specyfikacji towarów lub usług zawierającej warunek 
ograniczający towary lub usługi do takich, które nie mają określonej właściwości (zob. 
wyrok z 12/02/2004 w sprawie C-363/99 „Postkantoor”, pkt 114). Na przykład w 
odniesieniu do znaku towarowego „Teatr” specyfikacja „książki, z wyjątkiem książek o 
teatrze” nie jest dopuszczalna. Z kolei ograniczenia sformułowane w sposób pozytywny 
są zazwyczaj dopuszczalne, np. „książki z dziedziny chemii”. 
 
Jeśli chodzi o dowód uzyskania charakteru odróżniającego (art. 7 ust. 3), zgłaszający 
może stwierdzić, że znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie jego 
używania i przedstawić odpowiedni dowód związany z używaniem znaku. Zgłaszający 
przesyła dowód dotyczący używania znaku po powiadomieniu o zastrzeżeniach co do 
rejestracji i przed podjęciem ostatecznej decyzji przez eksperta rozpatrującego 
zgłoszenie. Zgodnie z zasadą 71 RWWZT zgłaszający może przy tym złożyć wniosek 
o przedłużenie terminów po powiadomieniu o zastrzeżeniach co do rejestracji. Jeśli 
ekspert postanowi zaakceptować znak na podstawie art. 7 ust. 3, wówczas nie należy 
wysyłać decyzji odmownej. Jeśli pomimo przedstawionego dowodu związanego z 
używaniem znaku ekspert rozpatrujący zgłoszenie stwierdzi, że dany WZT nadal 
podlega odmowie na mocy przepisów art. 7 ust. 1, ponieważ przedstawiony dowód nie 
jest przekonujący, decyzja odmowna musi zawierać oświadczenie o możliwości 
odwołania do Izb Odwoławczych. Musi również zawierać uzasadnienie precyzujące, 
dlaczego znak podlega odmowie w związku z jedną z przyczyn wymienionych w art. 7 
ust. 1 oraz oddzielnym uzasadnieniem przyczyn odrzucenia roszczenia zgłaszającego 
dotyczącego uzyskania przez znak charakteru odróżniającego. 
 
 
1.3 Europejski wymiar kryteriów 
 
Artykuł 7 ust. 1 RWZT jest przepisem europejskiego prawa i musi być interpretowany 
zgodnie ze wspólnymi normami europejskimi. Rzeczą niewłaściwą byłoby stosowanie 
różnych norm dotyczących charakteru odróżniającego na podstawie różnych tradycji 
krajowych lub stosowanie różnych norm (tzn. łagodniejszych lub bardziej 
rygorystycznych) dotyczących naruszenia porządku publicznego lub zasad moralności, 
w zależności od kraju. 
 
Artykuł 7 ust. 2 RWZT wyklucza zgłoszenie z procedury rejestracji, jeżeli podstawa 
odmowy rejestracji dotyczy tylko części obszaru Unii Europejskiej. 
 
Oznacza to, że do odmowy wystarczy, jeśli znak towarowy ma charakter opisowy lub 
pozbawiony jest charakteru odróżniającego w języku urzędowym UE. Jeśli chodzi o 
inne języki, odmowa zostanie wydana, jeśli znak towarowy został zakwestionowany na 
podstawie art. 7 ust. 1 w języku zrozumiałym dla właściwego kręgu odbiorców na co 
najmniej części obszaru Unii Europejskiej (zob. pkt 2.3.1.2 „Punkt odniesienia” oraz 
wyrok z 13/09/2012 w sprawie T-72/11 „Espetec”, pkt 35-36). 
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Jeżeli zastrzeżenia co do rejestracji nie wynikają z semantycznego znaczenia słowa, 
podstawa odmowy rejestracji zwykle dotyczy całej Unii Europejskiej. Jednak 
postrzeganie oznaczenia przez właściwy krąg odbiorców, praktyka handlowa lub 
korzystanie z towarów i usług, których zgłoszenie dotyczy, mogą być różne w 
poszczególnych częściach Unii Europejskiej. 
 
 
1.4 Nieistotne kryteria 
 
Zgłaszający często wysuwają argumenty, które sądy już wcześniej uznały za 
nieistotne. Argumenty te należy odrzucić oraz przytoczyć odpowiednie fragmenty 
obowiązujących wyroków. 
 
1.4.1 Pojęcie nieużywane 
 
Niemożność stwierdzenia opisowego użycia pojęcia jest faktem nieistotnym. 
Rozpatrzenie w świetle art. 7 ust. 1 lit. c) RWZT należy przeprowadzić metodami 
prognostycznymi (przy założeniu, że znak będzie używany w odniesieniu do towarów 
lub usług, których zgłoszenie dotyczy). Z treści artykułu 7 ust. 1 lit. c) RWZT wynika 
jasno, że wystarczy, jeśli znak „może służyć” do oznaczania cech towarów i usług (zob. 
wyrok z 23/10/2003 w sprawie C-191/01 „Doublemint”, pkt 33). 
 
 
1.4.2 Konieczność zachowania swobody 
 
Często twierdzi się, że inne podmioty gospodarcze nie muszą używać pojęcia, którego 
dotyczy zgłoszenie, mogą zastosować bardziej bezpośrednie i jednoznaczne 
oznaczenia lub użyć synonimów do opisania odpowiednich cech towarów. Wszystkie te 
argumenty należy odrzucić jako nieistotne. 
 
Choć u podstaw art. 7 ust. 1 lit. c) RWZT leży interes ogólny, zgodnie z którym pojęcia 
opisowe nie powinny być rejestrowane jako znaki towarowe, tak aby wszystkie 
podmioty konkurencyjne mogły ich swobodnie używać, nie ma potrzeby, aby Urząd 
wskazywał na aktualne lub przyszłe potrzeby lub konkretny interes osób trzecich w 
zakresie stosowania pojęcia opisowego, którego zgłoszenie dotyczy (bez konieczności 
zachowania swobody) (zob. wyrok z 04/05/1999 w sprawie C-108/97 „Chiemsee”, 
pkt 35; wyrok z 12/02/2004 w sprawie C-363/99 „Postkantoor“, pkt 61). 
 
Istnienie synonimów lub innych, nawet bardziej typowych sposobów wyrażania 
znaczenia opisowego, jest więc nieistotne (zob. wyrok z 12/02/2004 w sprawie 
C-265/00 „Biomild", pkt 42). 
 
 
1.4.3 Faktyczny monopol 
 
Fakt, że zgłaszający jest jedynym podmiotem oferującym produkty i usługi, których 
znak towarowy ma charakter opisowy, nie jest istotny w świetle art. 7 ust. 1 lit. c) 
RWZT. W tym przypadku zgłaszający będzie miał jednak większe szanse na 
pozytywne rozpatrzenie zgłoszenia z uwagi na uzyskany charakter odróżniający. 
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1.4.4 Podwójne znaczenie 
 
Należy odrzucać częstą argumentację zgłaszających, zgodnie z którą pojęcia ujęte w 
zgłoszeniu mają więcej niż jedno znaczenie, przy czym jedno z tych pojęć nie ma 
charakteru opisowego w stosunku do towarów lub usług. Do odmowy rejestracji 
zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. c) RWZT wystarczy, jeżeli co najmniej jedno z możliwych 
znaczeń terminu ma charakter opisowy w odniesieniu do danych towarów i usług (zob. 
wyrok z 23/10/2003 w sprawie C-191/01 „Doublemint”, pkt 32; potwierdzony wyrokiem 
z 12/02/2004 w sprawie C-363/99 „Postkantoor”, pkt 97). 
 
Biorąc pod uwagę, że podczas rozpatrywania należy skoncentrować się na towarach 
lub usługach, których dotyczy zgłoszenie, argumenty dotyczące innych możliwych 
znaczeń słowa lub słów składających się na zgłaszany znak towarowy (słów które nie 
są związane z towarami lub usługami) są nieistotne. Podobnie dzieje się wówczas, gdy 
zgłaszany znak towarowy jest słowem złożonym - do celów rozpatrzenia istotne jest 
wtedy jedynie ewentualne znaczenie związane z danym oznaczeniem jako całością, a 
nie możliwe znaczenia jego poszczególnych elementów rozpatrywanych odrębnie (zob. 
wyrok z 08/06/2005 w sprawie T-315/03 „Rockbass”, pkt 56). 
 
 
1.5 Zakres zastrzeżeń co do rejestracji towarów i usług 
 
Prawie wszystkie bezwzględne podstawy odmowy rejestracji, w szczególności 
najbardziej istotne z nich - wynikające z braku charakteru odróżniającego, z charakteru 
opisowego, charakteru rodzajowego i wprowadzania w błąd - muszą być oceniane w 
odniesieniu do towarów i usług ujętych w zgłoszeniu. W przypadku wysunięcia 
zastrzeżeń co do rejestracji ekspert musi szczegółowo określić, jaka podstawa (lub 
jakie podstawy) odmowy rejestracji mają zastosowanie w przypadku danego znaku 
towarowego, w odniesieniu do każdego towaru lub usługi, które wymieniono w 
zgłoszeniu. Wystarczy, że podstawa odmowy rejestracji dotyczy pojedynczej 
jednorodnej kategorii towarów lub usług. Za jednorodną kategorię uznaje się towary lub 
usługi, między którymi istnieje wystarczająco bezpośredni i konkretny związek (wyrok z 
02/04/2009 w sprawie T-118/06 „ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP”, pkt 28). W 
przypadku gdy ta sama podstawa (lub podstawy) odmowy rejestracji podnoszona jest 
wobec kategorii lub grupy towarów lub usług, można zastosować wyłącznie ogólne 
uzasadnienie w odniesieniu do wszystkich tych towarów lub usług (wyrok z 15/02/2007 
w sprawie C-239/05 „Kitchen company”, pkt 38). 
 
Jeśli chodzi o charakter opisowy, zastrzeżenia co do rejestracji dotyczą nie tylko tych 
towarów lub usług, w odniesieniu do których pojęcia tworzące zgłaszany znak 
towarowy mają charakter bezpośrednio opisowy, ale także do szerokiej kategorii 
zawierającej (przynajmniej potencjalnie) możliwą do określenia podkategorię lub 
konkretne towary lub usługi, dla których zgłaszany znak towarowy ma charakter 
bezpośrednio opisowy. Jeżeli zgłaszający nie podał odpowiedniego ograniczenia, 
zastrzeżenia co do rejestracji ze względu na charakter opisowy dotyczą całej szerokiej 
kategorii. Przykładowo rejestracji znaku „EUROHEALTH” należy odmówić nie tylko dla 
ubezpieczeń zdrowotnych, lecz również w odniesieniu do wszystkich „ubezpieczeń” 
(zob. wyrok z 07/06/2001 w sprawie T-359/99 „Eurohealth”, pkt 33). 
 
Zastrzeżenia co do rejestracji dotyczą również towarów i usług bezpośrednio 
związanych z tymi, którym przypisuje się znaczenie opisowe. Ponadto jeśli znaczenie 
opisowe powstaje w przypadku działalności związanej z wykorzystaniem kilku towarów 
lub usług wymienionych oddzielnie w specyfikacji, wówczas zastrzeżenia co do 
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rejestracji dotyczą ich wszystkich (zob. wyrok z 20/03/2002 w sprawie T-355/00 „Tele 
Aid”, dotyczącej wielu towarów i usług, które są wykorzystywane w związku ze 
świadczeniem zdalnej pomocy dla kierowców). 
 
Możliwe jest również zgłoszenie towarów i usług jako tzw. towarów lub usług 
dodatkowych, czyli takich, które są przeznaczone do wykorzystania wraz z głównymi 
towarami lub usługami lub do pomocy w korzystaniu z nich. Zazwyczaj obejmują one 
materiały papierowe i instrukcje użytkowania dla powiązanych z nimi towarów, a także 
reklamę lub naprawę. W takim przypadku towary dodatkowe są z definicji 
przeznaczone do stosowania i sprzedaży wraz z głównym produktem (np. pojazdy i 
instrukcje obsługi). Wynika z tego, że jeśli w przypadku WZT stwierdzono istnienie 
charakteru opisowego w odniesieniu do głównych towarów, logicznie jest również to, 
że charakter opisowy dotyczy także towarów dodatkowych, które są ściśle powiązane z 
głównymi towarami. 
 
 
1.6 Termin wysuwania zastrzeżeń co do rejestracji 
 
Zastrzeżenia co do rejestracji powinny być wysuwane jak najszybciej i w sposób 
kompletny. Jednak w rzadkich przypadkach Urząd ponownie wszczyna z urzędu 
procedurę sprawdzającą, jeżeli znak został wyraźnie zaakceptowany przez pomyłkę 
lub jeżeli w świetle nowego orzecznictwa dotyczącego znaku, który został wcześniej 
zaakceptowany, odnoszą się te same wnioski (wyrok z 08/07/2004 w sprawie T-289/02 
„Telepharmacy Solutions”). W przypadku zgłoszeń o zarejestrowanie WZT taka 
sytuacja może mieć miejsce w każdej chwili przed rejestracją, czyli nawet po publikacji. 
W przypadku rejestracji międzynarodowych ze wskazaniem UE, sytuacja taka może 
mieć miejsce do momentu rozpoczęcia okresu zgłaszania sprzeciwu (sześć miesięcy 
od ponownego ogłoszenia) - zgodnie z zasadą 112 ust. 5 RWWZT), a wcześniejsze 
deklaracje o statusie tymczasowym zostaną uchylone. Urząd może również ponownie 
wszcząć procedurę badania w związku z uwagami osób trzecich (art. 40 RWZT). 
 
1.7 Zrzeczenie się prawa wyłącznego do części znaku 
 
Artykuł 37 ust. 2 RWZT dopuszcza możliwość zażądania przez eksperta, jako warunku 
rejestracji, zrzeczenia się prawa wyłącznego do części znaku, który nie jest 
odróżniający. W praktyce eksperci rozpatrujący zgłoszenia na ogół nie korzystają z 
tego przepisu. Jeżeli uzna się, że znak nie jest wyłącznie opisowy ani pozbawiony 
charakteru odróżniającego, zazwyczaj zostanie zaakceptowany bez konieczności 
zrzeczenia się prawa wyłącznego do części znaku. Zasadniczo zrzeczenie się prawa 
wyłącznego do części znaku nie przyczynia się do usunięcia bezwzględnych podstaw 
odnoszących się do zastrzeżeń co do rejestracji. 
 
Jeżeli znak towarowy składa się z kombinacji elementów, z których każdy sam w sobie 
nie ma charakteru wyraźnie odróżniającego, wówczas nie ma potrzeby zrzekania się 
prawa do poszczególnych elementów. Na przykład gdyby czasopismo miało jako znak 
towarowy nazwę „Alicante Local and International News”, zrzeczenie się praw do 
poszczególnych członów nazwy nie byłoby konieczne. 
 
Jeżeli zrzeczenie się zgłaszającego nie skutkuje usunięciem podstaw do odmowy 
rejestracji lub zgłaszający nie zgadza się na spełnienie określonego warunku, 
zgłoszenie musi zostać odrzucone w wymaganym zakresie. 
 
Jeżeli w zgłoszeniu zgłaszający zrzekł się praw wyłącznych do elementu o charakterze 
nieodróżniającym, takie zrzeczenie należy pozostawić, nawet jeśli ekspert rozpatrujący 
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zgłoszenie nie uważa go za konieczne. Zrzeczenie się prawa wyłącznego do 
elementów odróżniających musi być odrzucone przez eksperta, ponieważ takie 
zrzeczenie się spowodowałoby niejasny zakres ochrony znaku towarowego. 
 
 
1.8 Powiązania między różnymi podstawami odmowy 
 
Zastrzeżenia co do rejestracji i późniejsza decyzja odmowna muszą zawierać 
wszystkie istotne podstawy odmowy. Każda podstawa odmowy powinna mieć 
oddzielne uzasadnienie. Aby uniknąć nieporozumień co do tego, czy odmowa wynikała 
z art. 7 ust. 1 lit. b) RWZT, art. 7 ust. 1 lit. c) RWZT, czy z obu tych artykułów, każda z 
podstaw odmowy rejestracji powinna zostać opatrzona oddzielnym nagłówkiem. Jeżeli 
wskutek zmiany przez zgłaszającego wykazu towarów i usług pojawi się nowa 
podstawa odmowy rejestracji, należy wysunąć zastrzeżenia co do rejestracji na tej 
podstawie. Taka sytuacja może nastąpić na przykład wtedy, gdy zgłaszający ogranicza 
wykaz produktów i usług objętych zgłoszeniem w taki sposób, że znak towarowy 
zaczyna wprowadzać w błąd. W przypadku zaistnienia kilku podstaw odmowy 
zgłaszający musi usunąć je wszystkie, ponieważ odmowa rejestracji może opierać się 
nawet na jednej podstawie (wyrok z 19/09/2002 w sprawie C-104/00 P „Companyline”, 
pkt 28). 
 
Poniższe punkty niniejszych wytycznych dotyczą każdej pojedynczej litery art. 7 ust. 1 
RWZT w kolejności alfabetycznej, zaczynając od art. 7 ust. 1 lit. a) RWZT, a 
skończywszy na art. 7 ust. 1 lit. k). Następnie dołączono punkt dotyczący nabytego 
charakteru odróżniającego zgodnie z art. 7 ust. 3 RWZT, a ostatni punkt dotyczy 
znaków wspólnych. 
 
 
2 Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji (art. 7 RWZT) 
 
2.1 Przedstawienie w formie graficznej (art. 7 ust. 1 lit. a) RWZT) 
 
2.1.1 Uwagi ogólne 
 
Niniejsza część dotyczy obowiązku UHRW odmowy rejestracji tych znaków, które nie 
są zgodne z wymaganiami art. 4 RWZT. Zgodnie z art. 4 RWZT wspólnotowy znak 
towarowy może składać się z jakiegokolwiek oznaczenia, które można przedstawić w 
formie graficznej, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, rysunków, liter, 
cyfr, kształtu towarów lub ich opakowań, pod warunkiem że oznaczenia takie 
umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub 
usług innych przedsiębiorstw. Artykuł 4 RWZT określa zatem dwa warunki: znak musi: 
a) być możliwy do przedstawienia w formie graficznej; oraz b) odróżniać towary i usługi 
jednego przedsiębiorstwa od towarów i usług innych przedsiębiorstw. 
 
Celem wymogu możliwości przedstawienia graficznego jest zdefiniowanie samego 
znaku towarowego po to, by ustalić dokładny przedmiot ochrony zapewnianej 
właścicielowi przez zarejestrowany znak towarowy. Z orzecznictwa jasno wynika, że 
przedstawienie w formie graficznej w rozumieniu art. 2 dyrektywy o znakach 
towarowych, który odpowiada art. 4 RWZT, musi umożliwiać graficzną reprodukcję 
oznaczenia, w szczególności za pomocą obrazów, linii lub liter, przy czym 
przedstawienie to musi być jasne, precyzyjne, samo w sobie kompletne, łatwo 
dostępne, zrozumiałe, trwałe i obiektywne (wyrok z 12/12/2002 w sprawie C-273/00 
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„Sieckmann”, pkt 46-55, oraz wyrok z 06/05/2003 w sprawie C-104/01 „Libertel”, pkt 
28-29). 
 
Innymi słowy, znak, którego nie można przedstawić w formie graficznej, zostanie 
wykluczony z rejestracji jako wspólnotowy znak towarowy na podstawie art. 7 ust. 1 
lit. a) RWZT. 
 
Trybunał Sprawiedliwości podkreśla ponadto, że oznaczenie musi być zawsze 
postrzegane jednoznacznie i zawsze w ten sam sposób, tak aby znak gwarantował 
oznaczenie pochodzenia. Celem przedstawienia w formie graficznej jest przede 
wszystkim uniknięcie subiektywności w procesie identyfikacji i postrzegania 
oznaczenia. W związku z tym środki przedstawienia w formie graficznej muszą być 
jednoznaczne i obiektywne. 
 
Jeśli dane oznaczenie nie jest z natury możliwe do przedstawienia w formie graficznej, 
wystarczający może okazać się opis, pod warunkiem że opis ten jest jasny, precyzyjny, 
sam w sobie kompletny, łatwo dostępny, zrozumiały, trwały i obiektywny. Dlatego też 
na podstawie opisu można rejestrować znaki dźwiękowe, ale nie zapachy (zob. 
poniżej). 
 
 
2.1.2 Przykłady zgłoszeń WZT, które zostały odrzucone lub zaakceptowane 

zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. a) 
 
Poniższy wykaz przykładów nie jest wyczerpujący. 
 
 
2.1.2.1 Znaki zapachowe 
 
Aktualnie nie ma żadnych środków umożliwiających graficzne przedstawienie 
zapachów w zadowalający sposób. Jeśli chodzi o wzór chemiczny, niewiele osób 
byłoby w stanie rozpoznać dany zapach w postaci takiego wzoru. Ponadto złożenie 
depozytu próbki zapachu nie stanowi przedstawienia w formie graficznej w rozumieniu 
art. 4 RWZT, ponieważ próbka zapachu nie jest wystarczająco stabilna ani trwała. 
Innymi słowy, wymogów graficznego przedstawienia znaku zapachowego nie spełnia 
wzór chemiczny, opis słowny w formie pisemnej, złożenie próbki zapachu ani też 
kombinacja tych elementów (zob. wyrok z 12/12/2002 w sprawie C-273/00 
„Sieckmann”, pkt 69-73). 
 
Na chwilę obecną nie istnieje ogólnie przyjęta międzynarodowa klasyfikacja zapachów, 
która pozwoliłaby - jak to się dzieje w przypadku międzynarodowych kodów kolorów lub 
znaków zapisu muzycznego - na obiektywną i precyzyjną identyfikację oznaczenia 
zapachowego dzięki przyporządkowaniu każdemu zapachowi nazwy lub precyzyjnego 
kodu (wyrok z 27/10/2005 w sprawie T-305/04 „Odeur de fraise mûre”, pkt 34). Chociaż 
- jak wynika z wyroku w sprawie „Sieckmann” - opis nie stanowi graficznego 
przedstawienia oznaczenia zapachowego, które może być opisane na wiele sposobów, 
to jednak nie można wykluczyć, że w przyszłości oznaczenie zapachowe może być 
przedstawione poprzez opis spełniający wszystkie warunki określone w art. 4 RWZT, w 
rozumieniu nadanym mu przez istniejące orzecznictwo (wyrok z 27/10/2005 w sprawie 
T-305/04 „Odeur de fraise mûre”, pkt 28). 
 
W sprawie przytoczonej powyżej ani przedstawienie w formie graficznej (czerwonej 
truskawki), ani opis słowny („zapach dojrzałej truskawki”) nie zostały uznane za 
spełniające ustalone wymagania. Zapach poszczególnych odmian truskawek rożni się, 
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a opis „zapach dojrzałej truskawki” może dotyczyć różnych odmian, a więc kilku 
różnych zapachów. Stwierdzono, że opis nie jest ani jednoznaczny, ani precyzyjny i nie 
eliminuje wszelkich elementów subiektywnych w procesie identyfikacji i postrzegania 
zgłaszanego znaku towarowego. Podobnie obraz truskawki przedstawia jedynie owoc 
wytwarzający zapach, rzekomo identyczny z przedmiotowym oznaczeniem 
zapachowym, ale niebędący zapachem objętym zgłoszeniem, dlatego nie stanowi on 
graficznego przedstawienia oznaczenia zapachowego. 
 
 
2.1.2.2 Znaki smakowe 
 
Argumenty wymienione w pkt 2.1.2.1 stosuje się w podobny sposób do znaków 
smakowych (zob. orzeczenie z 04/08/2003 w sprawie R 120/2001-2 „The taste of 
artificial strawberry flavour”). 
 
 
2.1.2.3 Znaki dźwiękowe 
 
Jeśli znak dźwiękowy składa się z muzyki, Urząd przyjmuje tylko tradycyjny zapis 
muzyczny jako graficzne przedstawienie dźwięku objętego zgłoszeniem (zgodnie z 
kryteriami zawartymi w wyroku z 27/11/2003 w sprawie C-283/01 „Shield Mark”). 
Jednak w przypadku gdy znak towarowy składa się z dźwięku niebędącego muzyką, 
dopuszcza się przedstawienie graficzne w formie oscylogramu lub sonogramu pod 
warunkiem, że towarzyszy mu odpowiedni plik dźwiękowy przesłany za pomocą 
elektronicznego zgłoszenia (zob. decyzja Prezesa EX-05-3 z 10/10/2005). 
 
 
2.1.2.4 Znaki ruchowe 
 
Znaki ruchowe muszą również spełniać wymagania dotyczące przedstawienia w formie 
graficznej. W decyzji z 23/09/2010 w sprawie R 443/2010-2, „RED LIQUID FLOWING 
IN SEQUENCE OF STILLS (MOVEMENT MARK)” Druga Izba Odwoławcza 
stwierdziła, że w przypadku gdy znak jest zdefiniowany zarówno poprzez 
przedstawienie w formie graficznej, jak i opis tekstowy, po to, aby przedstawienie 
znaku było m.in. jasne, precyzyjne, zrozumiałe i obiektywne, opis musi pokrywać się z 
tym, co można zobaczyć w formie graficznej. W omawianym przypadku ekspert był 
zdania, że kadry załączone w celu przedstawienia znaku, w połączeniu z opisem, nie 
wskazywały wyraźnie ruchu, zwłaszcza że nie było wystarczająco jasne, jak ruch 
przebiegał pomiędzy poszczególnymi kadrami: 
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Druga Izba Odwoławcza uznała jednak, że w tym przypadku przedstawienie w formie 
graficznej wraz z opisem słownym znaku doskonale do siebie pasują i wzajemnie się 
uzupełniają. Zgłaszający dostarczył wystarczającą liczbę kadrów wyraźnie 
przedstawiających przepływ ruchu, wraz z dokładnym i szczegółowym opisem 
tekstowym przebiegu ruchu, nie pozostawiając żadnych wątpliwości co do pojęcia 
znaku ruchowego. Zgodnie z kryteriami ustalonymi przez Drugą Izbę Odwoławczą 
odmowa rejestracji znaku ruchowego zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. a) RWZT możliwa jest 
tylko wówczas, gdy „osoba umiarkowanie spostrzegawcza musi zdobyć się na 
szczególny wysiłek intelektualny, aby dostrzec, na czym polega znak ruchowy”. 
 
Nie ustalono ograniczeń i liczba kadrów zależy od danego ruchu; ważne, by spełnione 
zostały wymogi formalne. Co do opisu znaku jego zawartość musi być dokładna i 
dostosowana do spójności i złożoności ruchu, tak aby prawidłowo i skutecznie opisać 
oznaczenie. 
 
 
2.1.2.5 Nieforemne i bezkształtne połączenie dwóch lub większej liczby kolorów „w 

dowolnej postaci” 
 
Nieforemne i bezkształtne połączenie dwóch lub większej liczby kolorów „w dowolnej 
postaci” nie spełnia wymogów określonych w sprawach „Sieckmann“ i „Libertel“, 
dotyczących jasności i niezmienności przedstawienia w formie graficznej, które 
stanowią warunek pełnienia przez znak towarowy swojej funkcji (zob. także decyzja z 
27/07/2004 r. w sprawie R 730/2001-4, „YELLOW/BLUE/RED”). 
 
Samo zestawienie dwóch lub większej liczby kolorów, bez kształtów ani konturów, ani 
odniesienia do dwóch lub większej liczby kolorów w „dowolnej formie”, nie wykazuje 
cech precyzji i jednolitości wymaganych zgodnie z art. 4 RWZT (wyrok z 24/06/2004 w 
sprawie C-49/02, „Colours blue and yellow”, pkt 34). 
 
Ponadto takie przedstawienie znaku dopuszczałoby wiele różnych połączeń, co nie 
pozwoliłoby konsumentowi na dostrzeżenie i zapamiętanie konkretnego połączenia, a 
tym samym na uzyskanie dużego prawdopodobieństwa powtórnego dokonania takiego 
samego zakupu, ani nie pozwoliłoby właściwym organom i podmiotom gospodarczym 
poznać zakres ochrony przyznanej właścicielowi znaku towarowego. W związku z 
powyższym przedstawienie graficzne składające się z dwóch lub większej liczby 
kolorów oznaczonych w sposób abstrakcyjny i bez konturów musi mieć postać 
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jednorodnej i z góry określonej systemowej kompozycji właściwych kolorów (wyrok z 
14/06/2012  w sprawie T-293/10 „Colour per se”, pkt 50). 
 
 
2.1.2.6 Niejednoznaczne i sprzeczne opisy niespójne z charakterem znaku 
 
Nie można zaakceptować opisu, który jest niejednoznaczny i wewnętrznie sprzeczny. 
Ponadto opis musi być spójny z charakterem znaku. W wyroku z 14/06/2012 w sprawie 
T-293/10 „SEVEN SQUARES OF DIFFERENT COLOURS”, Sąd orzekł, że opis znaku 
(„sześć powierzchni ułożonych geometrycznie w trzy pary równoległych powierzchni, 
przy czym każda z par jest ustawiona prostopadle w stosunku do dwóch pozostałych i 
w taki sposób, że: i) dwie stykające się ze sobą powierzchnie są zawsze różnych 
kolorów; i ii) każda powierzchnia ma strukturę siatki utworzonej przez czarne linie 
dzielące powierzchnię na dziewięć równych segmentów”) był zbyt trudny do 
zrozumienia. 
 

 
 
Tak zdefiniowany znak nie jest znakiem typu kolor per se, ale znakiem trójwymiarowym 
lub znakiem graficznym, który odpowiada zewnętrznemu wyglądowi określonego 
obiektu w konkretnej formie - kostce pokrytej kwadratami z określonym układem 
kolorów. Nawet gdyby opis był przejrzysty i łatwo zrozumiały - co nie miało miejsca w 
tym przypadku - nadal istniałaby wewnętrzna sprzeczność w odniesieniu do 
prawdziwego charakteru znaku (pkt 64 i 66). 
 
 
 
2.1.3 Związek z innymi przepisami RWZT 
 
Jeżeli znak został zakwestionowany na podstawie art. 7 ust. 1 lit. a) RWZT, dalsze 
badanie znaku pod kątem pozostałych możliwych podstaw odmowy rejestracji, takich 
jak art. 7 ust. 1 lit. b) lub art. 7 ust. 1) lit. c) RWZT nie jest konieczne. 
 
Zgodnie z art. 7 ust. 3 RWZT bezwzględne podstawy odmowy rejestracji przewidziane 
w art. 7 ust. 1 lit. a) RWZT nie mogą zostać uchylone, jeżeli w następstwie używania 
znak towarowy uzyskał charakter odróżniający. 
 
2.2 Charakter odróżniający (art. 7 ust. 1 lit. b) RWZT) 
 
2.2.1 Uwagi ogólne 
 
Z utrwalonego orzecznictwa wynika, że odróżniający charakter znaku w rozumieniu 
art. 7 ust. 1 lit. b) RWZT oznacza, że znak pozwala na określenie towaru i/lub usług, 
dla których wnosi się o rejestrację, jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa 
i tym samym na odróżnienie tego towaru od towarów pochodzących z innych 
przedsiębiorstw (wyrok z 29/04/2001 w połączonych sprawach C-468/01 P do 
C-472/01 P, pkt 32; wyrok z 21/10/2004 w sprawie C-64/02 P pkt 42; wyrok z 
08/05/2008 w sprawie C-304/06 P, pkt 66; oraz w sprawie Audi przeciwko UHRW, 
pkt 33). Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem ów charakter odróżniający należy 
oceniać, po pierwsze, w stosunku do towarów lub usług, dla których znak towarowy 
został zgłoszony, po drugie zaś, z uwzględnieniem sposobu, w jaki postrzega go 
właściwy krąg odbiorców (wyrok z 29/04/2001 w połączonych sprawach C-468/01 P do 
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C-472/01 P, pkt 33; wyrok z 08/05/2008 w sprawie C-304/06 P, pkt 67; oraz w sprawie 
Audi przeciwko UHRW, pkt 34) (wyrok z 14/06/2012 w sprawie T-293/10 „Colour per 
se”, wyrok z 12/07/2012 w sprawie C-311/11 P „Wir machen das Besondere einfach”, 
pkt 23). 
 
Mimo że powszechnie przyjmuje się, że do rejestracji znaku wystarcza istnienie 
charakteru odróżniającego w minimalnym stopniu, należy podkreślić, że wspólnotowy 
znak towarowy musi mieć charakter odróżniający w całej Unii Europejskiej. 
 
Zgodnie z orzecznictwem sądów europejskich słowny znak, który opisuje właściwości 
towarów lub usług w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) RWZT, jest z tego powodu 
bezwzględnie pozbawiony charakteru odróżniającego w odniesieniu do tych samych 
towarów lub usług w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) RWZT (zob. wyrok z 12/06/2007 w 
sprawie T-190/05 „TWIST & POUR”, pkt 39). 
 
Podobnie nawet jeśli dane pojęcie nie jest wyraźnie opisowe w odniesieniu do 
odpowiednich towarów i usług, w stopniu pozwalającym na uniknięcie zastrzeżeń co do 
rejestracji na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c) RWZT, nadal będzie ono stanowić powód do 
wysunięcia zastrzeżeń co do rejestracji zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) RWZT z uwagi na 
to, że będzie ono postrzegane przez właściwy krąg odbiorców wyłącznie jako źródło 
informacji na temat rodzaju towarów lub usług, a nie jako oznaczenie ich pochodzenia. 
Tak było w przypadku pojęcia „medi”, które zostało uznane jedynie za przekazujące 
właściwemu kręgowi odbiorców informacje o medycznym lub terapeutycznym celu 
towarów lub o ich ogólnym powiązaniu z branżą medyczną (wyrok z 12/07/2012 w 
sprawie T-470/09 „Medi”, pkt 22). 
 
Wysunięcie zastrzeżeń co do rejestracji na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) RWZT 
następuje również w przypadkach, gdy zastosowana struktura leksykalna, chociaż 
niepoprawna z gramatycznego punktu widzenia, może być uznana za powszechną w 
języku reklamy i w kontekście handlowym. Tak było w przypadku połączenia „ECO 
PRO", w którym wybitnie pozytywny element PRO umieszczono po elemencie 
opisowym ECO. W ten sposób połączenie mogłoby być postrzegane przez właściwy 
krąg odbiorców jako wskazówka, że oznaczone nim towary są przeznaczone dla 
„ekologicznych profesjonalistów” lub że „wspierają ekologię” (wyrok z 25/04/2013 w 
sprawie T-145/12 „ECO PRO”, pkt 29-32). 
 
 
2.2.2 Elementy słowne 
 
Słowa nie mają charakteru odróżniającego i nie mogą odróżniać złożonego 
oznaczenia, jeżeli są używane tak często, że straciły zdolność do odróżniania towarów 
i usług. Zasada ta dotyczy poniższych pojęć, występujących oddzielnie lub w 
połączeniu z innymi elementami, które również nie mogą być przedmiotem rejestracji. 
 
Pojęcia oznaczające jedynie szczególnie pozytywne lub atrakcyjne cechy bądź 
funkcje towarów i usług zostaną odrzucone, jeśli stosowane są oddzielnie lub w 
połączeniu z pojęciami opisowymi: 
 
• ECO oznaczające „ekologiczny” (wyrok z 24/04/2012 w sprawie T-328/11, 

„EcoPerfect”, pkt 25 oraz wyrok z 15/01/2013 w sprawie T-625/11 „ecoDoor“, 
pkt 21); 

 
• MEDI oznaczające „medyczny” (wyrok z 12/07/2012 w sprawie T-470/09 „medi”); 
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• MULTI oznaczające „wiele, dużo, więcej niż jeden” (orzeczenie z 21/07/1999 w 

sprawie R 99/1999-1 „MULTI 2 ‘n 1”; orzeczenie z 17/11/2005 w sprawie 
R 904/2004-2 „MULTI”); 

 
• MINI oznaczające „bardzo mały” lub „niewielki” (orzeczenie z 17/12/1999 

w sprawie R 62/1999-2 „MINIRISC”); 
 
• Premium/PREMIUM oznaczające „najwyższą jakość” (wyrok z 22/05/2012 

w sprawie T-60/11, pkt 46-49, 56 i 58; oraz wyrok z 17/01/2013 w połączonych 
sprawach T-582/11 i T-583/11 „PREMIUM L”, „PREMIUM XL”, pkt 26); 

 
• PLUS oznaczające „dodatkowy, ekstra, ponadprzeciętnej jakości, najlepszy w 

swoim rodzaju” (decyzja z 15/12/1999 w sprawie R 329/1999-1 „PLATINUM 
PLUS”); 

 
• ULTRA1 oznaczające „w najwyższym stopniu” (orzeczenie z 09/12/2002 

w sprawie R 333/2002-1 „ULTRAFLEX”) 
 
• UNIVERSAL odnoszące się do towarów, które nadają się do ogólnego lub 

uniwersalnego zastosowania (wyrok z 02/05/2012 w sprawie T-435/11 
„UniversalPHOLED”, pkt 22 i 28). 

 
Domeny najwyższego poziomu - np. „.com” - wskazują jedynie miejsce w Internecie, 
gdzie można znaleźć informacje, a tym samym nie umożliwia rejestracji znaku o 
charakterze opisowym lub podlegającemu odrzuceniu na innej podstawie. Dlatego też 
w odniesieniu do materiałów drukowanych znak www.ksiazki.com powinien być 
zakwestionowany na takiej samej zasadzie, jak pojęcie „książki”. Stanowisko to zostało 
potwierdzone przez Sąd w wyroku z 21/11/2012 w sprawie T-338/11, „photos.com”, 
pkt 22, w którym stwierdzono, że element „.com" jest elementem technicznym i 
uniwersalnym, którego zastosowanie jest niezbędne w normalnej treści adresu 
komercyjnej strony internetowej. Ponadto może to także oznaczać, że towary i usługi 
objęte zgłoszeniem znaku towarowego można uzyskać lub obejrzeć on-line, lub że 
dotyczą one Internetu. W związku z powyższym przedmiotowy element należy uznać 
za pozbawiony charakteru odróżniającego w odniesieniu do tych towarów lub usług. 
 
Skróty oznaczające formę prawną spółki, np. Ltd., GmbH, nie przyczyniają się do 
charakteru odróżniającego znaku. 
 
Tak samo pojęcia oznaczające, że towary i usługi są dostarczane lub świadczone 
przez grupę osób, np. „spółka, ludzie”, czy (w przypadku stowarzyszeń) „klub", nie 
podlegają rejestracji. Przykładowo znak „Kitchen Company” nie może być 
zarejestrowany w odniesieniu do kuchni. Sprawa wygląda inaczej, jeśli oznaczenie jako 
całość nie tylko odnosi się do towarów i usług w sposób abstrakcyjny, ale stwarza 
ogólne wrażenie istnienia odrębnego, określonego podmiotu. Przykłady: możliwe do 
zarejestrowania byłyby znaki „Królewskie Towarzystwo Zapobiegania Okrucieństwu 
wobec Zwierząt” lub „Międzynarodowe Towarzystwo ds. Znaków Towarowych”. 
 
Imiona i nazwiska osób są odróżniające, niezależnie od częstotliwości występowania 
nazwiska, nawet w przypadku najbardziej popularnych nazwisk, takich jak Nowak czy 
                                                           
 
1 Zmieniona 23/06/2010. 

http://www.ksiazki.com/
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Smith. Zob. wyrok z 16/09/2004 w sprawie C-404/02 „Nichols”, pkt 26 i 30. To samo 
odnosi się do nazwisk osób znanych, w tym głów państw. 
 
 
2.2.3 Tytuły książek 
 
Znaki towarowe składające się wyłącznie z tytułów znanych opowiadań lub książek 
mogą być pozbawione charakteru odróżniającego zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) w 
odniesieniu do towarów i usług, jeśli ich przedmiot opiera się na danym opowiadaniu 
lub książce. Wynika to z tego, że niektóre opowiadania (lub ich tytuły) są znane od tak 
dawna, że stały się częścią języka i nie da się im przypisać innego znaczenia. 
 
„Piotruś Pan”, „Kopciuszek” czy „Iliada” mogłyby w pełni zaistnieć jako znaki towarowe 
o charakterze odróżniającym, np. w odniesieniu do farb, ubrań lub kredek. Jednak nie 
są one w stanie pełnić funkcji odróżniającej w przypadku książek lub filmów, ponieważ 
konsumenci będą po prostu uważać, że towary te odnoszą się do historii Piotrusia 
Pana czy Kopciuszka, które to pojęcia w tym kontekście będą miały tylko jedno 
znaczenie. 
 
Zastrzeżenia co do rejestracji powinny zostać wysunięte tylko wówczas, gdy tytuł jest 
na tyle popularny, że jest z pewnością dobrze znany właściwemu odbiorcy i wówczas, 
gdy znak można postrzegać w kontekście towarów lub usług, jako przede wszystkim 
oznaczający tytuł słynnego opowiadania lub książki. Stwierdzenie braku charakteru 
odróżniającego będzie w tym kontekście bardziej prawdopodobne, jeżeli da się 
wykazać, że opublikowano dużą liczbę wersji danej historii i/lub istnieje wiele adaptacji 
telewizyjnych, teatralnych i filmowych skierowanych do szerokiego grona odbiorców. 
 
W zależności od charakteru danego znaku towarowego, zastrzeżenia co do rejestracji 
znaku mogą zostać wysunięte m.in. w odniesieniu do materiałów drukowanych, filmów, 
nagrań, spektakli i pokazów (nie jest to wyczerpująca lista). 
 
 
2.2.4 Kolory 
 
Niniejszy punkt dotyczy pojedynczych kolorów lub połączeń kolorów per se. 
 
Jeżeli zgłoszenie dotyczy kolorów lub połączeń kolorów jako takich, w ramach badania 
należy ustalić, czy mają one charakter odróżniający w połączeniu z towarami lub ich 
opakowaniem, lub w połączeniu ze świadczeniem usług. Wystarczającym powodem 
odmowy rejestracji znaku jest brak charakteru odróżniającego znaku w każdej z tych 
sytuacji. W przypadku połączeń kolorystycznych badanie charakteru odróżniającego 
należy prowadzić przy założeniu, że zgłaszane połączenie kolorów pojawia się na 
towarach lub na ich opakowaniu, lub w reklamie, lub w materiałach promujących usługi. 
 
 
2.2.4.1 Pojedyncze kolory 
 
Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że konsumenci nie mają zwyczaju wnioskowania o 
pochodzeniu towarów z ich koloru czy opakowania, jeśli nie towarzyszy im żaden 
element graficzny czy tekstowy, ponieważ co do zasady kolor per se nie jest zgodnie z 
istniejącymi obecnie zwyczajami handlowymi używany jako środek umożliwiający 
identyfikację (wyrok z 06/05/2003 w sprawie C-104/01 „Libertel”). Koloru jako takiego 
nie cechuje naturalna właściwość odróżniania towarów pochodzących od określonego 
przedsiębiorcy (pkt 65). Dlatego też pojedyncze kolory nie mają charakteru 
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odróżniającego w odniesieniu do towarów i usług, chyba że zachodzą bardzo 
szczególne okoliczności. 
 
Takie bardzo szczególne okoliczności wymagają od zgłaszającego wykazania, że znak 
jest wyjątkowo niezwykły i uderzający w odniesieniu do tych konkretnych towarów. 
Takie przypadki są jednak bardzo rzadkie, np. kolor czarny w odniesieniu do mleka. Do 
odmowy rejestracji nie jest wymagane istnienie któregoś z czynników wymienionych w 
pkt 2.2.4.2, jednak istnienie takiego czynnika będzie stanowić dodatkowy argument 
przemawiający za odmową. Jeśli jeden kolor jest powszechnie stosowany w 
odpowiednich sektorach i/lub pełni funkcję dekoracyjną lub funkcjonalną, należy 
odmówić rejestracji takiego koloru. Interes publiczny stanowi zdaniem Trybunału 
Sprawiedliwości przeszkodę w monopolizacji jednego koloru, niezależnie od tego, czy 
odpowiedni obszar zainteresowania należy do bardzo określonego segmentu rynku 
(wyrok z 13/09/2010 w sprawie T-97/08 „Shade of orange”, pkt 44-47). 
 
 
2.2.4.2 Kombinacje kolorów 
 
Jeżeli zgłoszenie dotyczy kombinacji kolorów per se, w przedstawieniu graficznym 
kolory te muszą być określone przestrzennie w celu stwierdzenia zakresu zgłaszanego 
prawa do znaku (zgodnie z zasadą rzetelnego odwzorowania WYSIWYG). 
Przedstawienie graficzne powinno zawierać jasne proporcje i położenie różnych 
kolorów oraz powinno być opatrzone dokładnymi dyspozycjami dotyczącymi 
określonego z góry i stałego sposobu połączenia danych kolorów (wyrok z 24/06/2004 
w sprawie C-49/02 „Blue and yellow", pkt 33 oraz wyrok z 14/06/2012 w sprawie 
T-293/10 „Colour per se“, pkt 50). 
 
Na przykład znak składający się z małego żółtego paska na czerwonym tle różni się od 
kolorów czerwonego i żółtego w równej proporcji, z czerwienią po lewej stronie. 
Zgłoszenie abstrakcyjnego znaku, w szczególności złożonego z dwóch kolorów „w 
każdym możliwym połączeniu” lub „w dowolnej proporcji”, nie jest dopuszczalne i 
prowadzi do wysunięcia zastrzeżeń co do rejestracji na podstawie art. 7 ust. 1 lit. a) 
RWZT (decyzja z 27/07/2004 w sprawie R 730/2001-4 „GELB/BLAU/ROT”, pkt 34). 
Powyższą sytuację należy odróżnić od określenia tego, jak połączenie kolorów będzie 
wyglądać na produkcie, co nie jest wymagane, ponieważ liczy się przedmiot rejestracji, 
a nie jego użycie na produkcie. 
 
W przypadku kombinacji kolorów odmowa może opierać się tylko na konkretnych 
faktach lub argumentach, a jeśli takie konkretne argumenty do odmowy nie zostały 
ustalone, znak powinien zostać przyjęty. Jeśli jeden z dwóch kolorów jest kolorem 
powszechnie spotykanym w przypadku produktu lub jest naturalnym kolorem produktu, 
tzn. dodano inny kolor obok zwykłego albo naturalnego koloru produktu, wysuwa się 
zastrzeżenia co do rejestracji tak samo, jak gdyby istniał tylko jeden kolor. Przykład: 
szary jest zwykłym kolorem uchwytów narzędzi ogrodniczych, a biały jest naturalnym 
kolorem tabletek do prania. Dlatego też tabletki do prania, które oprócz warstwy białej 
zawierają inną warstwę w kolorze czerwonym, w rzeczywistości zostaną uznane za 
przypadek polegający na dodaniu koloru. 
 
Sytuacje, w których połączenie dwóch kolorów powinno spotkać się z odmową, są 
następujące: 
 
• w wielu przypadkach kolor będzie jedynie elementem dekoracyjnym towarów lub 

pojawi się na prośbę konsumenta (np. kolory samochodów lub podkoszulków), 
niezależnie od liczby pozostałych kolorów; 
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• kolor może stanowić charakterystyczną cechę towarów (np. szampon 

koloryzujący); 
 
• kolor może mieć funkcję techniczną (np. czerwony kolor gaśnic, różne kolory na 

oznaczenie kabli elektrycznych); 
 
• kolor może mieć również charakter zwyczajowy lub uniwersalny (np. znów - 

czerwony stosowany do oznaczenia gaśnic, żółty do usług pocztowych); 
 
• kolor może wskazywać na szczególne właściwości towarów, takie jak smak (żółty 

- smak cytrynowy, różowy - smak truskawkowy); 
 
• kombinację kolorów należy również odrzucić, jeżeli dane połączenie można już 

znaleźć na rynku, w szczególności jeśli jest wykorzystywane przez kilku różnych 
konkurentów (np. byliśmy w stanie wykazać, że połączenie kolorów czerwonego i 
żółtego jest stosowane przez różne przedsiębiorstwa na puszkach piwa lub 
napojów bezalkoholowych). 

 
We wszystkich tych przypadkach powinno się wysunąć zastrzeżenia co do rejestracji 
znaku towarowego, poprzedzone jednak uważną analizą towarów i usług oraz sytuacji 
rynkowej. 
 
Kryteria oceny charakteru odróżniającego kolorów per se oznaczających usługi nie 
powinny się różnić od tych, które stosuje się do kolorów per se oznaczających towary 
(przywołane przez Sąd w wyroku z 12/11/2010 w sprawie T-404/09 „GREY-RED”). W 
tym przypadku uznano, że użyta kombinacja kolorów z punktu widzenia konsumenta 
nie różni się w sposób dostrzegalny od kolorów zazwyczaj stosowanych w odniesieniu 
do przedmiotowych usług. Sąd uznał, że zgłoszona kombinacja kolorów była bardzo 
zbliżona do kombinacji kolorów białego i czerwonego używanego na szlabanach 
kolejowych i znakach drogowych związanych z ruchem pociągów oraz stwierdził, że 
znak, jako całość, byłby uznany przez właściwy krąg odbiorców jako element 
funkcjonalny lub dekoracyjny, a nie jako oznaczenie pochodzenia handlowego usług. 
 
Im większa liczba kolorów, tym mniejsze prawdopodobieństwo charakteru 
odróżniającego z powodu trudności zapamiętania wielu różnych kolorów i ich 
kolejności. 
 
Nazwy kolorów omówiono szerzej w pkt 2.3.2.9. 
 
 
2.2.5 Pojedyncze litery2 
 
2.2.5.1 Uwagi ogólne 
 
W wyroku z 09/09/2010 w sprawie C-265/09 P (α) Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że 
w przypadku znaku towarowego tworzonego przez pojedynczą literę zapisaną zwykłym 
krojem pisma bez żadnego dodatkowego elementu graficznego należy dokonać oceny 
zdolności danego oznaczenia do odróżniania poszczególnych towarów lub usług w 
ramach konkretnego badania odnoszącego się do tych towarów lub usług (pkt 39). 
                                                           
2 Niniejsza część odnosi się do pojedynczych liter w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b). Pojedyncze litery 
w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) omówiono w punkcie 2.3.2.8. 
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Trybunał Sprawiedliwości przypomniał, że zgodnie z art. 4 RWZT litery należą do 
kategorii oznaczeń, z których może składać się wspólnotowy znak towarowy, pod 
warunkiem że umożliwiają one odróżnianie towarów lub usług jednego 
przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw (pkt 28) oraz podkreślił, 
że rejestracja oznaczenia jako znaku towarowego nie jest zależna od stwierdzenia 
określonego poziomu kreatywności lub wyobraźni językowej czy artystycznej 
zgłaszającego. 
 
Mimo uznania trudności w określeniu charakteru odróżniającego dla niektórych 
kategorii znaków towarowych oraz tego, że w przypadku znaku towarowego 
tworzonego przez pojedynczą literę ustalenie charakteru odróżniającego może okazać 
się trudniejsze niż w przypadku innych słownych znaków towarowych (pkt 39), 
Trybunał Sprawiedliwości wyraźnie stwierdził, że okoliczności te nie uzasadniają 
tworzenia szczególnych kryteriów uzupełniających ani kryteriów odstępstwa od 
stosowania kryterium odróżniającego zgodnie z orzecznictwem (pkt 33-39). 
 
Jeśli chodzi o ciężar dowodu, Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że przy badaniu 
bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji Urząd jest zobowiązany - zgodnie z art. 76 
ust. 1 RWZT - do zbadania, z własnej inicjatywy, istotnych faktów, które mogłyby 
doprowadzić do wysunięcia zastrzeżeń co do rejestracji na podstawie art. 7 ust. 1 
RWZT, a wymóg ten nie może być ani relatywizowany, ani zmieniany na niekorzyść 
zgłaszającego WZT (pkt 55-58). Dlatego to do Urzędu należy złożenie wyjaśnienia, 
wraz z umotywowanymi argumentami, na temat tego, dlaczego znak towarowy, 
składający się z pojedynczej litery przedstawiony w formie znaków standardowych, jest 
pozbawiony charakteru odróżniającego. 
 
Konieczne jest zatem przeprowadzenie dokładnej analizy na podstawie konkretnych 
okoliczności faktycznych danej sprawy w celu oceny, czy dana pojedyncza litera 
zapisana zwykłym krojem pisma może funkcjonować jako znak towarowy w 
odniesieniu do odpowiednich towarów lub usług. Ta potrzeba oceny stanu faktycznego 
sugeruje, że nie można opierać się na założeniach (np. że konsumenci nie są na ogół 
przyzwyczajeni do widoku pojedynczych liter jako znaków towarowych). 
 
W związku z tym w trakcie analizy znaków towarowych składających się z pojedynczej 
litery powinno się unikać ogólnych, bezpodstawnych argumentów, jak na przykład 
odnoszących się do dostępności oznaczeń, ze względu na ograniczoną liczbę liter. 
Urząd ma obowiązek ustalić na podstawie analizy faktów, dlaczego zgłoszony znak 
towarowy miałby zostać zakwestionowany. 
 
Dlatego oczywiste jest, że analiza znaków towarowych składających się z pojedynczej 
litery powinna być skrupulatna i rygorystyczna, a także że każdy przypadek wymaga 
uważnego zbadania pod kątem tego, czy dana litera ma charakter odróżniający w 
odniesieniu do towarów i usług. 
 
 
2.2.5.2 Przykłady 
 
W dziedzinach technicznych, np. dotyczących komputerów, maszyn, silników i 
narzędzi, istnieje większe prawdopodobieństwo uznania pojedynczych liter nie za 
oznaczenie pochodzenia, lecz za element techniczny lub odniesienie do modelu lub 
katalogu. Niemniej jednak tego typu wniosek powinien wynikać z oceny stanu 
faktycznego. 
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W zależności od wyniku poprzedniego badania, co do znaku towarowego składającego 
się z jednej litery będącej znakiem standardowym mogą zostać wysunięte zastrzeżenia 
na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) RWZT ze względu na to, że jest pozbawiony charakteru 
odróżniającego w odniesieniu do towarów, usług lub ich części. 
 
Taka sytuacja miałaby na przykład miejsce w przypadku znaku towarowego 
składającego się z pojedynczej litery „C” w odniesieniu do „soków owocowych”, gdyż 
litera ta jest powszechnie używana do oznaczenia witaminy C. Właściwy krąg 
odbiorców nie postrzega tej litery jako oznaczenia wyróżniającego pochodzenie 
handlowe towarów. 
 
Innym przykładem braku charakteru odróżniającego mogą być jednoliterowe znaki 
towarowe stosowane w odniesieniu do zabawek w postaci kostek z literami, które 
często wykorzystuje się do uczenia dzieci tego, jak budować słowa poprzez łączenie 
liter znajdujących się na kostkach, jednak bez opisania produktu w ten sposób. 
Podobnie byłoby w przypadku użycia pojedynczych liter w odniesieniu do rozmaitych 
loterii, w których litery często stosuje się w celu podania serii liczb. 
 
Mimo że w obu powyższych przypadkach nie ma bezpośredniego związku opisowego 
między literami i towarami lub usługami, znak towarowy składający się z jednej litery 
będzie pozbawiony charakteru odróżniającego, ponieważ konsumenci, w kontekście 
kostek literowych i loterii, zwykli traktować pojedyncze litery w ich wymiarze 
funkcjonalnym lub użytkowym, a nie jako oznaczenie pochodzenia handlowego. 
 
Z drugiej strony gdyby nie można było ustalić, że dana pojedyncza litera jest 
pozbawiona charakteru odróżniającego w odniesieniu do towarów i/lub usług, 
należałoby ją wówczas zaakceptować jako znak, nawet jeśli miałaby formę 
standardowego znaku lub była pisana prostym krojem pisma. 
 

Na przykład litera  została zaakceptowana jako oznaczenie w klasie 39 
transport; pakowanie i składowanie towarów; organizowanie podróży oraz w klasie 43 
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje; tymczasowe zakwaterowanie (zob. decyzja 
z 30/09/2010 w sprawie R 1008/2010-2, pkt 12-21). 
 
Dalsze przykłady znajdują się w części 2.3.2.8 poniżej. 
 
 
2.2.6 Slogany: ocena charakteru odróżniającego 
 
Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że wobec sloganów reklamowych nie należy 
stosować kryteriów bardziej rygorystycznych niż te, które są stosowane wobec innych 
oznaczeń podczas oceny charakteru odróżniającego (wyrok z 12/07/2012 r. w sprawie 
C-311/11 P, „WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH” wraz z przytoczonym 
orzecznictwem). 
 
Slogany reklamowe podlegają zastrzeżeniom co do rejestracji zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. 
b) RWZT, jeśli właściwy krąg odbiorców postrzega je jedynie jako zwykłe 
sformułowanie reklamowe. Niemniej jednak uważa się, że mają one charakter 
odróżniający, jeśli oprócz ich funkcji promocyjnej, odbiorcy dostrzegają w nich 
oznaczenie pochodzenia handlowego towarów lub usług. 
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Trybunał Sprawiedliwości przedstawił poniższe kryteria, które powinny być stosowane 
przy ocenie charakteru odróżniającego sloganu (wyrok z 21/01/2010 w sprawie 
C-398/08 P „VORSPRUNG DURCH TECHNIK”, pkt 47, oraz wyrok z 13/04/2011 w 
sprawie T-523/09 „WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH”, pkt 37). 
 
Slogan reklamowy może mieć charakter odróżniający, jeżeli jest odbierany jako coś 
więcej, niż zwykły przekaz reklamowy wychwalający właściwości towarów lub usług, ze 
względu na to, że: 
 
• jest wieloznaczny; i/lub 
• stanowi grę słów; i/lub 
• wprowadza elementy wysiłku twórczego czy zaskoczenia, dzięki czemu może 

być postrzegany jako fantazyjny, zaskakujący i nieoczekiwany; i/lub 
• cechuje się oryginalnością lub szczególną siłą wywoływania skojarzeń; i/lub 
• stymuluje procesy poznawcze właściwego kręgu odbiorców lub skłania do 

wysiłku interpretacyjnego. 
 
Ponadto do ustalenia charakteru odróżniającego sloganu mogą przyczynić się 
następujące cechy: 
 
• niezwykłe struktury składniowe; 
• zastosowanie środków językowych i stylistycznych, takich jak aliteracja, 

metafora, rym, paradoks itp. 
 
Należy dokładnie ocenić stosowanie niekonwencjonalnych form gramatycznych, 
ponieważ hasła reklamowe są często pisane w formie uproszczonej, tak aby były 
zwięzłe i chwytliwe (zob. m.in. wyrok z 24/01/2008 w sprawie T-88/06 „SAFETY 1ST”, 
pkt 40). Oznacza to, że np. w przypadku języka angielskiego brak elementów 
gramatycznych, takich jak rodzajniki określone lub zaimki (THE, IT itp.), spójniki (OR, 
AND itp.) lub przyimki (OF, FOR itp.) nie zawsze jest wystarczającą podstawą do tego, 
aby stwierdzić, że slogan ma charakter odróżniający. W sprawie „SAFETY 1ST” 
Trybunał Sprawiedliwości uznał, że stosowanie formy skróconej „1ST” zamiast „FIRST” 
nie było wystarczająco niekonwencjonalne, by nadać znakowi charakter odróżniający. 
 
Slogan, którego znaczenie jest niejasne lub niezrozumiałe, lub którego interpretacja 
wymaga od odpowiedniego grona konsumentów znacznego wysiłku umysłowego może 
również mieć charakter odróżniający, ponieważ konsumenci samodzielnie nie byliby w 
stanie znaleźć wyraźnego i bezpośredniego związku z danymi towarami i usługami. 
 
Fakt, że właściwy krąg odbiorców tworzą specjaliści w danej dziedzinie, a ich poziom 
uwagi jest wyższy niż przeciętna, nie może mieć decydującego wpływu na kryteria 
prawne stosowane przy dokonywaniu oceny charakteru odróżniającego oznaczenia. 
Jak stwierdził Trybunał Sprawiedliwości, „niekoniecznie wynika to z tego, że 
nieznaczny charakter odróżniający oznaczenia będzie wystarczający, w przypadku gdy 
właściwy krąg odbiorców tworzą specjaliści w danej dziedzinie” (wyrok z 12/07/2012 w 
sprawie C-311/11 P „WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH”, pkt 48). 
 
Poniższe przykłady pokazują niektóre z różnych funkcji, które mogą pełnić slogany 
oraz zawierają argumenty, które mogą przemawiać za wysunięciem zastrzeżeń co do 
rejestracji znaku na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) RWZT. 
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WZT Główna funkcja Nr sprawy 

WZT nr 5 904 438 
MORE THAN JUST A CARD [WIĘCEJ NIŻ 

KARTA] 
Klasa 36 

(usługi bankowe, karty kredytowe i debetowe) 

Stwierdzenie dotyczące obsługi klienta R 1608/2007-4 

Wysunięto zastrzeżenia co do rejestracji na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) RWZT 
 
Slogan przekazuje jedynie informacje o towarach i usługach, których zgłoszenie dotyczy. To konstrukcja, 
której użytkownik języka angielskiego użyłby, aby opisać kartę płatniczą, która jest nieco inna od 
pozostałych. Wyraża przekonanie, że karta ma dodatkowe właściwości, które nie są oczywiste na 
pierwszy rzut oka. Fakt, że slogan pozostawia jako otwartą kwestię tego, czym są te właściwości (tzn. że 
znak nie opisuje konkretnych usług ani charakterystycznej cechy karty), nie skutkuje powstaniem 
charakteru odróżniającego znaku. 

WZT Główna funkcja Nr sprawy 

WZT nr 7 394 414 
WE PUT YOU FIRST. [STAWIAMY CIĘ NA 
PIERWSZYM MIEJSCU] AND KEEP YOU 

AHEAD [I SPRAWIAMY, ŻE NA NIM 
POZOSTAJESZ] 

Klasa 40 

Stwierdzenie dotyczące obsługi klienta - 

Wysunięto zastrzeżenia co do rejestracji na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) RWZT 
 
Znak jest przekazem promocyjnym podkreślającym pozytywne aspekty usług, a mianowicie to, że 
przyczyniają się one do zajęcia najlepszej pozycji w branży i do utrzymania jej w przyszłości. 

WZT Główna funkcja Nr sprawy 

WZT nr 6 173 249 
SAVE OUR EARTH NOW [ZACZNIJ 

RATOWAĆ ZIEMIĘ OD ZARAZ] 
Klasy 3, 17, 18, 20, 22, 24, 25 i 28 

Stwierdzenie dotyczące wyznawanych 
wartości lub motto polityczne R 1198/2008-4 

Wysunięto zastrzeżenia co do rejestracji na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) RWZT 
 
Oznaczenie jest prostym i jednoznacznym wezwaniem do podjęcia działań i przyczynienia się do poprawy 
stanu planety poprzez zachęcanie do zakupu produktów przyjaznych dla środowiska. Wbrew 
twierdzeniom strony wnoszącej odwołanie, że słowo „now” [od zaraz] stanowi oryginalny element, gdyż 
nikt nie wierzy, że kupując przedmiotowe towary będzie dosłownie ratować Ziemię od zaraz, słowo „now” 
ma zabarwienie emocjonalne i jest powszechnie używane w marketingu, aby nakłonić konsumentów do 
konsumpcji, do uzyskania efektu bez zbędnego czekania; stanowi wezwanie do działania. Odpowiedni 
konsument natychmiast rozpozna i dostrzeże w oznaczeniu promocyjny przekaz wskazujący, że towary 
stanowią proekologiczną alternatywę dla innych towarów tego samego rodzaju, ale nie potraktuje go jako 
wskazówki pochodzenia handlowego. 

WZT Główna funkcja Nr sprawy 

WZT nr 4 885 323 
DRINK WATER, NOT SUGAR [PIJ WODĘ, NIE 

CUKIER] 
Klasy 32 i 33 

Stwierdzenie inspirujące lub 
motywujące R 718/2007-2 

Wysunięto zastrzeżenia co do rejestracji na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) RWZT 
 
Znak jest banalnym sloganem, który jedynie sugeruje, że konsument będzie pić prawdziwą wodę pitną 
zamiast napoju słodzonego. Znak nie ma żadnego znaczenia wtórnego ani ukrytego, nie zawiera 
elementów fantazyjnych, a jego przesłanie dla konsumenta jest proste, bezpośrednie i jednoznaczne. Z 
tych powodów raczej nie będzie postrzegany jako znak pochodzenia handlowego. Łatwo zauważyć, że 
znak składa się jedynie z dobrej rady, a mianowicie, że z punktu widzenia ochrony zdrowia lepiej napić się 
wody, która nie została posłodzona. Czy jest lepszy sposób na promocję takich towarów niż określenia 
takie jak DRINK WATER, NOT SUGAR? Konsumenci przeczytają to z aprobatą, ale będą szukać znaku 
towarowego gdzie indziej na produkcie. 

 
 



Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji 
 

 
Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część B: Rozpatrywanie zgłoszeń Strona 23 
 
FINAL VERSION 1.0 DATE 02/01/2014 

Przykłady zaakceptowanych sloganów: 
 
• DEFINING TOMORROW, TODAY, orzeczenie z 07/02/2012 w sprawie 

R 1264/2011-2, WZT nr 9 694 431, w odniesieniu do towarów i usług w klasie 9, 
10, 16, 35, 41, 44 i 45. 

 
• SITEINSIGHTS, orzeczenie Izby Odwoławczej z 08/11/2011 w sprawie 

R 879/2011-2, WZT nr 9 284 597, w odniesieniu do towarów i usług w klasie 9 
i 42. 

 
• THE PHYSICIAN DRIVEN IMAGING SOLUTION, MR nr W 01 096 100, 

w odniesieniu do towarów i usług w klasie 9, 16 i 42. 
 
• UNMASKING THE SOCIAL NETWORK OF FRAUD, WZT nr 10 477 941, 

w odniesieniu do towarów i usług w klasie 9, 36 i 45. 
 
Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. c) RWZT zastrzeżenia co do rejestracji zostaną wysunięte w 
stosunku do sloganu, jeśli wprost komunikuje rodzaj, jakość, przeznaczenie lub inne 
właściwości towarów lub usług (zob. pkt 2.3.2.5 poniżej). 
 
 
2.2.7 Proste elementy graficzne 
 

Proste elementy geometryczne, takie jak koła, linie, prostokąty lub pięciokąty nie są w 
stanie przekazać żadnych wiadomości, które konsumenci mogliby zapamiętać, i w 
związku z tym nie są postrzegane przez nich jako znak towarowy. 

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości niezwykle proste oznaczenie, złożone 
z podstawowej figury geometrycznej, np. koła, linii, prostokąta lub pięciokąta, nie jest w 
stanie przekazać wiadomości, którą konsumenci by zapamiętali, w związku z czym nie 
będą oni traktować takiego oznaczenia jako znak towarowy (zob. T-304/05, pkt 22) 

 
 
 

Przykłady znaków towarowych, dla których wydano decyzje odmowne 
 

Oznaczenie Towary i 
usługi Uzasadnienie Sprawa 

 

Klasa 33 

Oznaczenie składa się wyłącznie z prostej figury 
geometrycznej - zwykłego pięciokąta. Sam kształt 
geometryczny, gdyby akurat stanowił formę 
etykiety, będzie postrzegany jako rozwiązanie 
funkcjonalne i estetyczne, a nie jako oznaczenie 
pochodzenia.  

Wyrok z 12/09/2007, 
T-304/05 „Pentagon” 
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Oznaczenie Towary i 
usługi Uzasadnienie Sprawa 

 

Klasy 9, 14, 
16, 18, 21, 
24, 25, 28, 

35-39, 
41-45 

Oznaczenie będzie postrzegane jako niezmiernie 
prosty kształt geometryczny, w zasadzie jako 
równoległobok. W celu spełnienia funkcji 
identyfikacyjnej znaku towarowego równoległobok 
powinien zawierać elementy stanowiące o jego 
unikalności na tle innych wizerunków 
równoległoboków. Tymi dwiema cechami 
oznaczenia są lekkie nachylenie w prawo oraz 
lekkie zaokrąglenie podstawy i jej rozciągnięcie w 
lewo. Takie niuanse nie zostaną jednak 
dostrzeżone przez zwykłego konsumenta. 

Wyrok z 13/04/2011, 
T-159/10 

„Parallelogram” 

 

Klasy 14,18, 
25 

Oznaczenie nie zawiera żadnych elementów, 
które właściwy i uważny krąg odbiorców mógłby 
szybko i łatwo zapamiętać. Będzie ono 
postrzegane jedynie jako element dekoracyjny, 
niezależnie od tego, czy dotyczy towarów w 
klasie 14, czy też towarów w klasie 18 i 25. 

Wyrok z 29/09/2009, 
T-139/08 

„Representation of the 
half a smiley smile” 

 

Klasa 9 

Oznaczenie składa się z prostego trójkąta 
równobocznego. Odwrócone położenie i 
czerwony kontur trójkąta nie przyczyniają się do 
nadania oznaczeniu charakteru odróżniającego. 
Ogólnie oznaczenie nie wykracza poza 
nieskomplikowany kształt geometryczny i 
faktycznie nie jest w stanie przekazywać treści 
typowych dla znaku towarowego. 

Rejestracja 
międzynarodowa 
nr W01 091 415 

 

Klasa 3, 18, 
24, 43, 44 

Na oznaczenie składa się jedynie prosta figura 
geometryczna w kolorze zielonym.  
Kolor ten jest powszechnie i szeroko stosowany w 
reklamie oraz marketingu towarów i usług ze 
względu na jego atrakcyjność, ale przy tym nie 
wyraża żadnej konkretnej treści. 

Wyrok z 09/12/2010, 
T-282/09 „Green 

square” 

 
 

Przykład zaakceptowanego znaku towarowego 
 

Oznaczenie Towary i 
usługi Uzasadnienie Sprawa 

 

Klasa 35, 41 

Oznaczenie składa się z nakładających się 
trójkątnych elementów. Ogólne wrażenie jest 
takie, że poziom skomplikowania oznaczenia 
wykracza poza prosty kształt geometryczny. 

WZT nr 10 948 222 

 
 
2.2.8 Powszechne elementy graficzne 
 
Poniższe przedstawienie liścia winorośli nie ma charakteru odróżniającego w 
odniesieniu do wina: 
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Podobnie poniższy wizerunek krowy nie ma charakteru odróżniającego w odniesieniu 
do produktów mlecznych: 
 

 
 

WZT nr 11 345 998, zgłoszony w klasie 29 (mleko i przetwory mleczne itp.) i 35. 
 
Odmówiono rejestracji powyższego znaku, ponieważ wizerunek krowy jest 
powszechnie stosowany w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych. Fakt, że 
przedmiotowy znak zawiera rysunek krowy z „lotu ptaka” nie jest wystarczający do 
nadania oznaczeniu charakteru odróżniającego, gdyż wprowadzenie niewielkich zmian 
w popularnych oznaczeniach nie nadaje im charakteru odróżniającego. Taki sam tok 
rozumowania miałby zastosowanie także w przypadku innych powiązanych towarów, 
takich jak „czekolada mleczna”. 
 
 
2.2.9 Symbole typograficzne 
 
Symbole typograficzne, takie jak kropka, przecinek, średnik, cudzysłów lub wykrzyknik, 
nie będą postrzegane przez odbiorców jako oznaczenie pochodzenia. Konsumenci 
postrzegają je jako znaki służące przyciągnięciu ich uwagi, ale nie jako znaki, które 
wskazują na pochodzenie handlowe. Podobny tok rozumowania stosuje się do 
powszechnych symboli waluty, takich jak €, £, $; znaki te informują jedynie 
konsumentów, że produkt lub usługa jest przedmiotem obrotu w danej walucie. 
 
W stosunku do poniższych znaków wysunięto zastrzeżenia co do rejestracji: 
 

Oznaczenie Towary i 
usługi Uzasadnienie Sprawa 

 

Klasy 14, 18 
i 25 

Sąd podtrzymał orzeczenie Izby Odwoławczej, 
zgodnie z którym zgłoszony znak nie ma 
niezbędnego charakteru odróżniającego. 
Oznaczenie składa się wyłącznie ze znaku 
interpunkcyjnego, który nie ma żadnych 
dodatkowych specjalnych cech widocznych od 
razu dla klientów; ponadto jest to powszechne 
oznaczenie, używane w handlu lub w reklamie. 
Konsument może często spotkać wykrzyknik 
stosowany w krzykliwej reklamie lub dla 
zwrócenia uwagi (zob. wyrok z 30/09/2009, 
T-75/08 „!”). 

WZT nr 5 332 184 
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Oznaczenie Towary i 
usługi Uzasadnienie Sprawa 

 

Klasy 29, 
30, 31 i 32 

Oznaczenie zostało odrzucone, ponieważ w 
przypadku towarów objętych zgłoszeniem 
(artykułów spożywczych i napojów), procenty są 
szczególnie ważne w odniesieniu do ceny. 
Symbol procentu wyraźnie wskazuje np. na 
korzystny stosunek kosztów do korzyści, 
ponieważ cena została obniżona o określoną 
wartość procentową w stosunku do normalnej 
ceny. Taki znak procentu w czerwonym kółku jest 
również często stosowany podczas wyprzedaży, 
promocji, sprzedaży tanich produktów bez marki 
itp. Konsument będzie postrzegać oznaczenie 
wyłącznie jako piktogram informujący o tym, że 
towary, których dotyczy zgłoszenie, są 
sprzedawane po obniżonej cenie (zob. 
orzeczenie z 16/10/2008 w sprawie R 
998/2008-1 „Prozentzeichen”). 

WZT nr 5649256 

 
 
2.2.10 Piktogramy 
 
Piktogramy to podstawowe i uproszczone znaki i symbole, którym można przypisać 
wyłącznie wartość informacyjną i instruktażową w odniesieniu do towarów lub usług. 
Przykładami mogą tu być oznaczenia, które wskazują na sposób użycia towaru lub 
skorzystania z usługi (np. rysunek telefonu w połączeniu z usługą dostawy pizzy) lub 
które zwięźle ujmują powszechnie zrozumiały komunikat (np. nóż i widelec w 
odniesieniu do usług gastronomicznych). 
 
Powszechnie stosowane piktogramy, na przykład biała litera „P” na niebieskim tle 
w celu oznaczenia miejsca parkingowego (znak ten może budzić zastrzeżenia co do 
rejestracji na podstawie art. 7 ust. 1 lit. d)) lub rysunek lodów w celu oznaczenia, że w 
pobliżu sprzedaje się lody, nie mają charakteru odróżniającego w odniesieniu do 
towarów lub usług, dla których są stosowane. 
 

Oznaczenie Uzasadnienie Sprawa 

 

Biorąc pod uwagę rodzaj towarów i usług 
należących do klas 9, 35, 36, 38 i 42 (np. 
bankomatów, usług bankowych), których dotyczy 
zgłoszenie, krąg odbiorców będzie traktować 
znak jako praktyczne wskazówki lub jako strzałki 
kierunkowe pokazujące, w którym miejscu 
wsadzić do urządzenia kartę magnetyczną. 
Zestawienie trójkątów z innymi elementami znaku 
towarowego sprawia, że właściwy krąg odbiorców 
będzie postrzegać je jako strzałki kierunkowe. 
Konsumenci widują tego typu informacje 
praktyczne na co dzień w różnych miejscach, 
takich jak banki, supermarkety, dworce, lotniska, 
parkingi, budki telefoniczne itp. (pkt 37-42). 

Wyrok z 02/07/2009, 
T-414/07 „A hand 
holding a card with 

three triangles” 
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Oznaczenie Uzasadnienie Sprawa 

 
 

WZT nr 9 894 528 
dla towarów w klasie 9 

Odmówiono rejestracji powyższego oznaczenia, 
ponieważ jest identyczne z główną częścią 
międzynarodowego symbolu bezpieczeństwa, 
określanego jako „symbol wysokiego napięcia” 
lub „Nie dotykać! Urządzenie elektryczne!”.  
Standardowy symbol wysokiego napięcia został 
oficjalnie określony normą ISO 3864, która 
stanowi, że symbol błyskawicy znajduje się 
wewnątrz trójkąta oznaczającego 
niebezpieczeństwo. Ponieważ przedmiotowe 
oznaczenie zasadniczo pokrywa się z 
tradycyjnym międzynarodowym oznaczeniem 
wskazującym na niebezpieczeństwo porażenia 
prądem o wysokim napięciu, odmówiono 
rejestracji zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) RWZT. 

Orzeczenie z 
21/09/2012, 

R 2124/2011-5 - 
„Device of lightning 

bolt” 

 
 
 
2.2.11 Etykiety niemające charakteru odróżniającego 
 
Element graficzny tworzący oznaczenie może również składać się z kształtów, wzorów 
i figur, które będą postrzegane przez właściwy krąg odbiorców jako etykiety niemające 
charakteru odróżniającego. Również w tym przypadku podstawa odmowy polega na 
tym, że takie elementy graficzne nie są w stanie zapaść konsumentowi w pamięć, 
ponieważ są one zbyt proste lub powszechnie stosowane w kontekście danych 
towarów lub usług. 
 
Zob. poniższe przykłady. 
 

Oznaczenie Uzasadnienie Sprawa 

 
 

WZT nr 4373403, zgłoszony 
jako znak trójwymiarowy dla 

towarów należących do 
klasy 16 (etykiety 

samoprzylepne, etykiety 
samoprzylepne do 

zastosowania w 
urządzeniach do 

metkowania ręcznego oraz 
etykiety (nie z materiałów 

tekstylnych)) 

Przedmiotowy znak jest „pozbawiony charakteru 
odróżniającego” i został odrzucony na podstawie 
art 7 ust. 1 lit. b) RWZT, ponieważ w kontekście 
etykiet samoprzylepnych jest tak banalny i 
zwyczajny, jak to tylko możliwe. Znak mówi wiele 
o charakterze towarów, natomiast bardzo mało, 
jeśli w ogóle, o tożsamości producenta (pkt 11). 

Orzeczenie z 
22/05/2006, 

R 1146/2005-2 
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Oznaczenie Uzasadnienie Sprawa 

 
 

WZT nr 9 715 319 
dla towarów w klasie 6, 7, 8, 

9 i 20 

Odmówiono rejestracji znaku, gdyż jego 
podstawowy kształt połączony jedynie z jasnym 
kolorem żółtym nie może - ani wśród specjalistów, 
ani ogółu odbiorców - posłużyć do odróżniania 
towarów jako pochodzących z określonego 
przedsiębiorstwa. Kolor żółty może być w tym 
przypadku traktowany jako dekoracja towaru, jak 
również próba przyciągnięcia uwagi do towaru, 
jednak bez podania konkretnych informacji ani 
dokładnych danych na temat pochodzenia 
handlowego towarów. Ponadto, jak ogólnie 
wiadomo, jasny kolor żółty jest powszechnie 
wykorzystywany w związku z szeroką gamą 
produktów z uwagi na jego aspekt funkcjonalny, 
m.in. dla poprawy widoczności przedmiotów, 
podkreślenia lub ostrzegania. Z tych powodów, 
odpowiedni odbiorcy nie rozpoznają tego koloru 
jako znaku towarowego, ale będą dostrzegać jego 
funkcję alarmującą lub dekoracyjną. 

Orzeczenie z 
15/01/2013, 

R 444/2012-2 „Device 
of a label in yellow 

colour” 

 
 
W podobny sposób odrzucono poniższe znaki towarowe. 
 

 
 

WZT nr 11 177 912 dotyczący 
klas 29, 30 i 31 

 
 

WZT nr 11 171 279 dotyczący 
klas 29, 30 i 31 

 
 

WZT Nr 10 776 599 m.in. dla 
towarów z klas 32 i 33 

 
 
W poprzednich trzech przypadkach zarówno kolor, jak i kształt etykiet były dość 
powszechne. To samo odnosi się do stylizowanego wizerunku owoców w ostatnim 
z trzech przypadków. Ponadto wspomniany element graficzny przedstawia składniki 
niektórych towarów objętych zgłoszeniem, np. soków owocowych, lub przynajmniej 
jawnie do nich nawiązuje. 
 
 
2.2.12 Trójwymiarowe znaki towarowe 
 
2.2.12.1 Uwagi wstępne 
 
Artykuł 7 ust. 1 lit. b) RWZT nie rozróżnia kategorii znaków towarowych w kontekście 
stwierdzenia, czy znak towarowy umożliwia odróżnianie towarów lub usług jednego 
przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw (zob. wyrok z 
05/03/2003 w sprawie T-194/01 „Ovoid tablet”, pkt 44). Stosując tę jednolitą normę 
prawną do różnych znaków towarowych i kategorii znaków towarowych, należy 
dokonać rozróżnienia zgodnie z postrzeganiem konsumentów i warunkami rynkowymi. 
 
W przypadku znaków zawierających w sobie kształt samego towaru kryteria nie są 
bardziej rygorystyczne niż te stosowane w przypadku innych znaków, jednak ustalenie 
charakteru odróżniającego może być trudne, ponieważ takie znaki niekoniecznie są 
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postrzegane przez właściwy krąg odbiorców w taki sam sposób, jak znak słowny czy 
graficzny (zob. wyrok z 08/04/2002 w sprawie C-136/02 P „Maglite”, pkt 30). 
 
Trójwymiarowe znaki towarowe można podzielić na trzy kategorie: 
 
• kształty niemające związku z towarami ani usługami; 
• kształty zawierające w sobie kształty towarów lub części towarów; 
• kształt opakowań lub pojemników. 
 
 
2.2.12.2 Kształty niemające związku z towarami lub usługami 
 
Kształty, które nie są związane z samymi towarami lub usługami (np. Ludzik Michelin) 
mają zwykle charakter odróżniający. 
 
 
2.2.12.3 Kształt samych towarów lub kształty związane z towarami lub usługami  
 
Orzecznictwo dotyczące trójwymiarowych znaków składających się z przedstawienia 
kształtu produktu odnosi się także do znaków graficznych, które składają się 
z dwuwymiarowych przedstawień produktu lub jego elementów (zob. wyrok z 
14/09/2009 w sprawie T-152/07 „Representation of a watch”). 
 
W odniesieniu do kształtu towarów lub opakowania towarów, których zgłoszenie 
dotyczy, badanie należy przeprowadzić w trzech następujących etapach. 
 
 
Etap 1: Analiza zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. e) RWZT 
 
Co do zasady ekspert powinien najpierw zbadać, czy nie ma zastosowania jedna z 
podstaw odmowy rejestracji określonych w art. 7 ust. 1 lit. e) RWZT, ponieważ nabycie 
charakteru odróżniającego nie powoduje ich unieważnienia. W kontekście tego 
pierwszego etapu zob. pkt 2.5: Kształty towarów o niezbędnych funkcjach 
technicznych, znacznej wartości estetycznej lub wynikające z charakteru towarów. 
 
 
Etap 2: Identyfikacja elementów trójwymiarowego znaku towarowego 
 
Na drugim etapie ekspert powinien określić, czy przedstawienie trójwymiarowego 
znaku towarowego zawiera inne elementy, takie jak słowa lub etykiety, które mogą 
nadać znakowi towarowemu charakter odróżniający. Zasadniczo każdy element, który 
oddzielnie ma charakter odróżniający, sprawi, że trójwymiarowy znak towarowy 
nabierze charakteru odróżniającego, o ile tylko jest on widoczny podczas zwykłego 
użytkowania produktu. Typowymi przykładami są słowa lub elementy graficzne, lub ich 
kombinacja, które pojawiają się na zewnątrz kształtu i pozostają widoczne, np. etykiety 
na butelkach. W związku z tym nawet zwykły kształt produktu można zarejestrować 
jako trójwymiarowy znak towarowy, jeśli tylko pojawia się na nim znak słowny lub 
etykieta o charakterze odróżniającym. 
 
Z kolei elementy niemające charakteru odróżniającego lub elementy opisowe 
w połączeniu ze zwykłym kształtem nie nadadzą temu kształtowi charakteru 
odróżniającego (wyrok z 18/01/2013 w sprawie T-137/12 „Shape of a vibrator", pkt 
34-36). 
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Etap 3: Kryteria charakteru odróżniającego samego kształtu 
 
Na koniec należy sprawdzić kryteria charakteru odróżniającego samego kształtu. 
Podstawowe badanie polega na sprawdzeniu, czy kształt tak różni się fizycznie od 
podstawowych, pospolitych lub oczekiwanych kształtów, że umożliwia konsumentom 
identyfikację towarów wyłącznie poprzez ich kształt i czy w ten sposób konsumenci 
mogą kupić ten sam przedmiot ponownie, jeśli mieli pozytywne doświadczenia 
związane z użytkowaniem towarów. Dobrym przykładem są w tym przypadku mrożone 
warzywa w formie krokodyla. 
 
Podczas badania charakteru odróżniającego trójwymiarowych znaków towarowych 
składających się wyłącznie z kształtu samych towarów istotne są następujące kryteria: 
 
• Kształt nie ma charakteru odróżniającego, jeśli jest kształtem zwykłym (zob. 

wyrok z 19/09/2001 w sprawie T-30/00 „TABS-SQUARE / RED / WHITE”) lub 
połączeniem zwykłych kształtów (zob. orzeczenie z 13/04/2000 w sprawie 
R 263/1999-3). 

 
• Aby mieć charakter odróżniający, kształt musi znacznie odbiegać od tego, 

którego spodziewają się konsumenci, oraz musi znacznie odbiegać od normy lub 
zwyczajów panujących w danym sektorze. Im bardziej kształt przypomina 
najbardziej prawdopodobny kształt, który mógłby mieć dany towar, tym większe 
jest prawdopodobieństwo, że dany kształt jest pozbawiony jakiegokolwiek 
charakteru odróżniającego (zob. wyrok z 08/04/2002 w sprawie C-136/02 P 
„Maglite”, pkt 31). 

 
• Nie wystarcza, że dany kształt jest wariantem typowego kształtu lub wariantem 

wielu kształtów w dziedzinie cechującej się bogactwem i różnorodnością wzorów 
(zob. wyrok z 08/04/2002 w sprawie C-136/02 P „Maglite”, pkt 32 oraz wyrok z 
07/02/2002 w sprawie T-88/00 „Maglite”, pkt 37). 

 
• Funkcjonalne kształty lub cechy znaku trójwymiarowego postrzegane będą przez 

klienta właśnie w ten sposób. Na przykład w przypadku tabletek do prania, ścięte 
krawędzie pomagają uniknąć uszkodzenia bielizny, a warstwy różnych kolorów 
odpowiadają obecności różnych substancji czynnych. 

 
Chociaż odbiorcy przywykli do tego, że znak trójwymiarowy jest oznaczeniem źródła 
produktu lub usługi, nie zawsze tak bywa, zwłaszcza wtedy, gdy znaku 
trójwymiarowego nie da się odróżnić od samego produktu. W związku z tym ocena 
charakteru odróżniającego nie może dać różnych wyników dla trójwymiarowego znaku 
zawierającego w sobie wzór samego produktu i dla graficznego znaku zawierającego 
wierne przedstawienie tego samego produktu (wyrok z 19/09/2001 w sprawie T-30/00 
„TABS-SQUARE / RED / WHITE”, pkt 49). 
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Poniżej zamieszczono kilka przykładowych kształtów towarów zgłoszonych do 
rejestracji oraz ich analizę. 
 

Oznaczenie Uzasadnienie Sprawa 

 

Graficzne znaki zawierające graficzne 
przedstawienie rzeczywistego wyglądu samych 
towarów nie mają charakteru odróżniającego w 
odniesieniu do tych towarów. Odmówiono 
rejestracji znaku będącego wizerunkiem „środków 
do prania lub zmywania w formie tabletki”. 
Prostokątny kształt tabletki jest kształtem 
zwykłym i oczywistym w przypadku produktu 
przeznaczonego do stosowania w pralkach 
i zmywarkach. Lekko zaokrąglone rogi tabletki 
raczej nie będą postrzegane przez konsumentów 
jako cecha odróżniająca danego kształtu (wyrok z 
19/09/2001, T-30/00, „TABS-SQUARE / RED / 
WHITE”, pkt 44 i 53). Takie samo podejście 
zostało potwierdzone w postaci kilku wyroków, 
m.in wyroku z 04/10/2007, C-144/06 P, „TABS”. 

Wyrok z 19/09/2001, 
T-30/00 

„TABS-SQUARE / 
RED / WHITE” 

 

Odmówiono rejestracji tego kształtu, ponieważ 
jest on jedynie wariantem popularnego kształtu 
tego typu produktu, tj. latarek (pkt 31). 

Wyrok z 08/04/2002, 
C-136/02 P „Maglite” 

 

Odmówiono rejestracji tego kształtu, ponieważ nie 
odbiega on znacząco od norm lub zwyczajów 
panujących w danym sektorze. Chociaż towary w 
tym sektorze zwykle mają kształt wydłużony, na 
rynku istnieją również rozmaite inne kształty - 
kuliste lub okrągłe (pkt 29). Dodanie małego 
elementu słowno-opisowego „fun factory” nie 
zmienia faktu, że kształt ogólnie nie ma 
charakteru odróżniającego (pkt 36). 

Wyrok z 18/01/2013, 
T-137/12 „Shape of a 

vibrator”. 

 

Trybunał Sprawiedliwości podtrzymał odmowę 
rejestracji tego trójwymiarowego znaku jako 
niewystarczająco odmiennego od kształtów 
i kolorów powszechnie stosowanych w części 
branży cukierniczej specjalizującej się w produkcji 
słodyczy i czekolad. Połączenie z elementami 
graficznymi nie skutkuje zastosowaniem kryteriów 
dotyczących znaków dwuwymiarowych. 
 
Z analizy przedstawienia znaku w powiązaniu 
z wykazem towarów i usług objętych zgłoszeniem 
nie wynika jasno, co zgłaszany kształt 
przedstawia; prowadzi to do problemu: nie 
wiedząc, czym jest kształt, nie można stwierdzić, 
czy ma on charakter odróżniający, ani też czy ma 
charakter pospolity lub funkcjonalny. Zgłaszający 
powinien zostać wezwany do wyjaśnienia 
charakteru kształtu (istnieje obowiązek 
współpracy i przedstawiania informacji zgodnych 
z prawdą). Jeżeli kształty te składają się ze 
zwyczajnych kształtów lub banalnych elementów, 
należy odmówić ich rejestracji. 

Wyrok z 06/09/2012, 
C-96/11 P „Milk mice” 
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Oznaczenie Uzasadnienie Sprawa 

 

Zgłoszenie do rejestracji tego trójwymiarowego 
znaku złożonego z rączki, zgłoszonego w 
odniesieniu do towarów w klasie 8 (narzędzia 
ręczne stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i 
leśnictwie, w tym sekatory, nożyce ogrodnicze, 
nożyce do żywopłotu, ręczne narzędzia do 
przycinania), zostało odrzucone. 

Wyrok z 16/09/2009, 
T-391/07 „Hand grip” 

 
Analogiczne kryteria stosuje się odpowiednio do kształtów związanych z usługami, np. 
pralek przeznaczonych dla pralni. 
 
2.2.12.4 Kształt opakowania 
 
Te same kryteria stosuje się zarówno w odniesieniu do kształtu butelek, jak i do 
pojemników na towary. Kształt, którego dotyczy zgłoszenie, musi się istotnie różnić od 
połączenia podstawowych lub popularnych elementów oraz musi być zaskakujący. 
Jeśli chodzi o pojemniki, należy również zwrócić uwagę na aspekt funkcjonalny danego 
elementu. Ponieważ wykorzystanie w handlu pojemników i butelek może się różnić 
w zależności od rodzaju towarów, warto zbadać, jakie kształty są obecne na rynku, 
wybierając odpowiednio szeroką kategorię towarów (np. w celu oceny charakteru 
odróżniającego pojemnika na mleko, należy najpierw zbadać pojemniki na napoje 
w ogóle; zob. w tym kontekście opinię rzecznika generalnego w sprawie C-173/04, 
„Standbeutel”). 
 

Oznaczenie Uzasadnienie Sprawa 

 

Zgłoszony kształt został odrzucony, ponieważ 
uznano, że zając z czekolady w złotym 
opakowaniu jest powszechnie spotykany na rynku 
w danej branży. Analiza poszczególnych 
elementów, to znaczy kształtu zająca, 
opakowania z folii w kolorze złotym oraz 
czerwonej wstążeczki z dzwonkiem, wykazała, że 
zarówno pojedynczo, jak i łącznie, są one 
pozbawione charakteru odróżniającego (pkt 
44-47). 

Wyrok z 24/05/2012, 
C-98/11 P „Shape of a 

bunny made of 
chocolate with a red 

ribbon” 

 

Odmówiono rejestracji tego znaku, będącego 
przedstawieniem zawiniętego cukierka w 
rozumieniu opakowania na słodycze (a zatem nie 
samego produktu), ponieważ stanowi on „zwykły 
i tradycyjny kształt opakowania cukierków” oraz 
można znaleźć „na rynku dużą ilość cukierków 
opakowanych w ten sposób” (pkt 56). To samo 
dotyczy koloru omawianego opakowania, 
a mianowicie „jasnobrązowego (karmelowego)”. 
Kolor ten sam w sobie nie jest niezwykły 
i nierzadko jest używany do opakowań cukierków 
(pkt 56). Dlatego przeciętny konsument 
postrzegałby znak towarowy nie jako będący sam 
w sobie wskazówką pochodzenia handlowego 
towaru, ale jako będący ni mniej, ni więcej, tylko 
opakowaniem cukierka. 

Wyrok z 10/11/2004, 
T-402/02 „Sweet 

wrapper” 
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Oznaczenie Uzasadnienie Sprawa 

 

Sąd podtrzymał decyzję o odmowie rejestracji 
zgłoszonego kształtu. Smukła szyjka oraz 
spłaszczona forma nie są dalekie od zwyczajnego 
kształtu butelki zawierającej produkty, dla których 
wniesiono o rejestrację znaku towarowego, tj. 
produkty spożywcze, m.in. soki, przyprawy 
i produkty mleczne. Poza tym ani długość szyjki 
i jej średnica, ani proporcje między szerokością 
i grubością butelki nie wyróżniają się w żaden 
sposób (pkt 50). Ponadto nawet jeżeli boczne 
wgłębienia butelki można by uznać za cechę 
niezwykłą, sama ta cecha nie wystarczyłaby, aby 
mieć wpływ na ogólne wrażenie, jakie wywołał 
zgłoszony znak towarowy, w zakresie, w jakim ten 
ostatni w znaczący sposób odbiegałby od normy 
lub zwyczajów panujących w sektorze (pkt 53). 

Wyrok z 15/03/2006, 
T-129/04 „Shape of a 

plastic bottle” 

 
 
Poniższe znaki zostały zaakceptowane. 
 

 
 

Orzeczenie Izby Odwoławczej z 04/08/1999 w sprawie R 139/1999-1 „Granini Bottle” 
 
 

 
 

Wyrok z 24/11/2004 w sprawie T-393/02 „Shape of a white and transparent bottle” 
 
Sąd uznał, że kształt butelki nie jest zwyczajny i może zapewniać odróżnienie towarów, 
dla których zgłoszono znak, tj. środków piorących oraz plastikowych pojemników na 
produkty płynne, od tych, które mają inne pochodzenie handlowe (pkt 47). Sąd zwrócił 
uwagę na trzy cechy charakterystyczne pojemnika. Po pierwsze, pojemnik jest 
szczególnie kanciasty, a kąty, krawędzie i powierzchnie sprawiają, że przypomina on 
kryształ. Po drugie, z uwagi na to, że zakrętka jest częścią całości, pojemnik wywołuje 
wrażenie monolityczne. Po trzecie, pojemnik ten jest wyjątkowo płaski, a kombinacja ta 
nadaje omawianemu flakonowi szczególny i niezwykły wygląd (pkt 40). 
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2.2.13 Znaki stanowiące wzór 
 
Graficzny znak towarowy można uznać za „znak stanowiący wzór”, gdy składa się z 
zestawu regularnie powtarzających się elementów. 
 
Znaki stanowiące wzór mogą obejmować dowolny rodzaj towarów i usług. W praktyce 
są one jednak najczęściej zgłaszane w związku z towarami, takimi jak papier, tkaniny, 
artykuły odzieżowe, galanteria skórzana, biżuteria, tapety, meble, płytki, opony, 
materiały budowlane itp., czyli towarami, które zwykle mają wzory. W tych przypadkach 
wzór stanowi wygląd zewnętrzny towaru. Należy zauważyć, że chociaż wzory mogą 
być przedstawiane w postaci kwadratowych lub prostokątnych etykiet, należy je 
oceniać tak, jakby pokrywały całą powierzchnię towarów objętych zgłoszeniem. 
 
Należy również pamiętać, że jeżeli zgłoszenie znaku stanowiącego wzór dotyczy 
towarów, takich jak napoje lub ogólnie substancje płynne, tj. towarów zwykle 
rozprowadzanych i sprzedawanych w pojemnikach, wzór należy oceniać tak, jakby 
pokrywał on zewnętrzną część pojemnika lub opakowania. 
 
Wynika z tego, że - co do zasady - podczas oceny charakteru odróżniającego wzorów 
ekspert powinien stosować te same kryteria, które mają zastosowanie do znaków 
trójwymiarowych obejmujących wygląd samego produktu (zob. wyrok z 19/09/2012 w 
sprawie T-329/10 „Black, grey, beige and dark red coloured checked pattern”). 
 
W odniesieniu do usług eksperci powinni pamiętać, że znaki stanowiące wzór będą 
w praktyce używane na papierze firmowym i w korespondencji, na fakturach, stronach 
internetowych, reklamach, szyldach itp. 
 
Zasadniczo, jeśli wzór jest powszechny, tradycyjny lub typowy, pozbawiony jest 
charakteru odróżniającego. Ponadto wzory, które składają się z podstawowych lub 
prostych elementów wzorniczych, zazwyczaj nie mają charakteru odróżniającego. 
Powodem odmowy rejestracji jest fakt, że takie wzory nie niosą żadnego „przesłania”, 
które mogłoby sprawić, że byłyby łatwiejsze do zapamiętania dla konsumentów. 
Paradoksalnie to samo dotyczy wzorów składających się z wyjątkowo 
skomplikowanych elementów wzorniczych. W takich przypadkach złożoność całego 
projektu wzorniczego uniemożliwia zapamiętanie pojedynczych elementów 
składających się na wzór (wyrok z 09/10/2002 w sprawie T-36/01 „Texture of glass 
surface”, pkt 28). W wielu przypadkach docelowy krąg odbiorców rzeczywiście 
postrzega wzory jedynie jako elementy dekoracyjne. 
 
Należy wziąć pod uwagę to, że przeciętny odbiorca zazwyczaj nie patrzy na rzeczy 
analitycznie. Znak towarowy musi zatem pozwalać przeciętnemu odbiorcy 
odpowiednich towarów lub usług - właściwie poinformowanemu, dostatecznie 
uważnemu i rozsądnemu - na odróżnienie ich od produktów innych przedsiębiorstw, 
bez dokonywania szczególnej analizy czy porównania, i bez nadmiernie wytężonej 
uwagi (wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 12/02/2004 w sprawie C-218/01 „Perwoll 
bottle”, pkt 53, oraz wyrok z 12/01/2006 w sprawie C-173/04 „Stand-up pouches”, 
pkt 29). 
 
Ewentualne spełnianie przez wzór innych funkcji lub wywoływanie skutków jest 
dodatkowym argumentem przemawiającym za stwierdzeniem, że nie ma on charakteru 
odróżniającego. Natomiast jeśli wzór jest fantazyjny, niezwykły lub stanowi przejaw 
inwencji twórczej, odbiega od normy lub zwyczajów panujących w danym sektorze czy 
też, bardziej ogólnie, może być łatwo zapamiętywany przez docelową grupę 
konsumentów, zwykle zasługuje na ochronę jako WZT. 
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Jak wynika z powyższego charakter odróżniający znaków stanowiących wzór należy 
zwykle oceniać w odniesieniu do towarów. Wzór, który uznano za pozbawiony 
charakteru odróżniającego względem odpowiednich towarów, należy również uznać za 
pozbawiony charakteru odróżniającego w odniesieniu do usług, które są ściśle 
związane z tymi towarami. Przykładowo przeszycie niemające charakteru 
odróżniającego w przypadku artykułów odzieżowych i wyrobów skórzanych należy 
uznać za pozbawione charakteru odróżniającego także dla usług detalicznych 
związanych z tymi towarami (por. przez analogię orzeczenie z 29/07/2010 w sprawie 
R 868/2009-4 „Device of a pocket”). Te same zastrzeżenia dotyczyłyby wzorów tkanin 
w odniesieniu do usług, takich jak wytwarzanie tkanin. 
 
Poniżej znajdują się wybrane przykłady znaków stanowiących wzór. 
 

Oznaczenie Uzasadnienie Sprawa 

 
 

WZT nr 8 423 841, 
zgłoszony jako znak 

graficzny w klasach 18, 24 i 
25 

Kryteria dotyczące trójwymiarowych znaków 
towarowych odpowiadających postaci samego 
produktu mają również zastosowanie do 
graficznych znaków odpowiadających postaci 
samego produktu. Zasadniczo znak składający 
się z dekoracyjnego wzoru, który jest prosty i 
powszechnie spotykany, uważa się za 
pozbawiony jakiegokolwiek elementu, który 
mógłby przyciągnąć uwagę konsumentów i 
niewystarczający do wskazania źródła lub 
pochodzenia towarów lub usług. Przedmiotowy 
znak stanowiący wzór był wzorem tkaniny i 
uznano, że stanowi postać samego produktu, 
ponieważ został zgłoszony w klasach 18, 24 i 25. 

Wyrok z 19/09/2012, 
T-326/10 „Light grey, 
dark grey, beige, dark 

red and brown 
coloured checked 

pattern”, 
 pkt 47 i 48 

 
 

WZT nr 8 423 501, 
zgłoszony jako znak 

graficzny w klasach 18, 24 
i 25 

W tym przypadku, podobnie jak i w poprzednim, 
Sąd podtrzymał decyzję o odmowie rejestracji 
znaku. 

Wyrok z 19/09/2012, 
T-329/10 „Black, grey, 

beige and dark red 
coloured checked 

pattern” 
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Oznaczenie Uzasadnienie Sprawa 

 
 

WZT nr 5 066 535, 
zgłoszony jako znak 
graficzny w klasie 12 

(opony) 

Jeżeli znak zawiera stylizowane przedstawienie 
towarów lub usług, właściwy konsument 
faktycznie zobaczy zwykłe przedstawienie 
określonej części lub całości produktu. W 
przypadku tego zgłoszenia znaku dotyczącego 
opon dany konsument postrzegałby znak jako 
zwykłe odwzorowanie bieżnika opony, a nie 
wskazanie źródła lub pochodzenia produktu. 
Wzór jest banalny i znak nie może pełnić swojej 
funkcji wskaźnika pochodzenia. 

- 

 
 

WZT nr 9 526 261, 
zgłoszony jako znak 

graficzny (ciąg 
stylizowanych liter V) dla 
towarów z klas 16, 18, 25 

Odmówiono rejestracji znaku w odniesieniu do 
klas 18 i 25. Zaakceptowano rejestrację dla 
klasy 16. Choć oznaczenie zostało opisane jako 
„ciąg stylizowanych liter V”, znak 
najprawdopodobniej byłby postrzegany przez 
właściwy krąg odbiorców jako ścieg zygzakowy 
lub jako zestaw romboidalnych figur 
geometrycznych. W każdym razie wzór jest prosty 
i banalny, a tym samym pozbawiony charakteru 
odróżniającego. 

- 

 
 

WZT nr  9 589 219, 
zgłoszony jako znak 

graficzny dla towarów 
z klasy 9 

Odmówiono rejestracji znaku, zgłoszonego 
w odniesieniu do „płytek wielodołkowych do analiz 
chemicznych lub biologicznych z wykorzystaniem 
elektrochemiluminescencji w ramach badań 
naukowych, laboratoryjnych lub medycznych”, 
ponieważ nie wskazuje on na pochodzenie 
produktu. W zgłoszeniu opisano znak jako 
odpowiadający wzorowi znajdującemu się 
w dolnej części towarów. Okazało się, że ekspert 
postąpił właściwie, stwierdzając, że ze względu 
na brak cech przyciągających wzrok, konsument 
będzie mógł postrzegać znak wyłącznie jako 
dekorację towarów. 

Orzeczenie z 
09/10/2012, 

R 412/2012-2 „Device 
of four identically sized 

circles” 

 
 

WZT nr 6 900 898, 
zgłoszony dla towarów 

z klas 18 i 25 

Odmówiono rejestracji tego znaku, gdyż 
wyszywanie wzorów na kieszeniach jest 
powszechne w branży mody, a ten konkretny 
wzór nie zawiera żadnych cech ułatwiających 
zapamiętanie lub przyciągających wzrok 
i nadających minimalny charakter odróżniający, 
które to cechy pozwalałyby konsumentowi 
postrzegać go jako coś więcej niż tylko element 
dekoracyjny. 

Wyrok z 28/09/2010, 
T-388/09, pkt 19-27 
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Oznaczenie Uzasadnienie Sprawa 

 
 

WZT nr 3 183 068, 
zgłoszony jako znak 

graficzny dla towarów 
z klas 19 i 21 

Znak, o którego rejestrację wniesiono dla 
powierzchni szklanych, został odrzucony na 
podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) RWZT. Stwierdzono, 
że właściwy odbiorca nie jest przyzwyczajony do 
traktowania wzorów stosowanych na 
powierzchniach szklanych jako wskaźnika 
pochodzenia oraz że projekt wzorniczy można 
uznać za element funkcjonalny powodujący 
zmatowienie szkła. Ponadto złożoność i 
fantazyjność wzoru nie wystarczają do ustalenia 
charakteru odróżniającego, co można by 
przypisać ornamentalnemu i zdobniczemu 
wykończeniu, oraz nie pozwalają na zapamiętanie 
pojedynczych elementów wzorniczych ani na ich 
zrozumienie bez jednoczesnego postrzegania 
wszystkich nieodłącznych cech. 

Wyrok z 09/10/2002, 
T-36/01 „Glass-sheet 
surface”, pkt 26-28 

 
 

WZT nr 10 144 848, 
zgłoszony jako znak 

graficzny dla towarów 
z klas 3, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 

18, 20 i 21 

Odmówiono rejestracji tego znaku, ponieważ 
składa się on z bardzo prostych elementów, 
a jako całość jest zwykły i banalny. W przypadku 
zastrzeganych znakiem towarów, takich jak 
ściereczki do czyszczenia i chusteczki 
antyseptyczne, zgłoszony znak towarowy może 
stanowić odzwierciedlenie ich postaci, w tym 
sensie, że tkaniny mogą mieć taką strukturę. 
Znak jest jedynie zestawem powtarzających się 
identycznych kwadratów, nie zawierającym 
żadnego widocznego elementu ani wariantu, w 
szczególności pod względem fantazyjności lub 
sposobu połączenia komponentów, które 
pozwalałyby go odróżnić od typowego 
przedstawienia innego zwykłego wzoru 
zawierającego odmienną liczbę kwadratów. Ani 
kształt poszczególnych kwadratów, ani sposób 
ich połączenia nie są widocznymi cechami, które 
mogłyby zwrócić uwagę przeciętnego 
konsumenta i sprawić, że postrzegałby on znak 
jako odróżniający. 

Orzeczenie z 
14/11/2012, 

R 2600/2011-1 „Device 
of a black and white 

pattern” 

 
 
2.2.14 Znaki pozycyjne 
 
Celem zgłoszeń dotyczących rejestracji znaków pozycyjnych (znaków towarowych 
odzwierciedlających pozycję) jest zapewnienie ochrony znaku składającego się 
z elementów (graficznych, kolorowych itp.) umieszczonych w określonej części 
produktu i będących w określonym stosunku do wielkości produktu. Oprócz 
przedstawienia znaku należy dołączyć opis wskazujący dokładny charakter danego 
prawa.  
 
Czynniki, które należy wziąć pod uwagę podczas rozpatrywania znaków 
trójwymiarowych, mają również zastosowanie do znaków pozycyjnych. Ekspert musi 
w szczególności rozważyć, czy właściwy konsument będzie w stanie rozpoznać znak, 
który musi być niezależny od zwykłego wyglądu produktów. Kolejną kwestią, którą 
trzeba rozważyć podczas rozpatrywania znaków pozycyjnych, jest to, czy 
umiejscowienie takiego znaku na towarze będzie rozumiane jako jego oznaczenie 
znakiem towarowym. 
 
Należy pamiętać, że nawet jeśli przyjmuje się, że właściwy krąg odbiorców może 
zwracać uwagę na różne aspekty estetyki produktu, nie oznacza to automatycznie, że 
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krąg ten będzie postrzegać takie oznaczenie jako znak towarowy. Biorąc pod uwagę 
normy i zwyczaje w poszczególnych sektorach, w pewnych kontekstach znak 
pozycyjny może być widoczny jako niezależna cecha, którą da się odróżnić od samego 
produktu i która tym samym przekazuje informację o znaku towarowym. 
 
Poniżej podano przykłady oceny znaków pozycyjnych. 
 

Oznaczenie Uzasadnienie Sprawa 

 

W tym przypadku Sąd podtrzymał zastrzeżenia co 
do rejestracji znaku zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) 
RWZT. W opisie znaku podano, że „znak 
obejmuje umiejscowienie pól okrągłych i pola 
prostokątnego na tarczy zegarka”. Sąd uznał, że 
znak nie był niezależny ani możliwy do 
odróżnienia od formy lub wzoru samego produktu 
oraz że rozmieszczone elementy zasadniczo nie 
różnią się od innych wzorów dostępnych na 
rynku. 

Wyrok z 14/09/2009, 
T-152/07 

„Representation of a 
watch” 

 

W tej sprawie, dotyczącej wyrobu 
pończoszniczego zawierającego pomarańczowy 
pas w okolicy palców, Sąd stwierdził, że nie 
przedstawiono dowodów sugerujących, że barwa 
tej części produktu jest zazwyczaj postrzegana 
jako mająca charakter znaku towarowego. Wręcz 
przeciwnie, uznano, że byłaby ona 
prawdopodobnie postrzegana jako element 
dekoracyjny zgodnie z normami i zwyczajami tego 
sektora rynku. W związku z tym podtrzymano 
zastrzeżenia co do rejestracji znaku zgodnie z 
art. 7 ust. 1 lit. b) RWZT. 

Wyrok z 15/06/2010, 
T-547/08 „Orange 

colouring of the toe of 
a sock” 

 
 
 
2.3 Charakter opisowy (art. 7 ust. 1 lit. c) RWZT) 
 
2.3.1 Uwagi ogólne 
 
2.3.1.1. Pojęcie charakteru opisowego 
 
Oznaczenie podlega odmowie ze względu na charakter opisowy, jeżeli jego znaczenie 
jest natychmiast postrzegane przez właściwy krąg odbiorców jako źródło informacji na 
temat zgłoszonych towarów lub usług. Taka sytuacja występuje w wypadku, gdy 
oznaczenie dostarcza informacji dotyczących między innymi ilości, jakości, 
właściwości, przeznaczenia, rodzaju i/lub rozmiaru towarów lub usług. Związek 
pomiędzy pojęciem a towarami i usługami musi być wystarczająco konkretny i 
bezpośredni (wyrok z 20/07/2004 w sprawie T-311/02 „Limo”, pkt 30; wyrok z 
30/11/2004 w sprawie T-173/03 „Nurseryroom”, pkt 20), a także konkretny, 
bezpośredni i zrozumiały bez dłuższego zastanowienia (wyrok z 26/10/2000 w sprawie 
T-345/99 „Trustedlink”, pkt 35). Jeśli znak ma charakter opisowy, nie ma tym samym 
charakteru odróżniającego. 
 
Artykuł 7 ust. 1 lit. c) RWZT nie odnosi się do terminów, które są sugestywne lub 
ewokacyjne jedynie w stosunku do określonych właściwości towaru. Niekiedy nazywa 
się to również niejasnym lub niebezpośrednim odniesieniem do towaru (wyrok z 
31/01/2001 w sprawie T-135/99 „Cine Action”, pkt 29). 
 



Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji 
 

 
Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część B: Rozpatrywanie zgłoszeń Strona 39 
 
FINAL VERSION 1.0 DATE 02/01/2014 

Interes ogólny leżący u podstaw art. 7 ust. 1 lit. c) RWZT oznacza, że wyłącznych praw 
do znaku nie powinno się przyznawać w przypadku pojęć o charakterze opisowym, 
których inni przedsiębiorcy również mogą chcieć używać. Ekspert nie ma jednak 
obowiązku wykazania, że pojęcie jest używane w charakterze opisowym przez 
zgłaszającego lub jego konkurentów. W rezultacie liczba konkurentów, których 
mogłaby dotyczyć decyzja, nie ma znaczenia. W związku z tym, jeśli słowo ma 
charakter opisowy w zwykłym znaczeniu, powodu odrzucenia nie można unieważnić 
poprzez wykazanie, że zgłaszający jest jedynym podmiotem produkującym lub 
zdolnym wyprodukować dane towary. 
 
 
2.3.1.2. Punkt odniesienia 
 
Punkt odniesienia to zwyczajne rozumienie danego słowa przez właściwy krąg 
odbiorców. Można je potwierdzić hasłami słownikowymi lub przykładami użycia 
pojęcia w sposób opisowy znalezionymi na stronach internetowych. Może ono 
również wynikać ze zwyczajnego rozumienia pojęcia. 
 
Ekspert nie musi udowodnić, że słowo jest przedmiotem hasła słownikowego, aby 
odrzucić rejestrację oznaczenia. Słowniki nie wymieniają wszystkich możliwych 
połączeń, szczególnie w wypadku pojęć złożonych. Ważne jest zwyczajne i potoczne 
znaczenie. Co więcej, pojęcia używane jako terminy specjalistyczne określające 
odpowiednie istotne cechy towarów i usług uważa się za opisowe. W tych przypadkach 
nie jest konieczne wykazanie, że znaczenie pojęcia jest przejrzyste dla właściwego 
kręgu konsumentów, do których adresowane są towary i usługi. Wystarczy, że pojęcia 
użyto jako opisu lub jako charakterystyki danych towarów i usług lub że mogło tak 
zostać zrozumiane przez właściwy krąg odbiorców (zob. wyrok z 17/09/2008 w sprawie 
T-226/07 „PRANAHAUS”, pkt 36). 
 
Poniższe zasady odnoszą się zarówno do użycia językowego i słownikowego w 
stosunku do punktu odniesienia: 
 

• oznaczenie musi zostać odrzucone, jeżeli ma charakter opisowy w 
którymkolwiek z języków urzędowych Unii Europejskiej, niezależnie od 
wielkości lub liczby mieszkańców danego kraju; 

 
• systematyczne sprawdzanie języków przeprowadza się tylko w odniesieniu do 

języków urzędowych Unii Europejskiej, jednak jeżeli pojawią się przekonujące 
dowody na to, że dane pojęcie ma znaczenie w innym języku niż języki 
urzędowe Unii Europejskiej, pojęcie również podlega odmowie. 

 
Dowody mogą wynikać z indywidualnej wiedzy danego eksperta, obserwacji osób 
trzecich lub dokumentacji zawartej we wniosku o unieważnienie rejestracji. 
 
Należy zatem również odrzucić oznaczenie, jeżeli występuje w języku o statusie 
urzędowym w państwie członkowskim, nawet jeżeli dany język nie jest językiem 
urzędowym Unii Europejskiej. Przykładowo pojęcie „HELLIM” to turecki odpowiednik 
słowa „Halloumi” określającego rodzaj sera. Turecki jest językiem urzędowym na 
Cyprze, rozumianym i używanym przez część mieszkańców Cypru, więc przeciętny 
konsument na Cyprze może zrozumieć HELLIM jako opisowe określenie sera (zob. 
wyrok z 13/06/2012 w sprawie T-534/10 „HELLIM/HALLOUMI”). 

 
• Jeśli Urząd dysponuje potrzebnymi dowodami, oznaczenie zostanie odrzucone, 

jeśli ma charakter opisowy w dowolnym języku, o ile ten język jest zrozumiały dla 
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części wspólnoty (zob. art. 7 ust. 2 RWZT i wyrok z 13/09/2012 w sprawie T-72/11 
„Espetec”, pkt 35-36). Fakt rozumienia danego języka w części Unii Europejskiej, 
jak również znaczenie danego pojęcia w tym języku, jest zwykle zgłaszane 
Urzędowi w ramach uwag zgłoszonych przez zainteresowane strony lub wniosku o 
unieważnienie rejestracji. 

 
• Wyszukiwanie internetowe również jest uznawanym sposobem wykazywania 

znaczenia opisowego, zwłaszcza w przypadku nowych pojęć lub wyrazów 
slangowych, jednak takie dowody powinny być dokładnie oceniane pod kątem tego, 
czy wyraz jest faktycznie użyty w sposób opisowy, gdyż często różnica między 
zastosowaniem opisowym a użyciem w charakterze znaku towarowego bywa w 
Internecie niejasna; informacje i stwierdzenia w Internecie są w dużej mierze 
nieustrukturyzowane i niezweryfikowane. 

 
• Zastrzeżenia co do rejestracji powinny wyraźnie wskazywać, którego języka lub 

języków dotyczą, w związku z czym podstawa odrzucenia ma zastosowanie 
przynajmniej do państw członkowskich, w których dany język jest językiem 
urzędowym lub jednym z języków urzędowych, co wyklucza konwersję znaku dla 
tego państwa członkowskiego (zob. zasada 45 pkt RWWZT). 

 
 
2.3.1.3 Właściwości uwzględnione w art. 7 ust. 1 lit. c) RWZT 
 
Rodzaj towarów i usług 
 
Obejmuje same towary lub usługi, tj. ich rodzaj lub charakter, np. bank dla usług 
finansowych, Universaltelefonbuch dla uniwersalnego spisu numerów telefonicznych 
(wyrok z 14/06/2001 w sprawach połączonych T-357/99 i T-358/99, 
„Universaltelefonbuch”). 
 
Jakość 
 
Obejmuje zarówno pojęcia zachwalające odnoszące się do wyróżniającej się jakości 
danych towarów, jak również domyślne właściwości towarów. Obejmuje pojęcia takie 
jak „light”, „extra”, „fresh”, „hyper light” w przypadku towarów wyjątkowo lekkich 
(orzeczenie z 27/06/2001 w sprawie R 1215/00-3 „Hyperlite”). Ponadto liczby mogą 
wskazywać na właściwości produktu, np. „2000” odnosi się do pojemności silnika, a 
„75” do mocy silnika w koniach mechanicznych. 
 
 
Ilość 
 
Obejmuje wskazania dotyczące ilości, w jakiej zwykle sprzedawane są towary, np. 
„sześciopak” w przypadku piwa, „1 litr” w przypadku napojów, „100” (gramów) w 
przypadku tabliczek czekolady. Uwzględnia się tylko ilości mające zastosowanie w 
handlu, a nie wartości teoretycznie możliwe, np. 99,999 byłoby dopuszczalne w 
przypadku czekolady. 
 
 
Przeznaczenie 
 
Przeznaczeniem może być sposób wykorzystania towaru lub usługi, jego zastosowanie 
lub funkcja. Przykładem może być „Trustedlink” dla towarów i usług w sektorze IT 
mających na celu ustanowienie bezpiecznego [zaufanego - ang. trusted] połączenia 
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(wyrok z 26/10/2000 w sprawie T-345/99 „Trustedlink”). Do znaków, których rejestracji 
odmówiono na tej podstawie, zalicza się „Inhale” [ang. wdychać] dla wziewnych 
środków farmaceutycznych (orzeczenie z 21/05/2002 w sprawie R 6/00-2 „Inhale”) i 
„Therapy” dla przyrządów do masażu (orzeczenie z 08/09/1999 w sprawie R 144/99-3 
„THERAPY”). Zastrzeżenia co do rejestracji wysunięte na tej podstawie mają 
zastosowanie również w przypadku akcesoriów: pojęcie opisujące rodzaj towarów 
opisuje również przeznaczenie akcesoriów do tych towarów. Dlatego też „New Born 
Baby” jest zakwestionowany dla akcesoriów dla lalek, a „Rockbass” dla akcesoriów do 
gitar rockowych (wyrok z 08/06/2005 w sprawie T-315/03 „Rockbass” (odwołanie 
C-301/05 P rozpatrzone)). 
 
 
Wartość 
 
Obejmuje zarówno cenę, jaką należy zapłacić (wysoką lub niską), jak i wartość w 
jakości towarów. Obejmuje zatem nie tylko wyrażenia takie jak „extra” czy „top”, lecz 
również wyrażenia takie jak „tani” czy „więcej za mniej”. Obejmuje również wyrażenia, 
które w mowie potocznej wskazują na wyróżniającą się jakość towarów. 
 
 
Pochodzenie geograficzne 
 
Zob. punkt 2.3.2.6 w sekcji Ocena pojęć geograficznych. 
 
 
Czas produkcji towaru lub świadczenia usługi 
 
Obejmuje wyrażenia dotyczące czasu, w jakim świadczone są usługi: bezpośrednio 
(„wiadomości wieczorne”, „24 godziny”) lub w przyjęty sposób („24 h”). Kategoria 
obejmuje również okres, w którym wyprodukowano towary, jeśli ma to znaczenie dla 
danego rodzaju towarów (rocznik wina). Liczba 1998 jako rocznik byłaby istotna dla 
wina, lecz nie dla czekolady. 
 
 
Inne właściwości 
 
Kategoria obejmuje inne właściwości towarów i usług oraz pokazuje, że powyższa lista 
z art. 7 ust. 1 lit. c) nie jest wyczerpująca. Zasadniczo dowolny opis właściwości 
towarów lub usług musi prowadzić do odmowy zarejestrowania znaku na podstawie 
art. 7 ust. 1 lit. c) RWZT. Nie ma znaczenia, czy właściwości towarów lub usług mają 
znaczenie komercyjne czy jedynie poboczne, bądź czy istnieją synonimy tych 
właściwości (wyrok z 12/02/2004 w sprawie C-363/99 „Postkantoor”, pkt 102 i wyrok z 
24/04/2012 w sprawie T-328/11 „EcoPerfect”, pkt 41). 
 
 
Przykłady „innych właściwości”: 
 

• Przedmiot zgłaszanych towarów i usług (zob. pkt 2.3.2.7 w sekcji Pojęcia 
określające przedmiot towarów i usług) 

• Określenie docelowego konsumenta: „children” lub „ellos” (wyrok z 27/02/2002 
w sprawie T-219/00 „Ellos”) dla odzieży. 
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2.3.2 Znaki słowne 
 
2.3.2.1 Pojedyncze słowa 
 
Pojęcia o charakterze opisowym zawierają informacje na temat właściwości towarów i 
usług, mające na celu odróżnić je od podobnych towarów i usług w zakresie ich 
charakteru (a nie pochodzenia handlowego), a tym samym ułatwić konsumentom 
dokonanie wyboru na podstawie nieodłącznej jakości, funkcji, rodzaju lub innych 
właściwości towarów i usług, a nie ich pochodzenia handlowego. Z tego powodu 
pojęcia o charakterze opisowym nie spełniają funkcji znaku towarowego. Z tego 
samego powodu podstawy odmowy rejestracji znaku stosuje się niezależnie od tego, 
czy dane pojęcie jest już używane przez konkurencję w sposób opisowy w odniesieniu 
do stosownych towarów i usług. 
 
Słowo ma charakter opisowy, szczególnie jeżeli znak towarowy ma znaczenie opisowe 
dla ogółu społeczeństwa (jeśli towary są do niego adresowane) lub określonego kręgu 
odbiorców (bez względu na to, czy towary są adresowane do ogółu społeczeństwa): 
 
• pojęcie „AIRSHOWER”, nawet jeśli nie jest wykorzystywane na rynku, ma charakter 

opisowy dla systemów prysznicowych (wyrok z 21/01/2009 w sprawie T-307/07); 
 
• MEDIGYM to pojęcie opisowe dla sprzętu gimnastycznego do celów medycznych 

(wyrok z 08/02/2013 w sprawie T-33/12). 
 
Ponadto należy wysunąć zastrzeżenia co do rejestracji pojęć opisujących pożądane 
właściwości towarów i usług: 
 

• PRIMA (orzeczenie z 22/03/2000 w sprawie R 83/1999-2) 
• LITE (wyrok z 27/02/2002 w sprawie T-79/00). 

 
Tego typu pojęć nie dopuszcza się do rejestracji w przypadku zdecydowanej 
większości towarów i usług. Należy jednak odróżnić pojęcia zachwalające, które 
opisują - chociaż ogólnie - pożądane cechy towarów i usług, jak na przykład niska 
cena, wygoda, dobra jakość itd., wykluczonych z rejestracji, od pojęć pochlebnych w 
sensie bardziej ogólnym, tj. odnoszących się do nieokreślonych pozytywnych skojarzeń 
lub do osoby kupującego czy producenta towarów bez bezpośredniego odniesienia do 
samych towarów i usług. 
 
Pojęcia niemające charakteru opisowego: 
 
• „BRAVO” - nie jest jasne, kto mówi „BRAVO” do kogo, ani co jest chwalone (wyrok 

z 04/10/2001 w sprawie C-517/99). 
 
 
2.3.2.2 Połączenia słów 
 
Według ogólnej zasady połączenie elementów, z których każdy osobno opisuje 
właściwości samych towarów i usług, ma charakter opisowy wobec tych właściwości. 
Samo połączenie elementów bez wprowadzenia niespotykanej zmiany - szczególnie w 
składni lub znaczeniu - może stworzyć jedynie oznaczenie o charakterze opisowym. 
Jednak jeśli niespotykany charakter połączenia w stosunku do towarów i usług 
powoduje wrażenie wystarczająco odmienne od wrażenia wywołanego przez zwykłe 
połączenie składników, które stanowią jego części składowe, to połączenie uważa się 
za coś więcej niż sumę elementów składowych (wyrok z 12/02/2004 w sprawie 
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C-265/00 „Biomild”, pkt 39 i 43). Wyrażenia „niespotykany rodzaj połączenia”, 
„wrażenie wystarczająco odmienne” i „więcej niż suma elementów składowych” należy 
interpretować w takim znaczeniu, że art. 7 ust. 1 lit. c) nie ma zastosowania, jeśli 
sposób, w jaki dwa elementy o charakterze opisowym są połączone, jest w całości 
fantazyjny. 
 
W wypadku poniższych przykładów odmówiono rejestracji: 
 
• „Biomild” dla delikatnego, organicznego jogurtu (wyrok z 12/02/2004 w sprawie 

C-265/00) 
 
• „Companyline” dla ubezpieczeń i spraw finansowych (wyrok z 19/09/2002 w 

sprawie C-104/00 P) 
 
• „Trustedlink” dla oprogramowania dla handlu elektronicznego, usług doradczych 

dla biznesu, usług integracji oprogramowania i usług edukacyjnych dla technologii i 
usług handlu elektronicznego (wyrok z 26/10/2000 w sprawie T-345/99) 

 
• „Cine Comedy” dla transmisji programów radiowych i telewizyjnych, produkcji, 

wyświetlania i wypożyczania filmów oraz przyznawania, przekazywania 
udostępniania i innych sposobów wykorzystywania praw do filmów (wyrok z 
31/01/2001 w sprawie T-136/99) 

 
• „Teleaid” dla urządzeń elektronicznych przenoszących mowę i dane, usług 

naprawczych pojazdów, obsługi sieci komunikacyjnych, usług holowniczych i 
ratowniczych, a także usług obliczeniowych ustalających położenie pojazdów 
(wyrok z 20/03/2002 w sprawie T-355/00) 

 
• „Quickgripp” dla narzędzi ręcznych, zacisków oraz części narzędzi i zacisków 

(wyrok z 27/05/2004 w sprawie T-61/103) 
 
• „Twist and Pour” dla pojemników plastikowych sprzedawanych jako integralna 

część urządzenia do przechowywania i nalewania płynnej farby (wyrok z 
12/06/2007 w sprawie T-190/05) 

 
• „CLEARWIFI” dla usług telekomunikacyjnych, mianowicie szybkiego dostępu do 

sieci komputerowych i komunikacyjnych (wyrok z 19/11/2009 w sprawie T-399/08) 
 
• „STEAM GLIDE” dla żelazek elektrycznych, prostownic, żelazek do ubrań, części i 

dodatkowych elementów do wymienionych towarów (wyrok z 16/01/2013 w sprawie 
T-544/11) 

 
Samo połączenie elementu słownego bez cech odróżniających z innym elementem 
słownym o charakterze opisowym nie sprawia, że połączenie ma charakter 
odróżniający. Dlatego w wypadku połączeń cząstki „EURO” i innych pojęć o 
charakterze opisowym należy odmówić rejestracji, jeżeli element „EURO” uwydatnia 
opisowy charakter oznaczenia jako całości lub jeżeli istnieje widoczny związek między 
tym pojęciem a danymi towarami i usługami. Jest to zgodne z wyrokiem z 07/06/2001 
w sprawie T-359/99 „Eurohealth”. 
 
Dokładne i poprawne gramatycznie użycie rzeczowników i przymiotników nie jest 
czynnikiem decydującym w kwestii ustalenia, czy oznaczenie ma charakter opisowy. 
Powinno się natomiast ustalić, czy zmienia się znaczenie połączenia słów jeżeli ich 
kolejność zostanie odwrócona. Na przykład „Vacations direct” (niezarejestrowane, 
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orzeczenie z 23/01/2001 w sprawie R 33/2000-3) jest równoznaczne z „direct 
vacations”, natomiast „BestPartner” nie jest tym samym, co „PartnerBest”, a niemieckie 
pojęcie „Sportschule” oznaczające szkołę sportową ma inne znaczenie niż „Schulsport” 
(sport uprawiany w szkole). 
 
Połączenia złożone ze słów w różnych językach nie mogą zmienić wyniku sprawy, pod 
warunkiem że właściwa grupa konsumentów zrozumie oba pojęcia bez większego 
wysiłku. 
 
 
2.3.2.3 Zmiany w pisowni i pominięcia 
 
Zmiana w pisowni nie musi zmieniać opisowego charakteru oznaczenia. Przede 
wszystkim zmiany w pisowni wyrazów mogą wynikać z wpływu innego języka lub 
pisowni wyrazu poza UE, np. w amerykańskiej odmianie języka angielskiego, języku 
slangowym lub z chęci dopasowania wyrazu do mody. Przykłady oznaczeń, których 
rejestracji odmówiono: 
 
• „Xtra” (orzeczenie z 27/05/1998 w sprawie R 20/1997-1) 
• „Xpert” (orzeczenie z 27/07/1999 w sprawie R 0230/1998-3) 
• „Easi-Cash” (orzeczenie z 20/11/1998 w sprawie R 96/1998-1) 
• „Lite” (wyrok z 27/02/2002 w sprawie T-79/00) 
• „Rely-able” (wyrok z 30/04/2013 w sprawie T-640/11) 
 
Ponadto konsumenci rozumieją bez dalszej interpretacji znak „@” jako literę „a” lub „€” 
jako literę „e”. Konsumenci zastępują stosowne cyfry wyrazami, np. „2” jako „to” [ang. 
do] lub „4” jako „for” [ang. dla]. 
 
Z drugiej strony jeśli zmieniona pisownia jest fantazyjna i/lub uderzająca bądź zmienia 
znaczenie wyrazu (zaakceptowane: „MINUTE MAID”, WZT nr 2 091 262, (zamiast 
„minute made”)), oznaczenie jest możliwe do zaakceptowania. 
 
Zasadniczo zmiana w pisowni nadaje oznaczeniu charakter odróżniający w 
wystarczającym stopniu, jeżeli: 
 
• jest uderzająca, zaskakująca, niespotykana, arbitralna; i/lub 
 
• może zmienić znaczenie elementu słownego lub wymaga od konsumenta wysiłku 

intelektualnego w celu połączenia pojęcia i tego, do czego może się odnosić. 
 
Następujące znaki spotkały się z odmową rejestracji: 
 

Oznaczenie Uzasadnienie Sprawa 

ACTIVMOTION SENSOR 
 

WZT nr 10 282 614 
obejmujący towary w 
klasie 7 (urządzenia 

czyszczące dla basenów i 
Spa: zamiatarki, odkurzacze 

i części do nich) 

Znak składa się z elementu “ACTIV”, który jest 
oczywistą zmianą pisowni słowa “ACTIVE”, 

„MOTION” i „SENSOR”. Razem wyrazy te tworzą 
w pełni zrozumiałe połączenie o charakterze 

opisowym, w związku z czym odmówiono 
rejestracji. 

Orzeczenie z 
06/08/2012, 

R 716/2012-4 
„ACTIVMOTION 

SENSOR”, pkt 11 
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Oznaczenie Uzasadnienie Sprawa 

XTRAORDINARIO 
 

Rejestracja 
międzynarodowa 

wskazująca UE nr 930 778, 
obejmująca towary w 

klasie 33 
(tequila) 

Dane pojęcie to nieistniejący wyraz blisko 
przypominający hiszpański przymiotnik 

„extraordinario”. Hiszpańscy i portugalscy 
konsumenci postrzegaliby to oznaczenie jako 

zmianę w pisowni słowa oznaczającego 
„wyjątkowy”, „szczególny”, „wyróżniający się” lub 

„wspaniały” i przez to przypisywaliby temu 
oznaczeniu znaczenie opisowe. 

Orzeczenie z 
08/03/2012, 

R 2297/2011-5 
„Xtraordinario”, 

pkt 11-12 

 
 
Z drugiej strony poniższe znaki zaakceptowano: 
 

Oznaczenie Uzasadnienie Sprawa 

LINQ 
 

WZT nr 1 419 415 
obejmujący towary i usługi w 

klasach 9 i 38 

To wymyślone słowo, nieistniejące w żadnym 
znanym słowniku; nie wykazano, jakoby było 
częstą zmianą w pisowni używaną w branży 
wnoszącego odwołanie. Dodatkowo fakt, że 

słowo jest krótkie, sprawia, że ostatnia litera “Q” 
jest elementem wyróżniającym się, dlatego 

pisownia jest fantazyjna. 

Orzeczenie z 
04/02/2002, 

R 9/2001-1, „LINQ”, 
pkt 13 

LIQID 
 

WZT nr 5 330 832 
początkowo obejmujący 

towary w klasach 3, 5 i 32 

W przypadku tego znaku słownego połączenie 
“QI” jest niespotykane w języku angielskim, gdyż 
po literze “Q” zwykle występuje “U”. Uderzająca 

zmiana w pisowni wyrazu „liquid” [ang. płyn] 
sprawia, że konsument natychmiast zauważy 

odmienność wyrazu „LIQID”. Pisownia ma wpływ 
nie tylko na odbiór wizualny oznaczenia, lecz 
również na odbiór słuchowy, gdyż zgłoszone 
oznaczenie wymawia się inaczej niż wyraz 

„liquid”. 

Orzeczenie z 
22/02/2008, 

R 1769/2007-2 
„LIQID”, pkt 25 

 
 
2.3.2.4 Skróty i skrótowce 
 
Skróty pojęć o charakterze opisowym mają również charakter opisowy, jeśli są lub 
mogłyby być używane w takim charakterze, a właściwy krąg odbiorców (ogólny bądź 
wyspecjalizowany) postrzega je jako identyczne znaczeniowo w stosunku do 
rozwinięcia. Sam fakt utworzenia skrótu od pojęcia o charakterze opisowym nie jest 
wystarczający. 
 
Rejestrację poniższych oznaczeń odrzucono ze względu na ich opisowy charakter 
wykazany dla właściwego kręgu odbiorców: 
 
• SnTEM (wyrok z 12/01/2005 w sprawach T-367/02 do T-369/02) 
• TDI (wyrok z 03/12/2003 w sprawie T-16/02 (odwołanie C-82/04 P rozpatrzone)) 
• LIMO (wyrok z 20/07/2004 w sprawie T-311/02) 
• BioID (wyrok z 05/12/2002 w sprawie T-91/01 (odwołanie C-37/03 P uchylające 

wyrok Sądu i odwołujące orzeczenie Drugiej Izby Odwoławczej)) 
 
Należy zauważyć, że przy używaniu internetowych baz danych, jak np. 
„AcronymFinder.com” jako punktu odniesienia, powinno się zachować ostrożność. 
Zaleca się używanie materiałów pomocniczych w postaci opracowań technicznych czy 
literatury naukowej, na przykład w branży informatycznej. Użycie danego skrótu w 
Internecie przez pewną liczbę uczestników rynku w konkretnej branży jest również 
wystarczające do potwierdzenia faktycznego wykorzystywania skrótu. 
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Oznaczenia składające się ze skrótowca o charakterze nieopisowym (przy 
występowaniu samodzielnym) poprzedzające połączenie wyrazów o charakterze 
opisowym lub występujące po nim powinny zostać zakwestionowane ze względu na 
charakter opisowy, jeśli właściwy krąg odbiorców postrzega je jako połączenie 
wyrazów zestawione ze skrótem przedstawiającym to połączenie wyrazów, np. „Multi 
Markets Fund MMF”. W tym wypadku zestawienie skrótu i połączenia wyrazów ma na 
celu wzajemnie wyjaśniać elementy składowe i zwracać uwagę na fakt, że są 
powiązane (wyrok z 15/03/2012 w sprawach C-90/11 i C-91/11, „Natur-Aktien-Index / 
Multi Market Fund”, pkt 32 i 40). Podobnie jest również w wypadku, gdy skrót nie 
obejmuje „dodatków” do połączeń wyrazów, jak np. spójniki, przyimki czy znaki 
interpunkcyjne, co ukazują poniższe przykłady: 
 
•  „NAI - Der Natur-Aktien-Index” 
•  „The Statistical Analysis Corporation - SAC” 
 
Powyższa zasada obejmuje większość przypadków, jednak niektóre wystąpienia 
połączenia wyrazów o charakterze opisowym w zestawieniu ze skrótem od tego 
połączenia nie są uznawanie w całości za opisowe. Dzieje się tak w przypadku, gdy 
właściwy krąg odbiorców nie postrzega skrótu jako skróconej formy połączenia 
wyrazów o charakterze opisowym, lecz jako element o charakterze odróżniającym, 
który sprawia, że oznaczenie jest czymś więcej niż sumą elementów składowych, co 
potwierdza poniższy przykład: 
 
• „The Organic Red Tomato Soup Company - ORTS” 
 
 
2.3.2.5 Slogany 
 
Zastrzeżenia co do rejestracji sloganu na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c) RWZT należy 
wysunąć, jeśli wprost komunikuje on rodzaj, jakość, przeznaczenie lub inne 
właściwości towarów lub usług. 
 
Kryteria ustalone na podstawie orzecznictwa w celu ustalenia, czy slogan ma charakter 
opisowy, są identyczne, jak te stosowane w przypadku znaków słownych składających 
się z jednego elementu (wyrok z 06/11/2007 w sprawie T-28/06 „VOM URSPRUNG 
HER VOLLKOMMEN”, pkt 21). Nie należy stosować bardziej restrykcyjnych kryteriów 
wobec sloganów niż wobec innych rodzajów oznaczeń, zwłaszcza mając na uwadze, 
że pojęcie „slogan” nie odnosi się do szczególnej podkategorii oznaczeń (wyrok z 
12/07/2012 w sprawie C-311/11 P „WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH”, pkt 
26 i 40). 
 
 
Przykład sloganu o charakterze opisowym: 
 
• użycie w klasie 9 (systemy nawigacji satelitarnej itd.) sloganu „FIND YOUR WAY” 

(orzeczenie z 18/07/2007 w sprawie R 1184/2006-4) zostało zakwestionowane na 
podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) RWZT. Wyrażenie „FIND YOUR WAY” [ang. 
znajdź swoją drogę] w odniesieniu do towarów zgłaszanych w klasie 9 ma na celu 
jasno poinformować właściwych konsumentów, że towary wnoszącego odwołanie 
pomagają konsumentom ustalić położenie geograficzne w celu odnalezienia trasy. 
Przekaz komunikowany przez zgłoszone oznaczenie odnosi się w sposób 
bezpośredni do faktu, że konsumenci ustalą trasę przejazdu z jednego miejsca w 
inne przy użyciu danego towaru; 
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• „BUILT TO RESIST” mogło mieć tylko jedno możliwe znaczenie w odniesieniu do 
następujących kategorii: papier, artykuły papierowe i artykuły biurowe 
w klasie 16; skóra, imitacje skóry, walizy i torby podróżne nieujęte w innych 
klasach i wyroby rymarskie w klasie 18 i odzież, obuwie i nakrycia głowy w 
klasie 25, a mianowicie, że towary te z założenia mają być wytrzymałe, a w 
związku z tym odporne na uszkodzenia wynikające z użytkowania (wyrok z 
16/09/2009 w sprawie T-80/07 „BUILT TO RESIST”, pkt 27-28). 

 
 
2.3.2.6 Pojęcia geograficzne 
 
Pojęcie geograficzne to istniejąca nazwa miejscowa, np. nazwa kraju, regionu, miasta, 
jeziora lub rzeki. Podana lista nie jest wyczerpująca. Formy przymiotnikowe nie różnią 
się wystarczająco od pierwotnych pojęć geograficznych, żeby właściwy krąg odbiorców 
odbierał je inaczej niż pojęcia geograficzne (wyrok z 15/10/2003 w sprawie T-295/01 
„OLDENBURGER”, pkt 39). Przykładowo „niemiecki” jest odbierany jako wyraz 
odnoszący się do Niemiec, a „francuski” postrzegany jest w powiązaniu z Francją. 
Ponadto formy przestarzałe, np. „Cejlon”, „Bombaj” czy „Birma” zaliczane są do tej 
kategorii, jeśli wciąż są powszechnie używane lub rozumiane przez konsumentów jako 
wskazanie pochodzenia. 
 
Poniższa część używa określenia „pojęcie geograficzne” w stosunku do wszelkich 
oznaczeń geograficznych w zgłoszeniu do rejestracji wspólnotowego znaku 
towarowego, przy czym pojęcia „oznaczenie geograficzne”, „nazwa pochodzenia” i 
„wskazanie miejsca pochodzenia” są używane tylko w kontekście konkretnych, 
chroniących ich aktów prawnych. 
 
Przepis ten nie ma zastosowania, gdy oznaczenie uwzględniające pojęcie 
geograficzne zawiera inne elementy, które samodzielnie podlegają rejestracji, a w 
połączeniu z pojęciem geograficznym tworzą oznaczenie o charakterze odróżniającym. 
Jeśli oznaczenie zawiera inne elementy o charakterze nieopisowym lub odróżniającym, 
dopuszczalność rejestracji połączenia (oznaczenia w całości) należy ocenić w ten sam 
sposób, jak w przypadkach, gdy elementy o charakterze opisowym są zestawione z 
elementami o charakterze nieopisowym lub odróżniającym (zob. przykłady w punkcie 
2.3.4 Kryteria znaków graficznych). 
 
 
Szczególny przypadek chronionych oznaczeń geograficznych 
 
Nazwy pochodzenia i oznaczenia geograficzne chronione konkretnymi 
rozporządzeniami UE opisane są w sekcjach dotyczących art. 7 ust. 1 lit. j) i k). 
 
 
Pojęcia geograficznie nieujęte w aktach prawnych 
 
Tak jak w przypadku innych pojęć o charakterze opisowym, należy sprawdzić, czy 
pojęcie geograficzne opisuje obiektywne właściwości towarów i usług. Oceny należy 
dokonać w odniesieniu do zgłaszanych towarów i usług oraz w odniesieniu do ich 
postrzegania przez właściwy krąg odbiorców. Opisowy charakter pojęcia 
geograficznego może być związany z: 
 
• miejscem wytwarzania towarów; 
• przedmiotem towaru (np. miasto lub region opisany w przewodniku, obszar 

opisywany w gazecie); 
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• miejscem świadczenia usług. 
 
 
Ocena pojęć geograficznych 
 
Pierwszym krokiem przy ocenie pojęcia geograficznego jest ustalenie, czy jest 
odbierane jako takie przez właściwy krąg odbiorców. Takie rozumienie powinno się 
sprawdzić w sposób normatywny, poprzez przyjęcie jako punktu odniesienia dobrze 
poinformowanego konsumenta mającego wystarczającą wiedzę ogólną, bez wiedzy 
specjalistycznej z zakresu geografii. 
 
Drugim krokiem w ocenie pojęcia geograficznego jest ustalenie, czy zgłoszone pojęcie 
geograficzne określa miejsce obecnie związane ze zgłoszonymi towarami lub usługami 
zdaniem odpowiedniej kategorii osób, lub czy będzie odpowiednio kojarzone w 
przyszłości (wyrok z 04/05/1999 w sprawach połączonych C-108/97 i C-109/97, 
„Chiemsee”, pkt 31). Innymi słowy, pojęcie geograficzne nie może być rozumiane 
jedynie jako pojęcie sugestywne lub fantazyjne. Przykładowo „North Pole” [ang. Biegun 
Północny] i „Mont Blanc” to powszechnie znane pojęcia geograficzne, jednak w 
kontekście lodów lub samochodów sportowych nie byłyby rozumiane jako możliwe 
miejsce wytwarzania, a jedynie jako pojęcie sugestywne i fantazyjne. 
 
W odniesieniu do odpowiedniego kojarzenia w przyszłości należy ocenić stopień 
rozpowszechnienia pojęcia geograficznego we właściwym kręgu odbiorców, 
właściwości miejsca określanego przez termin i kategorię towarów lub usług (wyrok z 
04/05/1999 w sprawach połączonych C-108/97 i C-109/97, „Chiemsee”, pkt 32 i 37). 
Należy zauważyć, że nie wystarczy fakt, że towary lub usługi mogłyby być teoretycznie 
wytwarzane lub świadczone w miejscu określanym przez pojęcie geograficzne, aby 
można było powołać się na art. 7 ust. 1 lit. c) RWZT (wyrok z 08/07/2009 w sprawie 
T-226/2008). 
 
Na podstawie obecnego postrzegania konsumentów, a także na podstawie 
obiektywnych kryteriów, należy ocenić, czy nazwa geograficzna, choć nieużyta 
właściwie do określenia pochodzenia geograficznego produktu, będzie użyta w ten 
sposób w przyszłości. W szczególności należy wziąć pod uwagę istotność 
pochodzenia geograficznego w stosunku do danych towarów, a także zwyczajów 
stosowanych w branży dotyczących wykorzystywania nazw geograficznych do 
wskazania pochodzenia towarów lub odniesienia się do określonych jakościowych 
bądź obiektywnych kryteriów towarów. 
 
Artykuł 7 ust. 1 lit. c) RWZT nie ogranicza się do pojęć geograficznych, które mają już 
pewien wizerunek, lub w przypadku których Urząd jest w stanie wykazać powody, dla 
których należałoby zachować pojęcie dostępne dla konkurentów. Dlatego sam fakt 
używania danej nazwy geograficznej przez tylko jednego producenta nie jest 
wystarczający do usunięcia zastrzeżeń co do rejestracji, jest jednak istotnym 
argumentem, który należy wziąć pod uwagę przy ocenie uzyskania charakteru 
odróżniającego. 
 
Rejestracja pewnych pojęć geograficznych może zostać odrzucona ze względu na 
powszechne uznanie czy popularność związaną z dobrą jakością produktów lub usług. 
Szczegółowa ocena związku nie jest w tym wypadku wymagana (wyrok z 15/12/2011 
w sprawie T-377/09 „Passionately Swiss”, pkt 43-45). 
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Pojęcia geograficzne: fantazyjne lub o charakterze opisowym 
 
Kwestia, czy istniejące pojęcie geograficzne będzie rozumiane w odniesieniu do 
odpowiednich towarów i usług jako pojęcie o wartości informacyjnej na temat miejsca 
wytwarzania, czy jako pojęcie fantazyjne, zależy w dużej mierze od charakteru 
towarów. 
 
Ze względów praktycznych należy ustalić, czy w przypadku konkretnych towarów 
odniesienie do pochodzenia geograficznego jest elementem praktyki handlowej czy 
tradycji. Zaleca się konsultację z mieszkańcami stosownych państw członkowskich. 
 
W przypadku produktów rolnych lub napojów (woda mineralna, piwo) pojęcia 
geograficzne zwykle mają na celu odniesienie do miejsca produkcji. Jednak nie jest tak 
we wszystkich państwach członkowskich, zależy to od rozmiaru strefy czy regionu 
geograficznego (wyrok z 15/10/2003 w sprawie T-295/01 „OLDENBURGER”). 
 
W przypadku tekstyliów i produktów do pielęgnacji ciała może istnieć tradycja ich 
wytwarzania w pewnych miejscach, natomiast w przypadku innych miejsc pojęcie 
może mieć charakter fantazyjny. W takich wypadkach pomaga ustalenie, czy w danym 
miejscu faktycznie wytwarza się konkretne towary i czy informacja na ten temat jest 
znana na poziomie krajowym lub międzynarodowym we właściwym kręgu odbiorców. 
Nie należy mylić tego wymogu z renomą samego oznaczenia geograficznego, i 
niekoniecznie jest on spełniony, jeżeli istnieje związek między pojęciem geograficznym 
a rozpatrywanymi towarami lub usługami (wyrok z 15/10/2008 w sprawie T-230/06 
„Port Louis”, pkt 28-35). 
 
Rozpowszechnioną praktyką jest używanie nazw modnych miast w odniesieniu do 
towarów i usług niepowiązanych z powodami, dla których dane miasto jest słynne 
(„Hollywood” dla gumy do żucia) lub używanie nazw modnych dzielnic bądź ulic 
handlowych („Champs Élysées” dla wody butelkowanej, „Manhattan” dla pomidorów, 
„Denver” dla sprzętu oświetleniowego czy „Port Louis” dla tekstyliów). Podane 
przykłady będą postrzegane jako pojęcia fantazyjne i nie spotkają się z odmową 
rejestracji. Dla porównania „Milano” należy odrzucić dla odzieży. 
 
W przypadku usług pojęcie geograficzne jest niejednokrotnie postrzegane jako miejsce 
świadczenia usług (odrzuceniu podlegają: Monachium dla usług finansowych, Zürich 
dla ubezpieczeń, Islas Canarias dla usług turystycznych). 
 
W branży hoteli i restauracji pojęcie geograficzne może odnosić się do rodzaju dań, 
miejsca, z którego pochodzi właściciel restauracji, dzielnicy lub ulicy, gdzie znajduje się 
hotel, bądź nie mieć żadnego związku z usługami („Hotel Bali” w Benidorm w 
Hiszpanii). 
 
 
2.3.2.7 Pojęcia określające przedmiot towarów i usług 
 
Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. c) RWZT zastrzeżenia co do rejestracji powinny zostać 
wysunięte, jeżeli oznaczenie zawiera wyłącznie słowo określające przedmiot lub treść 
danych towarów lub usług. Przedmiot mogą określać pojęcia powszechnie znane, 
których skojarzenie z konkretną rzeczą, produktem lub działalnością przez właściwy 
krąg odbiorców jest prawdopodobne. 
 
Zasadniczym pytaniem jest to, czy oznaczenie zgłoszone do rejestracji może być 
wykorzystywane w handlu, w odniesieniu do towarów lub usług zgłoszonych do 



Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji 
 

 
Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część B: Rozpatrywanie zgłoszeń Strona 50 
 
FINAL VERSION 1.0 DATE 02/01/2014 

rejestracji, w sposób, który przez właściwy krąg odbiorców nieuchronnie będzie 
postrzegany jako opisujący przedmiot zgłaszanych towarów lub usług, i czy w związku 
z tym oznaczenie to nie powinno być dostępne dla innych uczestników rynku. 
 
Na przykład powszechnie znane nazwisko, takie jak „Vivaldi”, natychmiast wywoła 
skojarzenie ze sławnym kompozytorem, podobnie jak określenie „narty” natychmiast 
wywoła skojarzenie z narciarstwem. Klasa 16 (książki) jest dobrym przykładem 
towarów, które mają przedmiot lub treść, a zgodnie z tą sekcją zastrzeżenia co do 
rejestracji można wysunąć także w związku z innymi towarami i usługami, jak na 
przykład nośniki danych, płyty DVD, płyty CD-ROM czy usługi redakcyjne. W zakresie 
tej sekcji, pojęcia „przedmiot” i „treść” wykorzystywane są zamiennie. Zob. też: 2.2.3. 
„Tytuły książek”. 
 
Nazwiska sławnych osób (w szczególności muzyków i kompozytorów) mogą 
wskazywać na kategorię towarów, jeżeli z powodu powszechnego użycia, upływu 
czasu, daty śmierci lub ich popularyzacji, uznania, wykonywania przez wielu 
wykonawców lub wykształcenia muzycznego, krąg odbiorców uznaje je za rodzajowe. 
Jest tak w wypadku Vivaldiego, którego muzyka jest wykonywana przez orkiestry na 
całym świecie, a pojęcie „Vivaldi” nie będzie uznane za wskazujące na pochodzenie 
muzyki. 
 
Zastrzeżenia co do rejestracji na tej podstawie: 
 
• odnoszą się wyłącznie do towarów (np. książek) lub usług (np. kształcenia), które 

mają przedmiot dotyczący innych rzeczy, produktów i/lub działań (np. książka o 
historii lub kurs edukacyjny o historii); 

 
• jeżeli oznaczenie zawiera wyłącznie słowo określające ten przedmiot (np. 

„POJAZDY” lub „HISTORIA”); oraz 
 
• będą rozpatrywane indywidualnie poprzez ocenę wielu czynników (zob. poniżej). 
 
 

Towary i usługi, które mogą mieć przedmiot 
 
W większości wypadków następujące towary i usługi mogą mieć lub zawierać budzący 
zastrzeżenia przedmiot: 
 
• Klasa 9: Magnetyczne nośniki danych, programy komputerowe, dyski do 

nagrywania, publikacje elektroniczne (do pobrania) 
 

○ Budzące zastrzeżenia 
 

— ANALIZA STATYSTYCZNA dla programów komputerowych 
— MUZYKA ROCKOWA dla płyt CD 

 
• Klasa 16: Druki, fotografie i materiały szkoleniowe, o ile obejmują druki 
 

○ Budzące zastrzeżenia 
 

— HISTORIA dla książek 
— PARYŻ dla przewodników turystycznych 
— SAMOCHÓD dla magazynów 
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— ZWIERZĘTA dla fotografii 
 

• Klasa 28: Gry planszowe 
 

○ Budzące zastrzeżenia 
 

- „Memory” (postanowienie z 14/03/2011 w sprawie C-369/10) 
 
• Klasa 35: Targi, reklama, handel detaliczny 
 

○ Budzące zastrzeżenia 
 

— ELECTRONICA dla targów związanych z towarami elektronicznymi 
(wyrok z 05/12/2000 w sprawie T-32/00 „Electronica”, pkt 42-44) 

— KONCERT NA ŻYWO dla usług reklamowych 
— ODZIEŻ dla usług handlu detalicznego 

 
• Klasa 38: Telekomunikacja 
 

○ Budzące zastrzeżenia 
 

— WIADOMOŚCI dla telekomunikacji 
— MATEMATYKA dla forów internetowych 

 
• Klasa 41: Nauczanie, kształcenie, rozrywka, publikacje elektroniczne (nie do 

pobrania) 
 

○ Budzące zastrzeżenia 
 

— NIEMIECKI dla kursów językowych 
— HISTORIA dla kształcenia 
— KOMEDIA dla programów telewizyjnych 

 
Powyższa lista klas nicejskich nie jest wyczerpująca, jednak ma zastosowanie w 
znacznej większości wypadków. W związku z tym zastrzeżenia co do rejestracji na 
podstawie opisowego przedmiotu powinny być wysunięte w kontekście towarów i usług 
wymienionych powyżej. 
 
Ekspert powinien ocenić prawdopodobieństwo tego, że oznaczenie będzie 
postrzegane jako wskazujące na źródło lub pochodzenie. W związku z tym sposób 
zapisu pojęcia może skutkować różnym jego postrzeganiem. Na przykład w kontekście 
książek lub programów telewizyjnych jest bardziej prawdopodobne, że określenie 
„PINGWIN” będzie postrzegane jako wskazujące na pochodzenie niż „PINGWINY”, 
które będzie postrzegane za tytuł o charakterze opisowym. 
 
Jeżeli zgłoszone oznaczenie jest pojęciem opisowym dla określonej właściwości 
towaru lub usługi, w stosunku do nazwy towarów lub usług, która wyklucza tę 
określoną cechę charakterystyczną opisywaną w oznaczeniu zgłoszonym do rejestracji 
zostaną wysunięte zastrzeżenia co do rejestracji na podstawie przedmiotu. 
Niedopuszczalne jest zastrzeżenie towarów lub usług niemających określonej 
właściwości (zob. wyrok z 12/02/2004 w sprawie C-363/99 „Postkantoor”, pkt 114-116). 
Poniższe fikcyjne przykłady ilustrują nazwy towarów lub usług, w stosunku do których 
zostaną wysunięte zastrzeżenia co do rejestracji: 
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• KOMEDIA dla „transmisji telewizyjnych, z wyjątkiem programów komediowych”; 
• PINGWINY (w liczbie mnogiej!) dla „książek, z wyjątkiem książek o pingwinach”; 
• TECHNOLOGIA dla „kursów, z wyjątkiem kursów dotyczących komputerów i 

technologii”. 
 
Od powyższych przykładów różnią się pozytywne zgłoszenia dotyczące towarów lub 
usług, w wypadku których oznaczenie zgłoszone do rejestracji nie mogłoby opisywać 
ich przedmiotu ani treści. Na przykład poniższe oznaczenia nie podlegałyby 
zastrzeżeniom, przynajmniej w odniesieniu do oznaczeń opisujących przedmiot: 
 
• KOMEDIA dla „transmisji telewizyjnych dotyczących wiadomości ekonomicznych, 

polityki i technologii”; 
• PINGWIN dla „komiksów z motywami westernowymi, średniowiecznymi lub ze 

starożytnego Rzymu”; 
• TECHNOLOGIA dla „kursów kreatywnego pisania”. 
 
 
2.3.2.8 Pojedyncze litery i liczby 
 

Pojedyncze litery3 
 
Uwagi ogólne 
 
Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że zgodnie z art. 76 ust. 1 RWZT w trakcie badania 
bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji, Urząd jest zobowiązany z urzędu zbadać 
istotne okoliczności faktyczne, które mogłyby go skłonić do wysunięcia zastrzeżeń co 
do rejestracji na podstawie art. 7 ust. 1 RWZT i taki wymóg nie może być ani 
relatywizowany, ani zmieniany na niekorzyść zgłaszającego WZT (pkt 55-58). Dlatego 
to do Urzędu należy złożenie wyjaśnienia, wraz z umotywowanymi argumentami, na 
temat tego, dlaczego znak towarowy, składający się z pojedynczej litery przedstawiony 
w formie znaków standardowych, jest opisowy. 
 
W związku z tym w trakcie badania znaków towarowych składających się z pojedynczej 
litery powinno się unikać ogólnych, bezpodstawnych argumentów, jak na przykład 
odnoszące się do dostępności oznaczeń ze względu na ograniczoną liczbę liter. 
Podobnie nieodpowiednie byłyby zastrzeżenia co do rejestracji na podstawie spekulacji 
dotyczących innych znaczeń, które mogłoby mieć oznaczenie. Urząd ma obowiązek 
ustalić - na podstawie analizy faktów - dlaczego w stosunku do zgłoszonego znaku 
towarowego miałby zostać wysunięte zastrzeżenia co do rejestracji. 
 
Dlatego oczywiste jest, że analiza znaków towarowych składających się z pojedynczej 
litery powinna być skrupulatna i rygorystyczna, a także że każdy przypadek wymaga 
uważnego zbadania. 
 
 
 

                                                           
3 Poniższa część odnosi się do pojedynczych liter w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c). Pojedyncze litery w 
rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) omówiono w punkcie 2.2.5. 
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Przykłady 
 
Przykładowo w dziedzinach technicznych, jak te obejmujące komputery, maszyny, 
silniki i narzędzia, może się zdarzyć, że określone litery będą wywoływać skojarzenia o 
charakterze opisowym, jeżeli wystarczająco precyzyjnie przekazują informacje na 
temat danych towarów i/lub usług. 
 
Litera „E” również była uznawana za mającą charakter opisowy w kontekście farm 
wiatrowych i ich części, generatorów, łopat wirników w farmach wiatrowych w klasie 7, 
przełączników w farmach wiatrowych, przetworników częstotliwości, przyrządów 
służących do mierzenia, sygnalizowania i kontrolowania (nadzorowania) w klasie 9 
oraz wież farm wiatrowych w klasie 19, ponieważ może być postrzegana jako 
odnosząca się do „energii” lub „elektryczności” (wyrok z 21/05/2008 w sprawie 
T-329/06 „E”, pkt 24-31 oraz orzeczenie z 08/09/2006 w sprawie R 394/2006-1, pkt 
22-26). 
 
Zastrzeżenia co do rejestracji mogą być uzasadnione także w wypadku towarów i/lub 
usług przeznaczonych dla szerszej grupy odbiorców. Na przykład litery „S”, „M” i „L” 
w odniesieniu do odzieży mogłyby podlegać zastrzeżeniom, ponieważ litery te są 
wykorzystywane do opisywania konkretnego rozmiaru odzieży, jako skróty od słów 
„small” (mały), „medium” (średni) i „large” (duży). 
 
Z drugiej strony jeżeli nie można ustalić, że dana pojedyncza litera opisuje dane towary 
i/lub usługi, oraz pod warunkiem, że nie można wysunąć zastrzeżeń co do rejestracji 
zgłoszonego znaku towarowego zgodnie z innym przepisem art. 7 ust. 1 RWZT, to 
zgłoszenie rejestracji powinno zostać przyjęte. 
 
Zob. przykłady w punkcie 2.2.5.2 powyżej. 
 
 
Liczby 
 
W wyroku z 10/03/2011 w sprawie C-51/10 P „1000”, Trybunał Sprawiedliwości orzekł, 
że oznaczenia składające się wyłącznie z liczb, bez żadnych modyfikacji graficznych, 
mogą być zarejestrowane jako znaki towarowe (pkt 29-30). 
 
Trybunał odniósł się do wcześniejszego wyroku z 09/09/2010 w sprawie C-265/09 P (α) 
w odniesieniu do pojedynczych liter (pkt 31) i podkreślił, że znaki towarowe składające 
się z liczb muszą być zbadane w odniesieniu do konkretnych towarów i/lub usług 
(pkt 32). 
 
Dlatego liczba może zostać zarejestrowana jako wspólnotowy znak towarowy tylko 
jeżeli ma charakter odróżniający w odniesieniu do towarów i usług objętych 
zgłoszeniem do rejestracji (pkt 32) i nie ma jedynie charakteru opisowego lub w inny 
sposób nieodróżniającego w odniesieniu do tych towarów i usług. 
 
Przykładowo Izba Odwoławcza potwierdziła odmowę zarejestrowania zgłoszonego 
znaku towarowego „15” w odniesieniu do odzieży, obuwia, nakryć głowy w klasie 25 na 
podstawie faktu, że liczba „15” ma bezpośredni i konkretny związek z tymi towarami, 
ponieważ zawiera oczywistą i bezpośrednią informację na temat ich rozmiaru. Izba 
Odwoławcza potwierdziła również odmowę zarejestrowania tego oznaczenia w 
odniesieniu do piwa w klasie 32, jako że praktyczne doświadczenie związane z 
marketingiem tych towarów - na której opierał się ekspert - wykazało, że na rynku Unii 
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Europejskiej obecnych jest wiele mocnych piw o zawartości alkoholu wynoszącej 15% 
obj. (orzeczenie z 12/05/2009 w sprawie R 72/2009-2, pkt 15-22). 
 
Sąd potwierdził odmowę rejestracji znaku towarowego „1000” zgłoszonego w 
odniesieniu do plakatów, afiszów, broszur, periodyków, łącznie z periodykami 
zawierającymi krzyżówki i rebusy, druków, gazet w klasie 16, twierdząc, że oznaczenie 
„1000” odnosi się do liczby i będzie natychmiast, bez dłuższego zastanowienia, 
postrzegane przez właściwy krąg odbiorców jako opis cech charakterystycznych 
danych towarów, w szczególności liczby stron i prac, ilości danych czy liczby 
krzyżówek lub rebusów w kolekcji albo rankingu elementów w nim wymienionych 
(pkt 26). Sąd dodał także, że broszury, periodyki i magazyny często publikują listy 
rankingowe i kolekcje, zwykle wybierając okrągłe liczby w celu wskazania treści 
(pkt 27). Powyższy wyrok został potwierdzony przez Trybunał Sprawiedliwości we 
wspomnianym wcześniej wyroku C-51/10 P (1000). 
 
Tą samą argumentacją posłużył się Sąd w celu potwierdzenia odmowy zarejestrowania 
oznaczeń „100”, „300”, „222”, „333” i „555”, zgłoszonych w odniesieniu do klasy 16 
towarów wymienionych powyżej (wyrok z 19/11/2009 w sprawach połączonych 
T-425/07 i T-426/07 (100 i 300) i wyrok z 19/11/2009 w sprawach połączonych 
T-200/07, T-201/07 i T-202/07 (222, 333, 555). 
 
Powszechnie wiadomo, że liczby często wykorzystywane są do przekazywania 
istotnych informacji na temat towarów i/lub usług. Na przykład w poniższych 
przypadkach zastrzeżenia co do rejestracji zostałyby wysunięte na podstawie faktu, że 
zgłoszone oznaczenie ma charakter opisowy, ponieważ odnosi się do: 
 
• daty produkcji towarów / świadczenia usług, gdy jest to czynnik istotny 

w odniesieniu do danych towarów/usług. Na przykład w przypadku liczb 1996 lub 
2000 dla „wina” można wysunąć zastrzeżenia co do rejestracji, ponieważ wiek 
wina jest bardzo istotnym czynnikiem przy wyborze zakupu; 

 
• rozmiar: 1600 dla samochodów, 185/65 dla opon; 
 
• ilość: 200 dla papierosów; 
 
• kody telefoniczne: 0800 lub 0500 w Wielkiej Brytanii, 800 we Włoszech, 902 w 

Hiszpanii itd.; 
 
• czas świadczenia usług: 8-10, 24/7; 
 
• moc towarów: 115 (KM) dla silników lub samochodów; 
 
• prędkość: 486, 586, 686, 266, 333, 500, 550 dla komputerów; 
 
• zawartość alkoholu: 8,5% dla piwa typu lager, 13% dla wina. 
 
Z drugiej strony jeżeli liczba nie wydaje się mieć jakiegokolwiek znaczenia w 
kontekście towarów lub usług, może zostać przyjęta, np. „77” dla usług finansowych lub 
„333” dla „odzieży, w szczególności dżinsów”. 
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2.3.2.9 Nazwy kolorów 
 
Zastrzeżenia co do rejestracji oznaczenia zawierającego wyłącznie nazwę koloru 
muszą zostać wysunięte na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c) RWZT, gdy w przypadku 
zgłaszanych towarów kolor może być w normalnych warunkach postrzegany przez 
grupę odbiorców jako opis ich cech charakterystycznych. Na przykład nazwa koloru 
NIEBIESKI w odniesieniu do sera opisuje konkretny rodzaj sera, natomiast kolor 
ZIELONY - konkretny rodzaj herbaty. Nazwa koloru BRĄZOWY w odniesieniu do cukru 
opisuje kolor i rodzaj cukru. Ta zasada odnosi się głównie do powszechnych kolorów, 
np. barw podstawowych lub ZŁOTEGO i SREBRNEGO. Jeżeli zgłaszane towary 
dotyczą substancji barwiących, takich jak farba, atrament, barwniki itp., nazwa koloru 
może opisywać rzeczywisty kolor towaru i na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c) RWZT należy 
wysunąć zastrzeżenia co do rejestracji oznaczenia zawierającego wyłącznie nazwę 
koloru. W takich wypadkach nazwy kolorów nie byłyby postrzegane jako znaki 
towarowe, lecz jako elementy opisujące główne właściwości towarów. 
 
Co do zasady powinno się stosować poniższe wytyczne. 
 
• Jeżeli kolor jest typową cechą towaru i ma znaczenie w wyborze dokonywanym 

przez konsumenta, jak w przypadku odzieży lub samochodów, nazwy kolorów jak 
SZMARAGDOWY czy MORELOWY, które, pomimo posiadania innych znaczeń, 
silnie kojarzą się z określonymi kolorami, powinny zostać zakwestionowane; 

 
• Takie słowa jak SZAFIR czy FLAMING nie wiążą się z wystarczająco silnymi 

skojarzeniami, które mogłyby zdominować inne znaczenia niezwiązane z 
kolorami i dlatego, co do zasady, nie powinno się w stosunku do nich wysuwać 
zastrzeżeń co do rejestracji, jeżeli nie jest prawdopodobne, że będą postrzegane 
jako mające znaczenie związane z kolorem w odniesieniu do zgłaszanych 
towarów lub usług. 

 
Kolory w połączeniu z innymi słowami mogą podlegać rejestracji, jeżeli oznaczenie 
jako całość ma charakter odróżniający: KAWA MROŻONA, LODY WANILIOWE i 
MGLISTY BŁĘKIT. Opisowe połączenia jak CIEMNY BŁĘKIT nie powinny być 
akceptowane. Terminy opisowe, które są niejasne, i co do których mało 
prawdopodobne jest, że zostaną wykorzystane przez innych, mogą zostać 
zaakceptowane: LUNA (alchemiczny symbol srebra) i KARNIOL (inna, mniej znana 
nazwa czerwonego minerału, KARNEOLU). 
 
 
2.3.2.10 Nazwy odmian roślin 
 
Nazwy odmian roślin opisują odmiany lub podgatunki roślin żywych lub nasion 
rolniczych. Same w sobie nie będą postrzegane jako znaki towarowe przez właściwą 
grupę odbiorców. 
 
Ta sekcja odnosi się wyłącznie do nazw odmian roślin wykorzystywanych w handlu, ale 
jednocześnie niezarejestrowanych przez Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin 
zgodnie z rozporządzeniem nr 2100/94. To, jak postępować w wypadku zgłoszonych 
do rejestracji wspólnotowych znaków towarowych, które zawierają zarejestrowane 
nazwy odmian roślin lub składają się z nich, opisano w innym dziale wytycznych, 
w kontekście art. 7 ust. 1 lit. f) RWZT. 
 
Kryteria oceny charakteru opisowego znaku towarowego dla roślin nie różnią się od 
tych stosowanych w wypadku innych kategorii znaków towarowych. Przepisy prawa 
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znaków towarowych dotyczą roślin w takim samym stopniu, jak innych kategorii 
towarów. Wynika z tego, że nazwa odmiany rośliny musi zostać odrzucona na 
podstawie art. 7 ust. 1 lit. c) RWZT, chyba że uzyskała charakter odróżniający zgodnie 
z warunkami zawartymi w art. 7 ust. 3 RWZT. 
 
Ilekroć zgłoszenie do rejestracji WZT zawiera określenia dotyczące żywych roślin, 
nasion rolniczych, świeżych owoców, świeżych warzyw lub towarów równorzędnych, 
ekspert będzie musiał zweryfikować za pomocą wyszukiwania w Internecie, czy pojęcie 
stanowiące część zgłoszonego do rejestracji znaku towarowego jest zbieżne z nazwą 
konkretnej odmiany rośliny, która jest już wykorzystywana w handlu. 
 
Jeżeli wyszukiwanie ujawni, że dane pojęcie jest już wykorzystywane w handlu, czy to 
na obszarze UE, czy innej jurysdykcji, ekspert musi wysunąć zastrzeżenia co do 
rejestracji zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. c) RWZT, ponieważ dane pojęcie opisuje charakter 
towarów. 
 
W zależności od okoliczności sprawy, pod warunkiem, że dostępne dowody wskazują, 
że dane pojęcie wykorzystywane jest do tego stopnia, że stało się nazwą zwyczajową 
w handlu w UE, można wysunąć zastrzeżenia co do rejestracji na podstawie art. 7 
ust. 1 lit. c) i d). 
 
Na przykład w orzeczeniu z 01/03/2012 w sprawie R 1095/2011-5 „SHARBATI”, Piąta 
Izba Odwoławcza potwierdziła odmowę zarejestrowania znaku towarowego 
„SHARBATI”, zgłoszonego w odniesieniu do ryżu; mąki i przetworów zbożowych, 
chleba, pieczywa i wyrobów cukierniczych w klasie 30, ponieważ ma w odniesieniu do 
nich charakter opisowy: Sharbati to gatunek ryżu, a także gatunek pszenicy, której 
nazwa odnosi się do określonego rodzaju mąki znanej w Indiach. 
 
Pomimo że większość dowodów wskazywała na pochodzenie indyjskie, ich część 
odnosiła się do eksportu na rynkach towarowych. W związku z tym fakt, że określone 
słowo jest nazwą odmiany ryżu w Indiach silnie wskazywał na to, że produkt będzie 
dystrybuowany w Unii Europejskiej. 
 
Niemniej jednak Izba uznała, że nie jest to wystarczający dowód na to, że pojęcie 
SHARBATI stało się pojęciem rodzajowym na obszarze Unii Europejskiej. Mimo że 
wykazano, że ryż Sharbati czy pszenica Sharbati były oferowane uczestnikom rynku w 
Unii Europejskiej, rzeczywiście importowane do Unii Europejskiej oraz że nie istniała 
inna precyzyjna nazwa dla tego produktu, nie było wystarczających dowodów na to, by 
w momencie złożenia zgłoszenia do rejestracji WZT, produkty były znane w stopniu 
wymaganym zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. d) RWZT. 
 
Zastrzeżenia co do rejestracji powinny również zostać wysunięte w momencie, gdy 
zgłoszony do rejestracji znak towarowy jest nieznacznie różniącym się wariantem (tj. 
niewielkie różnice, które nie zmieniają postrzegania wzrokowego i słuchowego 
oznaczenia) nazwy odmiany rośliny wykorzystywanej w handlu, tym samym sugerując 
konsumentom, że mają do czynienia z opisową bądź rodzajową nazwą odmiany 
rośliny. 
 
Innym przykładem w tej kwestii jest orzeczenie z 03/12/2009 w sprawie R 1743/2007-1 
„VESUVIA”. Izba uznała, że dowody pochodzące ze Stanów Zjednoczonych i Kanady 
są wystarczające, by stwierdzić, że nazwa odmiany róż „Vesuvius” może stać się 
wskaźnikiem o charakterze opisowym na obszarze Unii Europejskiej w rozumieniu 
art. 7 ust. 1 lit. c) RWZT i znak towarowy „VESUVIA” zgłoszony do rejestracji zbliżył się 
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do tego stanu. Izba uzasadniła odmowę faktem, że o różach mówi się zwykle w rodzaju 
żeńskim. 
 
Wreszcie należy zwrócić uwagę na to, że zastrzeżenia co do rejestracji powinny zostać 
wysunięte nie tylko wobec znaków towarowych zgłoszonych do rejestracji, które są 
identyczne (albo są nieznacznie różniącym się wariantem) jak nazwa odmiany rośliny, 
która jest już wykorzystywana w handlu, ale także wobec wszelkich towarów i/lub 
usług, które mogą być bezpośrednio skojarzone z daną nazwą odmiany rośliny (na 
przykład import-eksport danej odmiany rośliny). 
 
2.3.3 Znaki graficzne 
 
Dla celów formalnych oznaczenia przedstawione w innych alfabetach niż łaciński, 
grecki lub cyrylica uznawane są za graficzne znaki towarowe. Niemniej jednak nie 
oznacza to, że semantyczna treść tych oznaczeń nie powinna być brana pod uwagę do 
celów zastosowania art. 7 ust. 1 lit. c). 
 
Jeżeli znak graficzny składa się wyłącznie z formy naturalnej, która nie różni się 
znacznie od realistycznego wizerunku, służącego wskazaniu rodzaju lub zamierzonego 
przeznaczenia towarów lub usług, w stosunku do tego znaku powinny zostać 
wysunięte zastrzeżenia co do rejestracji na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c) RWZT ze 
względu na charakter opisowy cechy danych towarów lub usług. 
 

Oznaczenie Sprawa 

 

Wyrok z 08/07/2010, T-385/08 
„Representation of a dog” 

 

Wyrok z 08/07/2010, T-386/08 
„Representation of a horse” 

 
 
W tych sprawach Sąd uznał, że dla towarów w klasach 18 i 31, odpowiednio wizerunek 
psa lub konia służy wskazaniu rodzaju zwierzęcia, dla którego przeznaczony jest 
towar. 
 
W pierwszej sprawie Sąd zwrócił uwagę na fakt, że towary w klasie 18 to produkty dla 
psów, jak na przykład smycze, obroże i inne akcesoria, włączając torby. W kategorii 
akcesoriów dla zwierząt powszechną praktyką jest wykorzystywanie realistycznych lub 
stylizowanych, ale realistycznych wizerunków zwierząt do wskazania rodzaju 
zwierzęcia, którego dotyczy produkt. W związku z tym w wypadku towarów w klasie 18 
właściwy krąg odbiorców natychmiast i bez zastanowienia uzna przekaz obrazu jako 
informację, że te towary są przeznaczone dla psów. Dlatego wizerunek psa wskazuje 
na zasadnicze właściwości danych towarów. Oznaczenie zgłoszone do rejestracji ma w 
związku z tym charakter opisowy (pkt 25-28). 
 
To samo dotyczy towarów w klasie 31. Ponieważ karma dla psów znajduje się w 
kategorii produktów spożywczych dla zwierząt domowych, zgłoszony znak w sposób 
opisowy wskazuje na odpowiednie produkty, co zostanie natychmiast zrozumiane 
przez właściwy krąg odbiorców (pkt 29). 



Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji 
 

 
Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część B: Rozpatrywanie zgłoszeń Strona 58 
 
FINAL VERSION 1.0 DATE 02/01/2014 

 
W drugiej sprawie Sąd uznał, że dla odzieży, nakryć głowy i pasków w klasie 25, 
wizerunek konia miał charakter opisowy wobec rodzaju lub przeznaczenia towarów, tj. 
że zostały specjalnie zaprojektowane bądź nadają się do jazdy konnej. Ponieważ 
właściwy krąg odbiorców bezpośrednio skojarzyłby konia i jazdę konną, Sąd uznał, że 
istnieje bezpośrednie i konkretne powiązanie pomiędzy wizerunkiem konia i 
odpowiednimi towarami (pkt 35-38). 
 
Tytułem przykładu - poniższe oznaczenie zostało uznane za wystarczająco silnie 
stylizowane, by znacząco różnić się od realistycznego wizerunku służącego do 
wskazania rodzaju lub przeznaczenia towarów lub usług i jako takie zostało 
zarejestrowane. 
 

Oznaczenie Nr WZT Towary i usługi 

 

WZT nr 844 
Klasy 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 31, 
41, 42 

 
 
2.3.4 Kryteria znaków graficznych 
 
2.3.4.1 Uwagi wstępne 
 
Pojęcia lub oznaczenia, które nie mają charakteru odróżniającego, mają charakter 
opisowy lub rodzajowy, mogą zostać wyłączone z zakresu odmowy na podstawie art. 7 
ust. 1 lit. b), c) lub d) RWZT, jeżeli zostaną połączone z innymi elementami, które 
sprawią, że całe oznaczenie będzie mieć charakter odróżniający. Innymi słowy, 
odmowy na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b), c) i/lub d) mogą nie dotyczyć oznaczeń 
składających się z elementu niemającego charakteru odróżniającego, mającego 
charakter opisowy lub rodzajowy połączonego z innymi elementami, które sprawiają, 
że oznaczenie jako całość przekracza minimalny stopień charakteru odróżniającego. 
 
W praktyce oznacza to, że jednym z podstawowych pytań, na które muszą 
odpowiedzieć eksperci w swojej codziennej pracy jest to, czy znak ma wystarczający 
charakter graficzny, by osiągnąć charakter odróżniający w minimalnym stopniu 
wymaganym do rejestracji. 
 
Obecność elementów graficznych może nadawać charakter odróżniający oznaczeniu 
składającemu się z elementu słownego o opisowym i/lub nieodróżniającym 
charakterze, tak by kwalifikowało się do rejestracji jako WZT. W związku z tym ekspert 
powinien rozważyć pytanie, czy stylizacja i/lub cechy graficzne oznaczenia są 
wystarczające do pełnienia funkcji znaku towarowego. 
 
Na potrzeby tego dokumentu wyrażenie „element graficzny” obejmuje dowolny element 
graficzny / stylizację występującą w oznaczeniu, takie jak krój pisma, rozmiar czcionki, 
kolory i pozycję/rozmieszczenie słów/liter. Obejmuje także kształty geometryczne, 
etykiety, wzory i symbole, a także wszelkie połączenia wyżej wymienionych 
elementów. 
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Co do zasady jeżeli element graficzny, który sam w sobie ma charakter odróżniający, 
zostanie dodany do elementu słownego o charakterze opisowym i/lub 
nieodróżniającym, znak można zarejestrować, pod warunkiem że element graficzny, z 
powodu jego rozmiaru lub rozmieszczenia, jest dobrze rozpoznawalny w oznaczeniu. 
 

Oznaczenie Nr WZT Towary i usługi 

 
WZT nr 11 418 605 Klasa 24 

 

W stosunku do powyższego oznaczenia wysunięto zastrzeżenia co do rejestracji, ponieważ krój pisma nie 
ma charakteru odróżniającego, gdyż nie różni się znacząco od krojów pisma powszechnie 
wykorzystywanych w handlu i dlatego, że czerwony element znajdujący się nad literą „i” jest mało 
rozpoznawalny. 

 
Nawet jeżeli element graficzny spełnia wyżej wymienione wymagania, niezbędna jest 
ocena oznaczenia jako całości w odniesieniu do zgłoszonych produktów i usług. 
 
Należy wziąć pod uwagę, że w sytuacji, gdy element słowny ma charakter 
opisowy / nie ma charakteru odróżniającego, w szczególności musi zostać zbadane, 
czy element graficzny: 
 
• ma charakter uderzający i/lub zaskakujący, i/lub nieoczekiwany, i/lub niezwykły, 

i/lub arbitralny; 
 
• jest w stanie sprawić, że konsumenci natychmiast zapamiętają oznaczenie na 

długi czas poprzez odwrócenie ich uwagi od przekazu o charakterze 
opisowym/niewyróżniającym zawartego w elemencie słownym; 

 
• ma charakter, który wymaga wysiłku interpretacyjnego ze strony właściwego 

kręgu odbiorców w celu zrozumienia/odgadnięcia znaczenia elementu słownego. 
 

Oznaczenie Nr WZT Towary i usługi 

 
WZT nr 11 595 601 Produkty w klasie 3 

(oznaczenie w trakcie badania) 

W stosunku do powyższego znaku towarowego zgłoszonego do rejestracji wysunięto zastrzeżenia, 
ponieważ ma zdecydowany charakter opisowy w odniesieniu do towarów w klasie 3, których dotyczyło 
zgłoszenie. Treść pojęcia o charakterze opisowym przysłania graficzny charakter litery „L”, nawet jeżeli 
oddzielne graficzne przedstawienie litery „L” byłoby możliwe do zarejestrowania dla tych samych towarów 
i usług. 

 
Wreszcie fakt, że oznaczenie zawiera elementy graficzne nie sprawia, że nie może 
wprowadzać w błąd, być sprzeczne z porządkiem publicznym lub podlegać innym 
podstawom odmowy, jak określono w art. 7 ust. 1 lit. h), i), j) i k) RWZT. 
 
 
2.3.4.2 Stylizowane elementy słowne 
 
Co do zasady elementy słowne o charakterze opisowym bądź nieodróżniającym 
zapisane podstawowym lub standardowym krojem pisma, z zastosowaniem lub bez 
zastosowania elementów formatowania, jak „pogrubienie” lub „kursywa”, nie są 
możliwe do zarejestrowania. Im bardziej czytelny i/lub powszechny krój pisma, tym 
mniejszy jest jego charakter odróżniający. Czytelne i/lub powszechne kroje pisma 
ręcznego zwykle nie mają charakteru odróżniającego. Innymi słowy, aby nadać 
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oznaczeniu charakter odróżniający, stylizacja kroju pisma powinna mieć taki charakter, 
by wymagać od konsumenta wysiłku intelektualnego w celu zrozumienia znaczenia 
elementu słownego w odniesieniu do zgłaszanych towarów i usług. 
 
• Standardowy krój pisma + kursywa 
 

Oznaczenie Nr WZT Towary i usługi 

 
WZT nr 4 651 683 M.in. towary w klasach 1, 7 i 22 

Powyższe oznaczenie zostało odrzucone. Słowo „Foam” zapisane jest standardową czcionką, a „plus” 
zwykłą kursywą. Ponieważ żadna z tych form nie jest w żaden sposób uderzająca ani niezwykła, właściwy 
krąg odbiorców nie uzna elementów graficznych za nadające oznaczeniu funkcję wskazującą na 
pochodzenie (orzeczenie z 07/05/2008 w sprawie R 655/2007-1 „Foamplus”, pkt 16). 

 
 
• Specjalny krój pisma 
 

Oznaczenie Nr WZT Towary i usługi 

 
WZT nr 5 456 207 Klasy 12, 25 i 28 

Pojęcie „Superleggera” oznacza „super lekka”, a odrzucenie tego znaku potwierdził Sąd (zob. wyrok z 
19/05/2010 w sprawie T-464/08 „Superleggera”, pkt 33-34). Sąd zauważył, że czcionka jest w pewnym 
stopniu niezwykła, niemniej jednak jej styl prawdopodobnie nie sprawi, że właściwy krąg odbiorców 
natychmiast zapamięta oznaczenie na długi czas albo odróżni towary zgłaszającego od towarów innych 
dostawców na rynku, ponieważ forma liter pisanych odręcznie jest formą zwykłą na polu komercyjnym. 
W związku z tym w oczach konsumentów, a w tej sprawie dla właściwego kręgu odbiorców, styl ten jest w 
dużej mierze normalny. Jeżeli chodzi o argument zgłaszającego, że wykorzystanie wielkiej litery „S” na 
początku zmienia postrzeganie wyrażenia „Superleggera”, Sąd stwierdził, że wykorzystanie wielkiej litery 
nie powoduje, że wyrażenie nie będzie postrzegane jako przekazujące informacje dotyczące danych 
towarów. 

 
• Kolor 
 
Samo „dodanie” podstawowego i/lub powszechnie wykorzystywanego na rynku koloru 
lub kombinacji kolorów nie wystarcza, aby można było zarejestrować element słowny o 
charakterze opisowym i niemający charakteru odróżniającego. Poniższy przykład 
przedstawia znak odrzucony pomimo wykorzystania koloru. 
 
 

Oznaczenie Nr WZT Towary i usługi 

 WZT nr 7 147 689 Towary i usługi w klasach 9 i 38 

 
 
• Krój pisma, rozmiar czcionki lub rozmieszczenie słów i/lub liter 
 
Sposób rozmieszczenia elementów słownych może nadać oznaczeniu charakter 
odróżniający, jeżeli jest w stanie wpłynąć na postrzeganie znaczenia elementów 
słownych przez konsumenta. Innymi słowy, rozmieszczenie musi mieć taki charakter, 
by dostrzeżenie połączenia pomiędzy elementami słownymi a zgłaszanymi towarami i 
usługami wymagało od konsumenta wysiłku intelektualnego. Co do zasady fakt, że 
elementy słowne są rozmieszczone pionowo, do góry nogami albo w jednej, dwóch lub 
większej liczbie wierszy, nie wystarczy by nadać oznaczeniu charakter odróżniający 
w minimalnym wymaganym stopniu, który jest niezbędny do rejestracji. 
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Oznaczenie Nr WZT Towary i usługi 

 

WZT nr 8 294 233 Towary w klasie 3 

Zgłoszenie do rejestracji powyższego znaku dla kosmetyków i produktów do pielęgnacji ciała i urody 
zostało odrzucone ze względu to, że zwykły charakter kroju pisma i prezentacja obu elementów słownych, 
jeden nad drugim, nie mogą być uznane za niezwykłe. Fakt, że „b” jest większe niż pozostałe litery w 
słowie „beauty” jest niemal niezauważalny. Same te elementy nie mogą nadać charakteru odróżniającego 
oznaczeniu zgłoszonemu do rejestracji (wyrok z 11/07/2012 w sprawie T-559/10 „Natural beauty”, pkt 26). 

 
 
Poniższy znak został uznany za możliwy do przyjęcia. 
 

Oznaczenie Nr WZT Towary i usługi 

 

WZT nr 2795771 Towary i usługi w klasach 9 i 38. 

Skrót „DVB” oznacza „Digital Video Broadcasting”, wyrażenie wskazujące na konkretny rodzaj technologii 
nadawczej. Bez wcześniejszej znajomości skrótu DVB do odgadnięcia znaczenia oznaczenia 
przedstawionego powyżej konieczny jest pewien wysiłek intelektualny i interpretacja. Oddzielnie litery 
tworzące oznaczenie nie są łatwe do odróżnienia, oznaczenie może być stylizowanym zapisem DV3, 
D13, DVB, a nawet LV3 lub LVB. Co więcej, krój pisma nie różni się znacząco od powszechnych krojów. 
Mając charakter odróżniający w co najmniej minimalnym wymaganym stopniu, powyższe oznaczenie 
może funkcjonować jako znak towarowy (orzeczenie z 09/10/2008 w sprawie R 1641/2007-2, pkt 23-25). 

 
 
2.3.4.3 Elementy słowne połączone z innymi elementami graficznymi 
 

Elementy słowne połączone ze zwykłymi kształtami lub wzorami 
 
Podstawowe kształty i figury obejmują kropki, linie, odcinki, okręgi i wielokąty, takie jak 
trójkąty, kwadraty, prostokąty, równoległoboki, pięciokąty, sześciokąty itp. Należy wziąć 
pod uwagę, że istnieją kształty, figury i wzory, które pomimo tego, że nie są figurami 
geometrycznymi, są zbyt proste/zwykłe, by nadać oznaczeniu charakter odróżniający. 
 
Elementy słowne o charakterze opisowym lub niemające charakteru odróżniającego 
prawdopodobnie nie zostaną zaakceptowane, jeżeli zostaną połączone z 
podstawowymi/prostymi/zwykłymi kształtami/figurami/wzorami, o charakterze 
geometrycznym lub niegeometrycznym. Dzieje się tak głównie z powodu poniższych 
okoliczności: 
 
• konsument patrzący na znak zwykle najłatwiej zapamiętuje i rozpoznaje element 

słowny; 
 
• takie kształty/figury nie niosą ze sobą „przekazu” dla konsumentów i przez to nie 

są w stanie odwrócić ich uwagi od opisowego/nieodróżniającego charakteru 
znaczenia elementu słownego. 
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Wykorzystanie koloru, który jest kolorem podstawowym i/lub powszechnie 
wykorzystywanym na rynku, nie nadaje znakowi charakteru odróżniającego 
w minimalnym wymaganym stopniu. 
 
Poniższy znak uważany jest za możliwy do zakwestionowania. 
 

Oznaczenie Nr WZT Towary i usługi 

 

WZT nr 6 039 119 Towary w klasie 24 

 
 
Z drugiej strony złożone kształty, figury i wzory mogą nadać oznaczeniu charakter 
odróżniający. Co do zasady im bardziej złożone są kształty/figury/wzory, tym ich 
charakter jest bardziej odróżniający. Niemniej jednak by stwierdzić istnienie charakteru 
odróżniającego w minimalnym wymaganym stopniu, powinno się wziąć pod uwagę 
inne czynniki, takie jak na przykład: 
 
• kształt/figura/wzór nie powinien składać się z połączenia niemającego charakteru 

odróżniającego podstawowych/prostych/zwykłych kształtów/figur/wzorów o 
charakterze geometrycznym lub niegeometrycznym. W takich wypadkach 
niezbędna jest także prawidłowa ocena „wizualnego wrażenia” wywoływanego 
przez element graficzny w odniesieniu do elementu słownego; 

 
• kształt/figura/wzór nie powinien składać się z etykiety o charakterze 

powszechnym/niewyróżniającym; 
 
• kształt/figura/wzór nie powinien być powszechnie wykorzystywany w handlu w 

odniesieniu do zgłaszanych towarów i usług; 
 
• kształt/figura/wzór nie powinien być wzorem, którego właściwy krąg odbiorców 

nie będzie w stanie łatwo zapamiętać; 
 
• kształt/figura/wzór nie powinien mieć jedynie cech dekoracyjnych/funkcjonalnych; 
 
• kształt/figura/wzór nie powinien składać się z dwuwymiarowych przedstawień 

towarów i/lub usług (lub ich części) o charakterze opisowym/niewyróżniającym 
ani nie powinien wzmacniać charakteru opisowego i/lub promocyjnego przekazu 
elementu słownego; 

 
• kształt/figura/wzór nie powinien składać się z dwuwymiarowych przedstawień 

pojemników/opakowań zgłaszanych towarów; 
 
• kształt/figura/wzór nie powinien składać się z przedstawienia niemającego 

charakteru odróżniającego, odzwierciedlającego wygląd/zarys towarów lub ich 
części; 

 
• kształt/figura/wzór nie powinien składać się z dwuwymiarowego przedstawienia o 

charakterze niewyróżniającym odzwierciedlającego 
miejsce/przestrzeń/obszar/lokalizację, w której towary/usługi są 
sprzedawane/dostarczane/dystrybuowane/wystawiane. 
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Te „cechy” mogą się wzajemnie pokrywać i mogą też być obecne jednocześnie w tym 
samym oznaczeniu. 
 
Poniżej wymieniono przykłady elementów graficznych, należących do niektórych z 
wyżej wymienionych kategorii. 
 
 

Elementy opisowe składające się z przedstawienia towarów lub usług (lub ich części) o 
charakterze opisowym/ niewyróżniającym 
 
W niektórych wypadkach element graficzny składa się z przedstawienia zgłaszanych 
towarów lub usług (lub ich części). Co do zasady uważa się, że przedstawienie ma 
charakter opisowy i/lub pozbawiony charakteru odróżniającego, jeżeli: 
 
• jest „wiernym” lub „realistycznym” wizerunkiem towarów lub usług; 
 
• składa się z symbolicznego/stylizowanego - ale mimo to realistycznego - 

przedstawienia towarów lub usług. 
 
W obu wypadkach, przedstawienie nie powinno znacząco odbiegać od tych 
powszechnie wykorzystywanych w handlu, aby można było wysunąć w stosunku do 
niego zastrzeżenia co do rejestracji. 
 
 

Elementy opisowe powszechnie wykorzystywane w handlu w odniesieniu do towarów 
lub usług 
 
Co do zasady elementy graficzne powszechnie wykorzystywane w handlu 
w odniesieniu do zgłaszanych towarów i/lub usług nie nadają całemu oznaczeniu 
charakteru odróżniającego. Zob. poniższe przykłady. 
 

Oznaczenie Nr znaku towarowego Towary i usługi 

 

Rejestracja międzynarodowa 
wskazująca UE nr 1 116 291 

Towary i usługi w klasach 29, 30, 
31 i 43 

Niemieckie wyrażenie „Einfach Gut!” w powyższym znaku znaczy po polsku „Po prostu dobre!”. Czerwone 
serce to znak powszechnie wykorzystywany na rynku w odniesieniu do towarów i usług, w szczególności 
artykułów spożywczych, takich jak czekolada i słodycze, a zwłaszcza w związku ze szczególnymi 
okazjami, jak Walentynki. Zgłoszenie do rejestracji znaku jako takiego zostało odrzucone. 
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Oznaczenie Sprawa 

 

Wyrok z 15/09/2005, C-37/03 P „BioID” 

Rejestracja powyższego znaku została odrzucona dla zgłaszanych towarów w klasach 9, 38 i 42 w 
odniesieniu do zarządzania hasłami i opcjami bezpieczeństwa dla oprogramowania i telekomunikacji. 
Właściwy krąg odbiorców rozpozna całe oznaczenie jako „identyfikację biometryczną”, która ma charakter 
niewyróżniający wobec zgłaszanych towarów i usług, nie ma charakteru, który mógłby, z punktu widzenia 
właściwego kręgu odbiorców, gwarantować konsumentowi lub końcowemu odbiorcy rozpoznanie towaru 
lub usługi oznaczonej znakiem towarowym (pkt 70). Ponadto brak jakiegokolwiek szczególnego elementu 
odróżniającego, litery pisane czcionką „Arial”, jak również litery o różnej grubości nie pozwalają 
zgłoszonemu znakowi towarowemu na zagwarantowanie właściwemu kręgowi odbiorców określenia 
pochodzenia zgłaszanych towarów i usług (pkt 71). 

 
 

Elementy graficzne składające się ze wzorów 
 
Co do zasady wzory nie nadają charakteru odróżniającego oznaczeniom składającym 
się z elementów słownych o charakterze opisowym/nieodróżniającym, jeżeli są 
postrzegane przez właściwy krąg odbiorców jedynie jako elementy dekoracyjne. W 
takich wypadkach bowiem nie niosą one żadnego „przekazu”, który mógłby sprawić, że 
oznaczenie będzie dla konsumentów łatwe do zapamiętania. 
 

Połączenia elementów graficznych o charakterze nieodróżniającym i/lub zwykłym 

 
Co do zasady połączenia zwykłych elementów graficznych (geometrycznych lub 
niegeometrycznych) nie nadają charakteru odróżniającego oznaczeniom składającym 
się z elementów słownych, jeżeli nie są w stanie odwrócić uwagi konsumentów od jego 
przekazu o charakterze opisowym/nieodróżniającym. W takich wypadkach niezbędna 
jest odpowiednia ocena „wizualnego wrażenia” elementu graficznego w odniesieniu do 
elementu słownego. 
 
Przykładowo rejestracja poniższych znaków została odrzucona. 
 

Oznaczenie Nr WZT Towary i usługi 

 

WZT nr 11 439 932 

Dla usług w klasach 39 i 41 
(łącznie z wypożyczaniem 

samochodów) 
wycofano 

W tym wypadku „zawijas” nie wystarczy, by nadać znakowi charakter odróżniający. Nie rzuca się w oczy, 
nie daje się łatwo zauważyć ani zapamiętać, nie dominuje też wystarczająco nad pozostałymi elementami 
słownymi i graficznymi. Ponadto zawijas (a także inne elementy graficzne, tj. krój pisma, kolory i etykieta) 
nie są w stanie odwrócić uwagi konsumenta od przekazu o charakterze wyraźnie 
opisowym/nieodróżniającym wyrażenia „SUPERCAR EXPERIENCE”, tj. „doświadczenie 
super-samochodu”. 
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Podobne uzasadnienie dotyczy elementu graficznego w poniższym oznaczeniu. 
 

Oznaczenie Nr WZT Towary i usługi 

 

WZT nr 11 387 941 Klasy 9, 35 i 41 
 

 
 
Z drugiej strony poniższe znaki zostały uznane za możliwe do zaakceptowania. 
 

Oznaczenie Nr WZT  Towary i usługi 

 

WZT nr 10 894 996 
Towary i usługi w klasach 12, 35 i 

36 
(zarejestrowane) 

 

WZT nr 10 834 299 
Towary i usługi w klasach 9, 38 i 

42 
(zarejestrowane) 

W obu wypadkach pewne elementy graficzne (oznaczenie przed słowem „Specialized” i pięć prostokątów 
rozmieszczonych koliście po prawej stronie słowa „ECO”) wywołują autonomiczne wizualne wrażenie 
wpływające na ogólne postrzeganie oznaczenia w równym stopniu, co element słowny i w związku z tym 
są w stanie przyciągnąć uwagę konsumentów. 

 
 

Elementy słowne połączone z etykietami o charakterze powszechnym/ 
nieodróżniającym 
 
W niektórych wypadkach elementy słowne o charakterze opisowym i/lub 
nieodróżniającym łączone są z elementami, które nie będąc prostymi kształtami 
geometrycznymi, stanowią etykiety o powszechnym/nieodróżniającym charakterze. Te 
etykiety nie są w stanie wywrzeć wrażenia na konsumentach, ponieważ są zbyt proste 
i/lub powszechnie wykorzystywane w handlu w odniesieniu do zgłaszanych 
towarów/usług, jak przedstawiono w poniższych przykładach. 
 

Oznaczenie Nr WZT Towary i usługi 

 

WZT nr 116 434 Klasa 32 
(odmowa) 
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Oznaczenie Nr WZT Towary i usługi 

 

WZT nr 1 166 164 Usługi w klasach 35, 37 i 42 

W odniesieniu do postrzegania kształtu i koloru metki cenowej przez właściwy krąg odbiorców, kolorowe 
metki cenowe są powszechnie wykorzystywane w handlu wszelkimi rodzajami towarów i usług. W 
związku z tym fakt, że metka w powyższym znaku może przyciągać uwagę kręgu odbiorców, nie wpłynie 
na znaczenie dominujących elementów słownych. Ponadto kształt zwykle wzmacnia charakter 
promocyjny elementów słownych dla właściwego kręgu odbiorców (wyrok z 03/07/2003 w sprawie 
T-122/01 „Best Buy”, pkt 33-37). 

 
 
Również w tych wypadkach dodanie „powszechnych” kolorów (lub ich połączenia) nie 
nadaje oznaczeniu charakteru odróżniającego. Tym bardziej, jeżeli zgłaszany kolor 
pełni inne funkcje niż wyłącznie dekoracyjne. 
 
Przykładem jest tutaj poniższy znak. 
 

Oznaczenie Nr WZT Towary i usługi 

 

WZT nr 10 849 263 
Usługi w klasach 35, 36, 38, 41, 

42, 43, 44 i 45 
(odmowa) 

 
 
Fakt, że tego rodzaju etykieta jest zwykle wykorzystywana dla towarów (jak alkohole, 
nugat itp.) nie wystarczy, by w wystarczającym stopniu nadać oznaczeniu charakter 
odróżniający w odniesieniu do usług. 
 
 
2.4 Zwyczajowo używane oznaczenia lub wskazówki (art. 7 ust. 1 

lit. d) RWZT) 
 
2.4.1 Uwagi ogólne 
 
Artykuł 7 ust. 1 lit. d) RWZT wyklucza z rejestracji oznaczenia, które składają się 
wyłącznie ze słów lub wskazówek, które stały się zwyczajowo wykorzystywane w 
danym języku lub w dobrej wierze i ustalonych praktykach handlowych. W tym 
kontekście zwyczajowy charakter oznaczenia może odnosić się do czegoś innego niż 
właściwości lub cechy charakterystyczne samych towarów lub usług. Ta podstawa 
odmowy obejmuje także słowa, które początkowo nie miały żadnego znaczenia lub 
miały inne znaczenie. Obejmuje także pewne skróty, które weszły do języka 
potocznego lub żargonu i przez to stały się zwyczajowo używane w handlu. 
 
Ponadto odmowa na podstawie art. 7 ust. 1 lit. d) RWZT obejmuje także elementy 
graficzne, które są często używane lub stały się nawet standardowym oznaczeniem 
towarów lub usług, np. białe „P” na niebieskim tle dla parkingów lub laska Eskulapa dla 
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aptek. W dziedzinie win i alkoholi obejmuje także tak zwane tradycyjne wyrażenia, 
które - mimo że nie są pojęciami geograficznymi - odnoszą się do charakteru 
określonych rodzajów produktów, ograniczonego do pewnych obszarów 
geograficznych. 
 
 
2.4.2 Moment, w którym pojęcie staje się pojęciem zwyczajowym 
 
Artykuł 7 ust. 1 lit. d) RWZT w znacznym stopniu pokrywa się z art. 7 ust. 1 lit. b) i c) 
RWZT i w związku z tym bardzo rzadko można opierać się tylko na przepisach w nim 
zawartych, ponieważ charakter odróżniający lub opisowy znaku musi zostać oceniony 
zarówno w związku z datą złożenia zgłoszenia, jak i datą decyzji, więc kwestia tego, 
czy pojęcie lub element graficzny miał charakter nieopisowy lub odróżniający wiele lat 
przed tą datą, lub gdy pojęcie zostało stworzone po raz pierwszy, w większości 
wypadków będzie nieistotne. 
 
W niektórych wypadkach zgłoszony znak zaczyna być wykorzystywany zwyczajowo po 
momencie zarejestrowania. Zmiany w znaczeniu oznaczenia, które sprawiają, że 
oznaczenie jest wykorzystywane zwyczajowo po rejestracji, nie prowadzą do 
unieważnienia ex tunc zgodnie z art. 52 ust. 1 lit. a) RWZT, jednak mogą prowadzić do 
odwołania ze skutkiem ex nunc zgodnie z art. 51 ust. 1 lit. b) RWZT. Na przykład 
rejestracja WZT „STIMULATION” [ang. „stymulacja”] została cofnięta, ponieważ 
określenie zaczęło być zwyczajowo wykorzystywane w odniesieniu do napojów 
energetycznych. 
 
 
2.4.3 Ocena pojęć zwyczajowych 
 
Sąd uznał, że art. 7 ust. 1 lit. d) RWZT nie ma zastosowania, jeżeli jego 
wykorzystywanie na rynku ogranicza się do jednego uczestnika rynku (poza 
zgłaszającym WZT do rejestracji) (wyrok z 07/06/2011 w sprawie T-507/08 „16PF”). 
Innymi słowy, znak nie będzie uznany za zwyczajowo wykorzystywany tylko dlatego, 
że zgłaszający WZT do rejestracji nie był pierwszym uczestnikiem rynku, który 
wykorzystał go jako znak towarowy. Aby wykazać charakter zwyczajowy, ekspert musi 
przedstawić dowody (które zwykle pochodzą ze źródeł internetowych) na to, że 
właściwy konsument miał kontakt ze znakiem w kontekście niehandlowym oraz że w 
związku z tym rozpoznaje zwyczajowe znaczenie w odniesieniu do zgłaszanych 
towarów i usług. 
 
Artykuł 7 ust. 1 lit. d) RWZT nie ma zastosowania, jeżeli znak składa się z 
ogólniejszego pojęcia zachwalającego, które nie ma konkretnego związku z danymi 
towarami i usługami (zob. wyrok z 04/10/2001 w sprawie C-517/99 „Bravo”, pkt 27 i 
31). 
 
Sąd orzekł, że pojęcie „5 HTP” jest zwyczajowym określeniem aktywnego związku 
chemicznego, 5-hydroksytryptofanu, wykorzystywanego w farmaceutyce do 
poprawiania nastroju (wyrok z 09/03/2011 w sprawie T-190/09 „5 HTP”). Sąd 
podtrzymał zastrzeżenia co do rejestracji na podstawie art. 7 ust. 1 lit. d) RWZT, 
uznając że właściwy krąg odbiorców wystawiony na to oznaczenie uznałby, że w 
kontekście farmaceutycznym, oznaczenie określa ten konkretny rodzaj leku. W 
związku z tym Sąd uznał, że nieistotne jest, czy krąg odbiorców wie, od czego 
pochodzi skrót. Brak znaczenia opisowego w opinii konsumentów może być w związku 
z tym nieskutecznym argumentem przeciwko zastrzeżeniom co do rejestracji 
wysuniętym na podstawie art. 7 ust. 1 lit. d) RWZT. 



Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji 
 

 
Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część B: Rozpatrywanie zgłoszeń Strona 68 
 
FINAL VERSION 1.0 DATE 02/01/2014 

 
 
2.4.4 Możliwość zastosowania art. 7 ust. 1 lit. d) RWZT w odniesieniu do 

nazw odmian roślin 
 
Należy zwrócić uwagę, że problem charakteru rodzajowego może pojawić się w 
kontekście badania znaków towarowych składających się wyłącznie z nazwy odmiany 
roślin, która pokrywa się z określaną przez nią rośliną. W związku z tym we wskazanej 
wyżej części wytycznych określono, że jeżeli dostępne dowody wskazują na to, że 
dana nazwa odmiany roślin stała się nazwą zwyczajową w Unii Europejskiej jako 
rodzajowe określenie danej odmiany, eksperci - poza wysunięciem zastrzeżeń co do 
rejestracji zgłoszonego znaku towarowego na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c) RWZT z 
powodu opisowego charakteru zgłoszonego znaku - powinni także wysunąć 
zastrzeżenia co do jego rejestracji na podstawie art. 7 ust. 1 lit. d) RWZT z 
dodatkowego powodu, że znak towarowy składa się wyłącznie z określenia, które stało 
się określeniem zwyczajowym w odpowiedniej dziedzinie handlu w Unii Europejskiej. 
Zob. więcej informacji w sekcji 2.3.2.10 Nazwy odmian roślin. 
 
 
2.5 Kształty towarów o niezbędnych funkcjach technicznych, 

znacznej wartości estetycznej lub wynikające z charakteru 
towarów (art. 7 ust. 1 lit. e) RWZT) 

 
2.5.1 Uwagi ogólne 
 
Artykuł 7 ust. 1 lit. e) RWZT wyłącza z rejestracji oznaczenia, które składają się 
wyłącznie z (i) kształtu wynikającego z charakteru samych towarów; (ii) kształtu towaru 
niezbędnego do uzyskania efektu technicznego; lub (iii) kształtu zwiększającego 
znacznie wartość towaru. 
 
Należy wziąć pod uwagę, że zastrzeżenia co do rejestracji na podstawie art. 7 ust. 1 
lit. e) RWZT nie są uzasadnione, jeżeli zgłoszone oznaczenie składa się z kształtu 
połączonego z dodatkowym elementem o charakterze wyróżniającym (słowa i/lub 
elementy graficzne), ponieważ oznaczenie jako całość nie będzie się wówczas składać 
wyłącznie z kształtu. 
 
Niemniej jednak art. 7 ust. 1 lit. e) RWZT nie określa rodzaju oznaczeń, które należy 
uznać za kształty zgodnie z tym przepisem. Nie rozróżnia się w nim pomiędzy 
kształtami trójwymiarowymi, kształtami dwuwymiarowymi lub dwuwymiarowymi 
przedstawieniami trójwymiarowych kształtów. W związku z tym należy uznać, że art. 7 
ust. 1 lit. e) RWZT może stosować się do znaków towarowych przedstawiających 
kształty, bez względu na wymiary, w których zostały przedstawione (wyrok z 
08/05/2012 w sprawie T-331/10 „Surface covered with black dots”, pkt 24). W związku 
z tym zastosowanie art. 7 ust. 1 lit. e) RWZT nie ogranicza się do kształtów 
trójwymiarowych. 
 
Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z przyjętym orzecznictwem, zaklasyfikowanie znaku 
jako „graficznego” nie zawsze wyklucza zastosowanie podstaw do odmowy 
przewidzianych w art. 7 ust. 1 lit. e) RWZT. Trybunał Sprawiedliwości i Sąd orzekły, że 
orzecznictwo dotyczące trójwymiarowych znaków składających się z wizerunku 
produktu odnosi się także do znaków „graficznych”, które składają się z 
dwuwymiarowych przedstawień produktów (wyrok z 22/06/2006 w sprawie C-25/05 P 
„Sweet wrapper”, pkt 29; wyrok z 04/10/2007 w sprawie C-144/06 „Tabs”, pkt 38). 
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Artykuł 7 ust. 3 RWZT wyraźnie określa, że w odniesieniu do kształtów, które wynikają 
z charakteru towarów (występujących w przyrodzie lub wyprodukowanych), kształtów 
niezbędnych pod względem funkcyjnym lub kształtów zwiększających znacznie 
wartość towaru muszą zostać zgłoszone zastrzeżenia co do rejestracji na podstawie 
art. 7 ust. 1 lit. e) RWZT, bez względu na uzyskany przez nie charakter odróżniający. 
W związku z tym znaki towarowe są wyłączone z ochrony, jeżeli ich kształt wchodzi w 
zakres art. 7 ust. 1 lit. e) RWZT, bez względu na to, czy ten konkretny kształt może w 
rzeczywistości mieć na rynku charakter odróżniający. 
 
W związku z tym należy zwrócić uwagę, że Trybunał Sprawiedliwości w orzeczeniu w 
trybie prejudycjalnym z 20/09/2007 w sprawie C-371/06 „BENETTON”, dotyczącym 
interpretacji tiret trzeciego art. 3 ust. 1 lit. e) pierwszej dyrektywy Rady nr 89/104 
(dyrektywa o znakach towarowych, DZT) (równoważnego art. 7 ust. 1 lit. e) RWZT) 
orzekł, że kształt produktu, który nadaje mu znaczącą wartość, nie może stanowić 
znaku towarowego na podstawie art. 3 ust. 3 DZT (równoważnego art. 7 ust. 3 RWZT), 
nawet jeżeli przed złożeniem zgłoszenia do rejestracji uzyskał atrakcyjność jako 
oznaczenie o charakterze odróżniającym w wyniku kampanii reklamowej 
przedstawiającej konkretne cechy charakterystyczne danego produktu. 
 
Ponadto Trybunał Sprawiedliwości w orzeczeniu w trybie prejudycjalnym z 08/04/2003 
w połączonych sprawach C-53/01, C-54/04 i C-55/01 „Linde”, pkt 44, stwierdził, że 
ponieważ art. 3 ust. 1 lit. e) DZT jest wstępną podstawą odmowy rejestracji, która może 
zapobiec rejestracji oznaczenia składającego się wyłącznie z kształtu towaru, to jeżeli 
dowolne kryterium wymienione w tym przepisie zostanie spełnione, oznaczenie nie 
może być zarejestrowane jako znak towarowy. 
 
Sąd stwierdził także, że jeżeli wstępna podstawa odmowy rejestracji zostanie usunięta, 
wciąż należy upewnić się, czy konieczna jest odmowa rejestracji trójwymiarowego 
kształtu towarów na podstawie art. 3 ust. 1 lit. b)-d) (pkt 45). 
 
Jeżeli badanie oznaczenia w świetle art. 7 ust. 1 lit. e) RWZT prowadzi do 
stwierdzenia, że spełnione jest jedno z kryteriów wymienionych w tym przepisie, to 
zwalnia ono z badania, czy oznaczenie uzyskało charakter odróżniający poprzez jego 
używanie z tego względu, że zastrzeżenia co do rejestracji tego oznaczenia wysunięte 
na podstawie art. 7 ust. 1 lit. e) nie mogą być usunięte, powołując się na art. 7 ust. 3 
RWZT (wyrok z 06/10/2011 w sprawie T-508/08 „Representation of a loudspeaker”, 
pkt 44). Powyższe okoliczności wyjaśniają korzyść przystąpienia do wcześniejszego 
zbadania oznaczenia w świetle art. 7 ust. 1 lit. e) RWZT, w którym to przypadku 
możliwe jest zastosowanie kilku podstaw odmowy rejestracji przewidzianych w 
art. 7 ust. 1 RWZT, chociaż takich okoliczności nie można interpretować jako 
obowiązku wcześniejszego zbadania tego oznaczenia w świetle art. 7 ust. 1 lit. e) 
RWZT. 
 
W związku z tym jeżeli oznaczenie zgłoszone do rejestracji składa się z kształtu, który 
może być postrzegany przed właściwy krąg odbiorców zarówno jako kształt o 
charakterze wyłącznie funkcjonalnym oraz jako nieodbiegający znacząco od norm 
danego sektora, a dowody wskazują bardziej na brak charakteru odróżniającego niż na 
funkcjonalność, korzystne może być wysunięcie zastrzeżeń co do rejestracji tylko na 
podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) RWZT (wyrok z 18/01/2013 w sprawie T-137/12 „Shape of 
a vibrator”, pkt 33). 
 
Z drugiej strony jeżeli od początku można wyraźnie odróżnić wszystkie poszczególne 
elementy składające się na kształt i można stwierdzić, że wszystkie niezbędne (tj. 
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najważniejsze) elementy spełniają funkcję techniczną lub zwiększają znacznie wartość 
towaru, eksperci powinni wysunąć zastrzeżenia co do rejestracji w pierwszej kolejności 
na podstawie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) lub (iii) RWZT, zależnie od przypadku. W 
związku z tym dla właściwego i skutecznego działania wymiaru sprawiedliwości, jak 
również oszczędności związanych z postępowaniem, zastrzeżenia na podstawie art. 7 
ust. 1 lit. e) RWZT, o ile mają zastosowanie, powinny być wysunięte jak najszybciej. 
 
Może się również zdarzyć, że po początkowych zastrzeżeniach co do rejestracji 
wyłącznie na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) i/lub c) RWZT, dowody przedstawione przez 
zgłaszającego wykażą, że niezbędne cechy danego kształtu pełnią funkcję techniczną, 
lub że kształt znacznie zwiększa wartość towarów. W takich wypadkach powinny 
zostać wysunięte zastrzeżenia co do rejestracji na podstawie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) 
lub (iii), by zgłaszający mógł przedstawić opinie w związku z nimi. Niemniej jednak 
takie podejście jest możliwe wyłącznie w ograniczonej liczbie wypadków. W takiej 
sytuacji zgłaszający może próbować uniknąć zastrzeżeń co do rejestracji wyłącznie za 
pomocą argumentów, ponieważ dowody związane z uzyskanym charakterem 
odróżniającym nie będą brane pod uwagę w kontekście zastrzeżeń na podstawie art. 7 
ust. 1 lit. e) RWZT. 
 
2.5.2 Kształt wynikający z charakteru towarów 
 
Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (i) RWZT oznaczenia, które składają się wyłącznie z 
kształtów wynikających z charakteru towarów nie mogą zostać zarejestrowane. 
 
Ta podstawa do odmowy rejestracji ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy znak 
towarowy zgłoszony do rejestracji składa się wyłącznie z kształtu towaru 
(wytworzonego lub istniejącego w naturze), który odpowiada temu występującemu w 
rzeczywistości, np. poniższe realistyczne przedstawienie banana jako znak towarowy 
dla bananów: 
 

 
 
Należy zauważyć, że jeżeli dany produkt może przybierać różne kształty, nie można 
wysunąć zastrzeżeń co do rejestracji na podstawie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (i) RWZT, 
gdyż nie jest to jedyny naturalny, możliwy kształt towaru. Nie ma na przykład podstawy 
do odmowy rejestracji poniższego kształtu głowicy golarki elektrycznej ze specyfikacją 
dla „golarek elektrycznych”, ponieważ golarki nie muszą być koniecznie produkowane 
w tej konfiguracji: 
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Niemniej jednak w danym przypadku mogą wystąpić inne podstawy do odmowy, takie 
jak zastrzeżenia co do rejestracji na podstawie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) RWZT, 
ponieważ istotne elementy kształtu są funkcjonalne (wyrok z 18/06/2002 w sprawie 
C-299/99 „Philips”). 
 
We wszystkich tych przypadkach, kiedy zgłoszony do rejestracji WZT składa się 
wyłącznie z kształtu towaru, który wynika z jego charakteru, zastrzeżenia co do 
rejestracji mogą być dodatkowo wysunięte na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c) RWZT, 
ponieważ dany kształt ma charakter opisowy wobec charakteru towarów. 
 
 
2.5.3 Kształt towaru niezbędny do uzyskania efektu technicznego 
 
Artykuł 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) RWZT wyklucza z rejestracji oznaczenia, które składają 
się wyłącznie z kształtu towaru, który jest niezbędny do uzyskania efektu technicznego. 
 
Trybunał Sprawiedliwości wydał dwa precedensowe wyroki w sprawie kształtów 
bezwzględnie funkcjonalnych, które pomagają w kwestii badania znaków towarowych, 
które składają się wyłącznie z kształtów funkcjonalnych (orzeczenie w trybie 
prejudycjalnym z 18/06/2002 w sprawie C-299/99 „Philips”, i wyrok z 14/09/2010 w 
sprawie C-48/09 P „Red Lego brick”), interpretując m.in. przepisy art. 3 ust. 1 DZT, 
równoważnego art. 7 ust. 1 RWZT. 
 

 
 
W odniesieniu do powyższego oznaczenia Trybunał Sprawiedliwości uznał, że w 
wypadku oznaczeń składających się wyłącznie z kształtu produktu niezbędnego do 
uzyskania efektu technicznego, art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) DZT ma na celu uniemożliwić 
rejestrację kształtów, których zasadnicze właściwości spełniają funkcję techniczną 
i w rezultacie wyłączność stanowiąca cechę właściwą prawa znaków towarowych 
ograniczyłaby konkurencji możliwość stworzenia produktu, który miałby taką funkcję 
lub co najmniej ograniczyłaby swobodę wyboru rozwiązań technicznych, które 
konkurencja mogłaby opracować w celu zastosowania takiej funkcji w swoim produkcie 
(orzeczenie w trybie prejudycjalnym z 18/06/2002 w sprawie C-299/99 „Philips” pkt 79). 
 
Należy zauważyć, że art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) RWZT, odwołując się do oznaczeń, 
które składają się „wyłącznie” z kształtu towaru, który jest „niezbędny” do uzyskania 
efektu technicznego, ma na celu zapewnienie, że rejestracji nie podlegają jedynie te 
kształty towaru, które są wyłącznie wyrazem zastosowanego rozwiązania technicznego 
i których rejestracja w charakterze znaku towarowego rzeczywiście utrudniłaby 
stosowanie tego rozwiązania technicznego przez inne przedsiębiorstwa („Red Lego 
brick”, pkt 48). 
 
Oznaczenie składa się „wyłącznie” z kształtu towaru, który jest niezbędny do uzyskania 
efektu technicznego, kiedy wszystkie zasadnicze właściwości tego kształtu spełniają 
funkcję techniczną, przy czym obecność niezasadniczych właściwości, które nie 
spełniają funkcji technicznej jest w tym kontekście nieważna („Red Lego brick”, pkt 51). 
Fakt, że mogą istnieć alternatywne kształty, z innymi wymiarami czy wzorem, które 
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pozwolą uzyskać ten sam efekt techniczny, nie uniemożliwia zastosowania tego 
przepisu („Red Lego brick”, ust. 53-58). 
 
Jednakże, art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) RWZT nie ma zastosowania, jeżeli kształt towarów 
zawiera znaczący element niefunkcjonalny, jak np. element dekoracyjny, który pełni 
ważną funkcję w kształcie („Red Lego brick”, pkt 52). 
 
W odwrotnej sytuacji obecność nawet kilku drugorzędnych elementów będących 
przejawem inwencji twórczej w oznaczeniu trójwymiarowym, w którym wszystkie 
zasadnicze elementy wynikają z rozwiązania technicznego, którego oznaczenie to 
stanowi wyraz, nie podważa stwierdzenia, że wspomniane oznaczenie jest tworzone 
wyłącznie przez kształt towaru niezbędny do uzyskania efektu technicznego. 
 
Prawidłowe zastosowanie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) wymaga, by właściwie ustalono 
zasadnicze właściwości rozpatrywanego oznaczenia trójwymiarowego. Wyrażenie 
„zasadnicze właściwości” rozumiane jest jako odnoszące się do najważniejszych 
elementów oznaczenia („Red Lego brick”, pkt 68-69). 
 
Określenia wspomnianych zasadniczych właściwości należy dokonywać indywidualnie 
dla każdego przypadku. Ustaliwszy zasadnicze właściwości oznaczenia, należy 
potwierdzić, czy wszystkie pełnią funkcje techniczne danych towarów. 
 
W ocenie zgłoszenia do rejestracji WZT w kontekście art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) należy 
wziąć pod uwagę znaczenie wyrażenia „efekt techniczny”. Wyrażenie to powinno być 
interpretowane szeroko i zawierać w sobie kształty, które np.: 
 
• pasują do innych obiektów; 
• pozwalają uzyskać największą wytrzymałość; 
• wykorzystują jak najmniej materiałów; 
• umożliwiają dogodne przechowywanie i transport. 

Sprawa precedensowa odnosząca się do kształtów bezwzględnie funkcjonalnych 
dotyczy kształtu klocków w zestawie zabawek budowlanych. 
 
W sprawie unieważnienia rejestracji dwie instancje Urzędu (najpierw Wydział 
Unieważnień, później Wielka Izba) unieważniły WZT nr 107 029 w odniesieniu do 
poniższego oznaczenia trójwymiarowego w klasie 28 zestawy zabawek budowlanych: 
 

Oznaczenie Nr WZT Towary i usługi 

 

WZT nr 107 029 Klasa 28 
(zestawy zabawek budowlanych) 

 
 
W szczególności Wielka Izba uznała, że niektóre z właściwości czerwonego klocka 
Lego („Red Lego brick”) pełniły każda odrębną funkcję techniczną, a mianowicie (i) 
wypustki na górnej powierzchni klocka: wysokość i wymiar w zakresie sczepiania 
klocków ze sobą, ich liczba w zakresie wielofunkcyjności łączenia, ich rozmieszczenie 
w zakresie konfiguracji łączenia; (ii) bolce [w środku klocka]: wpływają na siłę 
przyczepności, ich liczba ma zapewnić właściwą przyczepność w każdej pozycji; 
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grubość ściany zapewniająca sprężystość; (iii) boki: połączone z bokami innych 
klocków umożliwiają uzyskanie ściany; (iv) zagłębienia w spodniej powierzchni klocka: 
mają umożliwiać wczepienie w wypustki na górnej powierzchni klocka i pozwalać na 
łączenie klocków w celu uzyskania siły przyczepności (v) ogólny kształt: kształt klocka 
konstrukcyjnego; rozmiar pozwalający na to, by dziecko mogło go utrzymać w ręku 
(orzeczenie z 10/07/2006 w sprawie R 856/2004-G, pkt 54). 
 
Sąd oddalił odwołanie od powyższej decyzji i potwierdził ustalenia Wielkiej Izby 
podtrzymując, że zastosowała odpowiednio art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) RWZT (wyrok z 
12/11/2008 w sprawie T-270/06 „Red Lego brick”). 
 
W następstwie odwołania, Trybunał Sprawiedliwości w orzeczeniu z 14/09/2010 w 
sprawie C-48/09 P „Red Lego brick” potwierdził wyrok Sądu, podtrzymując, że: 
 

(…) rozwiązanie znajdujące wyraz w badanym kształcie towaru jest z 
technicznego punktu widzenia zalecane dla tej kategorii towarów. Gdyby 
trójwymiarowe oznaczenie składające się z takiego kształtu zostało 
zarejestrowane jako znak towarowy, konkurenci właściciela takiego znaku 
napotkaliby trudności we wprowadzaniu na rynek kształtów towaru, które 
faktycznie mogłyby zastąpić zarejestrowany kształt, a mianowicie 
kształtów, które zarazem nie będą do niego podobne i będą interesujące 
dla konsumenta z funkcjonalnego punktu widzenia (pkt 60). 

 
Co ważne Trybunał wyjaśnił, że zasadnicze właściwości kształtu muszą być określone 
tak obiektywnie, jak to tylko możliwe, aby zastosować art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) RWZT. 
Trybunał dodał, że taka identyfikacja może być - w zależności od sprawy, a przede 
wszystkim z uwzględnieniem stopnia trudności - przeprowadzona poprzez zwykłą 
analizę wizualną oznaczenia lub, z drugiej strony, może być też oparta o szczegółowe 
badanie, w którym są wzięte pod uwagę istotne kryteria oceny, takie jak ankieta, opinie 
ekspertów, czy też inne dane dotyczące wcześniej przyznanych w związku z danym 
produktem praw własności intelektualnej (pkt 71). 
 
 
Co więcej, Trybunał stwierdził, że: 
 

„(...) funkcjonalność techniczna właściwości kształtu może być oceniana 
między innymi z uwzględnieniem dokumentacji dotyczącej wcześniejszych 
patentów, które opisują funkcjonalne elementy rozpatrywanego kształtu.” 
(pkt 85). 

 
W związku z tym fakt, że dany kształt jest lub był przedmiotem patentu lub zgłoszenia 
patentowego stanowi na pierwszy rzut oka dowód, że te właściwości kształtu określone 
jako funkcjonalne w zastrzeżeniu patentowym są niezbędne do osiągnięcia efektu 
technicznego. 
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Sprawa odnosząca się do poniższego kształtu zgłoszonego do rejestracji jako “noże i 
rękojeści noży” zapewnia nam przykład na to, jak określić zasadnicze właściwości 
kształtu, i jak ocenić, czy wszystkie te właściwości pełnią funkcję techniczną: 
 

Oznaczenie Sprawa 

 

Wyrok z 19/09/2012, T-164/11 
„Shape of knife handles” 

 
 
W tej sprawie zgłoszony kształt opisany był jako: 
 

„(...) lekko zakrzywiona rękojeść charakteryzująca się małym kątem (5-10 
stopni) pomiędzy ostrzem noża, a osią wzdłużną rękojeści, której środkowa 
część jest lekko zaokrąglona w zewnętrznym przekroju poprzecznym, która 
rozszerza się ku stożkowemu końcowi. Rękojeść zawiera również śrubę z 
łbem radełkowanym w powłoce noża”. 

 
Trybunał stwierdził, że 
 

jak uwidocznia patent [na podstawie którego wniesiono o unieważnienie], 
efekt techniczny kąta między ostrzem noża i osią wzdłużną rękojeści z 
masy perłowej wspomaga cięcie. Środkowa część rękojeści ma duży wpływ 
na długie cięcia. Sprawia, że są one bardziej precyzyjne i pozwala na 
wywieranie większej siły. Wreszcie śruba z łbem radełkowanym pozwala na 
otwarcie powłoki rękojeści i wymianę ostrza bez korzystania z innych 
narzędzi, nie utrudniając korzystania z noża (pkt 30), 

 
i postanowił, że najważniejsze elementy oznaczenia, które stanowią zasadnicze 
właściwości kształtu, są wyłącznie funkcjonalne (pkt 33). 
 
 
2.5.4 Kształt znacznie zwiększający wartość towaru 
 
Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) RWZT oznaczenie, które składa się wyłącznie z 
kształtu znacznie zwiększającego wartość towaru nie może być zarejestrowane, a 
jeżeli jest zarejestrowane, może zostać unieważnione. 
 
Podczas gdy ten sam kształt co do zasady może być chroniony zarówno jako wzór, jak 
i znak towarowy, należy wspomnieć, że art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) RWZT wyłącznie 
zabrania ochrony kształtów w pewnych przypadkach, a mianowicie kiedy oznaczenie 
składa się z kształtu znacznie zwiększającego wartość towaru. 
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Jak na razie jedyną sprawą precedensową w kwestii kształtów znacznie 
zwiększających wartość towarów jest poniższe trójwymiarowe przedstawienie głośnika, 
które było przedmiotem orzeczenia z 10/09/2008 w sprawie R 497/2005-1. 
 

Oznaczenie Sprawa 

 

Orzeczenie z 10/09/2008, R 497/2005-1 

 
Towary te to, poza głośnikami, inne urządzenia do odbioru sygnałów dźwiękowych, ich 
przetwarzania, odtwarzania, regulacji i dystrybucji w klasie 9, jak również w klasie 20, 
meble hi-fi. 
 
Zgodnie z tą decyzją Pierwsza Izba Odwoławcza uznała, że kształt danego głośnika 
będzie postrzegany jako czysta, wysmukła i ponadczasowa figura. Uznano również, że 
kształt sam w sobie jest decydującym elementem, dzięki któremu konsument docenia 
towar i dla którego kształt znacznie zwiększa wartość produktu (pkt 34). 
 
Sąd w wyroku z 06/10/2011 w sprawie T-508/08 „Representation of a loudspeaker”, 
potwierdził powyższą decyzję Izby Odwoławczej. Jest to jak na razie jedyne orzeczenie 
sądownictwa Unii Europejskiej w sprawie ozdobnych kształtów, które znacznie 
zwiększają wartość towarów. 
 
Sąd przypomniał, że bezpośredni powód zakazu rejestracji kształtów, które znacznie 
zwiększają wartość towarów jest taki sam jak w wypadku kształtów zwyczajnie 
funkcjonalnych - zapobieżenie powstaniu wyłącznego i stałego prawa, jakie daje znak 
towarowy, które miałoby wydłużać okres ważności praw, które według legislatury 
powinny być ograniczone do pewnego okresu (pkt 65). 
 
W kwestii przedmiotu sprawy Sąd uznał, że dla towarów, takich jak wymienione 
powyżej, wzór jest elementem, który będzie bardzo ważny w wyborze konsumenta, 
nawet jeżeli konsument ten bierze również pod uwagę inne właściwości towaru. Po 
stwierdzeniu, że kształt dla którego zostało złożone zgłoszenie do rejestracji ujawnia 
bardzo osobliwy wzór, który jest elementem strategii marki zgłaszającego i który 
zwiększa atrakcyjność towaru, to znaczy jego wartość, Sąd stwierdził, że 
z przytaczanych dowodów, to znaczy fragmentów stron internetowych dystrybutorów, 
sprzedaży w drodze licytacji czy sprzedaży używanych towarów, wynika, że 
w pierwszej kolejności podkreślane są właściwości estetyczne tego kształtu oraz że 
kształt ten jest postrzegany jako swego rodzaju czysta, wysmukła i ponadczasowa 
figura służąca odtwarzaniu muzyki, co czyni z niego zasadniczy element będący 
argumentem przy promowaniu sprzedaży (pkt 75). Sąd podsumował, że niezależnie od 
innych właściwości danych towarów, kształt, dla którego zostało złożone zgłoszenie do 
rejestracji, zwiększa znacznie wartość towaru. 
 
Z powyższego wyroku wynika, że ważne jest określenie, czy wartość estetyczna 
kształtów może sama z siebie stanowić wartość komercyjną produktów i znacznie 
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wpłynąć na decyzję konsumenta. Nie jest istotne, czy ogólna wartość produktów jest 
wynikiem innych czynników, jeżeli sam kształt wpływa na wartość w znacznym stopniu. 
 
W praktyce ta podstawa odmowy rejestracji będzie miała w większości 
zastosowanie do towarów, w których kształt jest znacznym, lecz niekoniecznie 
jedynym czynnikiem wpływającym na decyzję o zakupie. Będą to na przykład 
dzieła sztuki i przedmioty takie jak biżuteria, ceramika i inne obiekty, które są 
kupowane przede wszystkim ze względu na wartość estetyczną związaną z ich 
kształtem. 
 
Z drugiej strony fakt, że kształt może być atrakcyjny, nie jest wystarczający, aby 
wykluczyć go z rejestracji. Gdyby tak było, niemożliwe stałoby się wymyślenie 
jakiegokolwiek kształtu znaku towarowego, biorąc pod uwagę, że w nowoczesnym 
biznesie nie ma produktu przemysłowej użyteczności, który nie był przedmiotem badań 
czy wzornictwa przemysłowego przed rynkową dystrybucją (orzeczenie z 03/05/2000 w 
sprawie R 395/1999-3 „Gancino quadrato singolo”, pkt 1-2 i 22-36). 
 
Przykładowo Izba uznała, że poniższy kształt nie nadaje towarom znacznej wartości. 
 

Oznaczenie Sprawa 

 

Orzeczenie z 14/12/2010, R 486/2010-2 
„Shape of a chair” 

 
Izba uznała, że powyższy kształt jest estetyczny i atrakcyjny wizualnie, ale nie różnił 
się wystarczająco od norm prezentacji krzeseł w dniu złożenia zgłoszenia. Ponadto 
Izba uznała, że krzesło zostało zakupione, by na nim siedzieć i by służyło jako 
wygodny mebel biurowy w domu lub miejscu pracy. Ta sprawa różni się od wyżej 
wymienionej dotyczącej głośnika („Loudspeaker”), ponieważ według Izby takie cechy, 
jak wygięte oparcie, które zapewnia podparcie części lędźwiowej kręgosłupa oraz 
podłokietniki i cztery kółka, które również poprawiają jego wygodę, są widoczne w jego 
kształcie, w przeciwieństwie do cech technicznych głośnika w decyzji dotyczącej 
sprawy „Loudspeaker”. 
 
Izba uznała, że status „ikony wzornictwa”, na który powołał się właściciel WZT w 
sprawie powyższego krzesła nie wskazuje automatycznie na to, że wartość produktu 
tkwi głównie w samym kształcie, który wynika bardziej z faktu, iż krzesło ma solidny, 
wygodny i ergonomiczny wzór, który stał się sławny w szczególności z powodu 
znaczących działań marketingowych w przeszłości. 
 
Izba zwróciła także uwagę na to, że właściciel WZT nie twierdził, że wartość kształtu 
tkwi w jego wizualnej atrakcyjności, a wnioskujący o unieważnienie nie przedstawił 
dowodów na to, że sprzedający reklamują dane krzesło, polegając głównie na jego 
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estetycznym wyglądzie (pkt 21-23) (należy zwrócić uwagę, że złożono wniosek o 
odwołanie od decyzji Izby i sprawa zawisła przed Sądem w sprawie T-161/11). 
 
Do zbadania tych znaków towarowych niezbędne jest podejście indywidualne. W 
większości tych spraw odpowiednie badanie będzie możliwe wyłącznie wtedy, gdy 
dzięki informacjom i dokumentom dostarczonym przez zgłaszającego (lub osobę 
trzecią), będą istnieć dowody na to, że wartość estetyczna kształtu może w dużej 
mierze samodzielnie wpływać na wartość komercyjną produktu i wybór konsumenta. 
Dokładnie tak było w wypadku dwóch wyżej wymienionych spraw: w sprawie 
dotyczącej głośnika zastrzeżenia na tej podstawie zostały wysunięte dopiero po 
uważnej ocenie dowodów złożonych przez zgłaszającego; a w sprawie opisanej 
powyżej, dowody przedstawił wnioskujący o unieważnienie, jednak okazały się one 
niewystarczające. 
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