
 

 

REGULAMIN UŻYWANIA – ZNAKI CERTYFIKUJĄCE UE 

 

▪ Powinien być sporządzony w sposób jasny i zrozumiały. 

 

Tj. na tyle jasno i precyzyjnie, by umożliwić czytelnikowi zrozumienie wymogów, jakie 

należy spełnić, by używać znaku certyfikującego UE. 

 

▪ Należy go zgłosić w ciągu dwóch miesięcy od daty dokonania zgłoszenia znaku 

certyfikującego UE. 

 

▪ Musi spełniać wymogi porządku publicznego i przyjętych zasad dobrych 

obyczajów. 

Np. zgłaszający nie mógłby przeprowadzić certyfikacji (przykładowo z powodu braku 
zgodności z przepisami ustawowymi); upoważnienie lub warunki używania są 
dyskryminujące wobec podmiotów gospodarczych bez należytego uzasadnienia (takiego 
jak brak obiektywnych kryteriów lub zastosowanie niedopuszczalnych kryteriów). 
 

▪ Musi stanowić odrębny dokument. Dlatego też regulamin używania musi zawierać 
następujące obowiązkowe informacje zgodnie z wymogami art. 17 rozporządzenia 
wykonawczego Komisji (UE) 2018/626 z dnia 5 marca 2018 r. (zwanego dalej 
„RWZTUE”), najlepiej o strukturze określonej w art. 17 RWZTUE: 

 

1. Imię i nazwisko (nazwa) zgłaszającego. 
 

 
Nazwa (imię i nazwisko) zgłaszającego musi być dokładnie taka sama w 
regulaminie używania, jak ta zawarta w zgłoszeniu. 

 

2. Oświadczenie zgłaszającego, że nie prowadzi działalności związanej z dostawą 
towarów lub świadczeniem usług podlegających certyfikacji. 
 

 
„Niniejszym oświadczam, że nie prowadzę działalności związanej z dostawą 
[towarów] lub świadczeniem [usług] lub [dostawą towarów i świadczeniem usług] 
podlegających certyfikacji”. 
 
„[Imię i nazwisko (nazwa) zgłaszającego] oświadcza, że spełnia wymogi określone 
w art. 83 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 
z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej”. 

 

3. Przedstawienie znaku certyfikującego UE. 
 

 
Przedstawienie znaku musi być dokładnie takie samo w regulaminie używania, jak 
to zawarte w zgłoszeniu. Np. w przypadku gdy znak jest stosowany w kolorze, 
regulamin używania musi zawierać kolorowe przedstawienie znaku. 

 

4. Towary lub usługi objęte znakiem certyfikującym UE. 
 



 

 

 
Lista towarów lub usług musi być dokładnie taka sama w regulaminie używania, 
jak ta zawarta w zgłoszeniu. Odniesienie do numeru zgłoszenia ZTUE lub numeru 
RM nie jest wystarczające. 
 
Wszelkie późniejsze ograniczenie specyfikacji towarów lub usług powinno być w 
równym stopniu odzwierciedlone w nowej wersji regulaminu używania. 

 

5. Charakterystyczne cechy towarów lub usług przeznaczone do certyfikacji znakiem 
certyfikującym UE (takie jak materiał, tryb produkcji towarów lub świadczenia usług, 
jakość lub dokładność). 

 

 
▪ Cechy, w odniesieniu do których certyfikowane są towary lub usługi, muszą być 

jasno określone i wyjaśnione, aby umożliwić właściwemu kręgowi odbiorców ich 
zrozumienie w sposób jasny i precyzyjny. 

 
▪ W przypadku gdy specyfikacja obejmuje szeroką gamę towarów lub usług o 

różnych cechach charakterystycznych podlegających certyfikacji w zależności od 
poszczególnych kategorii towarów/usług, cechy charakterystyczne podlegające 
certyfikacji muszą być określone indywidualnie dla każdego rodzaju towarów / 
usług. 

 
▪ W odniesieniu do usług indywidualnie dla każdego rodzaju usług muszą być 

określone ich cechy charakterystyczne, a nie cechy dostawców usług. 
 

▪ Cechy charakterystyczne tego, co zgłaszający rzeczywiście certyfikuje, można 
opisać w sposób ogólny, bez konieczności podawania szczegółów dotyczących 
wszystkich aspektów i specyfikacji technicznych. Należy jednak dokonać 
następującego rozróżnienia: 

 
- w przypadku gdy system certyfikacji obejmuje publicznie dostępne normy 

wynikające z oficjalnych źródeł (np. normy ISO, DIN, rozporządzenia i 
dyrektywy UE itp.), w regulaminie używania należy umieścić odniesienie do 
poszczególnych norm, ponieważ są to parametry, które służą organowi 
certyfikującemu jako podstawa do oceny i badania cech charakterystycznych 
towarów lub usług podlegających certyfikacji; 
 

- z kolei w przypadku gdy system certyfikacji obejmuje normy własne (tj. 
ustanowione przez samego zgłaszającego), poziom ujawnienia norm nie musi 
być szczegółowy i w związku z tym ogólny opis tych samych norm w regulaminie 
używania powinien zostać uznany za wystarczający. 

 
Dodatkowe informacje techniczne można po prostu uzupełnić poprzez odesłanie 
do odpowiednich źródeł za pomocą działających linków internetowych lub 
załączników. 

 
▪ Przedmiotowe towary lub usługi nie mogą być certyfikowane ze względu na 

pochodzenie geograficzne, zgodnie z przepisem art. 83 ust. 1 rozporządzenia w 
sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej. 

 
 

6. Warunki regulujące używanie znaku certyfikującego UE, w tym sankcje. 
 



 

 

 
▪ Należy przedstawić szczegółowe warunki używania obowiązujące upoważnionego 

użytkownika: 
- że znak ma być używany jako znak certyfikujący UE; 
- czy obowiązują opłaty związane z używaniem znaku; 
- itd. 

 
▪ Użycie i warunki używania przedstawione w regulaminie używania muszą odnosić 

się do przedstawienia znaku zgodnie ze zgłoszeniem (zob. pkt 3). W związku z tym 
wszelkie zmiany kolorystyczne nie są dopuszczalne ani też nie jest dopuszczalne 
– w przypadku graficznych znaków towarowych – ich używanie jako słownych 
znaków towarowych. 

 
▪ Należy określić odpowiednie sankcje, w przypadku gdy warunki używania nie są 

przestrzegane. 
 

7. Osoby uprawnione do używania znaku certyfikującego UE. 
 

 
▪ Jasne określenie, kto jest uprawniony do używania znaku certyfikującego UE: 

(i) każda osoba, która spełnia wymagany standard cech charakterystycznych 
towarów lub usług przeznaczonych do certyfikacji (zgodnie z pkt 5) oraz 
warunki regulujące używanie znaku (zgodnie z pkt 6) 

(ii) określona kategoria osób (należy jasno wskazać obiektywne kryteria). 
 
▪ Jeżeli zgłaszający zamierza stworzyć wykaz upoważnionych użytkowników znaku 

certyfikującego UE, musi to zrobić w formie odnośnika do strony internetowej, który 
umożliwi systematyczne aktualizacje bez potrzeby zmian regulaminu używania. 
 

▪ Osoby uprawnione do używania znaku certyfikującego UE muszą być określone 
jako „uprawnieni użytkownicy”. 
 

▪ „Upoważnieni użytkownicy” nie są uprawnieni do przeniesienia używania lub 
udzielenia licencji na używanie znaku certyfikującego UE jakiejkolwiek stronie 
trzeciej. 

 
8. Sposób, w jaki organ certyfikujący ma sprawdzić te cechy charakterystyczne oraz 

nadzorować używanie znaku certyfikującego UE. 
 

 
▪ Konieczność określenia sposobów badań i systemu nadzorowania przez 

zgłaszającego / właściciela znaku certyfikującego UE w celu zapewnienia, że 
oznakowane towary lub usługi rzeczywiście posiadają certyfikowane cechy. Środki 
te (badania i nadzór) mogą dotyczyć: 
 
- metod i częstotliwości badań i nadzorowania; 
- kwalifikacji osób przeprowadzających badania i nadzorowanie; 
- czynników powodujących konieczność przeprowadzenia dodatkowych lub 

bardziej zaawansowanych badań lub środków nadzorowania; 
- itd. 
 
Zgłaszający musi opisać te środki w sposób wystarczająco jasny w celu 
zapewnienia, aby znak certyfikujący obejmował towary lub usługi, które są 
skutecznie certyfikowane. 



 

 

 
▪ Zgłaszający nie musi przeprowadzać badań ani nadzorować warunków 

stosowania. W niektórych przypadkach konieczna może okazać się współpraca z 
bardziej wyspecjalizowanymi zewnętrznymi podmiotami prowadzącymi badania 
lub nadzorującymi. 

 
▪ Podobnie badania oznakowanych towarów lub usług, a także nadzorowanie 

warunków stosowania, mogą być ograniczone do próbek lub wyrywkowych kontroli 
i nie muszą obejmować całości certyfikowanych towarów lub użytkowników. 

 

 

▪ Uwarunkowania dodatkowe: 
 
- Urząd zaleca unikanie przedkładania dodatkowych dokumentów lub załączników. 

Jednakże w przypadku, gdy w regulaminie używania znajdują się odniesienia do 
wszelkich dodatkowych dokumentów (np. norm ISO, DIN...), Urząd zaleca 
przedłożenie działających linków internetowych, gdzie ich najnowsza wersja jest 
łatwo dostępna. Załączniki stanowią część regulaminu używania. W związku z tym 
wszelkie zmiany w dokumentach przedłożonych jako załączniki lub linki internetowe 
muszą zostać zgłoszone Urzędowi. 
 

- W przypadku gdy zgłaszający uzupełnia obowiązkowe informacje zawarte w 
regulaminie używania załącznikami, powinny one być jasno oznaczone numerem w 
tekście regulaminu używania i w załączonych dokumentach, aby umożliwić 
czytelnikowi łatwe zidentyfikowanie związku i zachowanie spójności. 
 

- Jeżeli zgłaszający zmieni regulamin używania w celu usunięcia braków stwierdzonych 
przez Urząd, zgłaszający musi przedłożyć zmienioną wersję regulaminu w całości 
(a nie w części). 
 

- Po zarejestrowaniu znaku certyfikującego UE właściciel znaku certyfikującego UE 
przedstawia w Urzędzie każdy zmieniony regulamin używania znaku zgodnie z 
art. 88 rozporządzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej. Zmiana ta 
zostanie ponownie zbadana w celu spełnienia wymogów art. 84 rozporządzenia w 
sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej i zapewnienia, by nie obejmowała ona 
jednej z podstaw odrzucenia zgłoszenia, o których mowa w art. 85 rozporządzenia w 
sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej. Zmiany w regulaminie używania stają 
się skuteczne dopiero od daty odnotowania zmiany w rejestrze. 

 

▪ Dodatkowe informacje dotyczące badania znaków certyfikujących UE są dostępne w 
wytycznych EUIPO: 
https://guidelines.euipo.europa.eu/1778660/1756160/wytyczne-dot--znakow-towarowych 
/wstęp 
 

o Część B: Rozpatrywanie zgłoszeń, dział 2: Formalności, rozdział 8: Typ znaku, 
pkt 8.3: Znaki certyfikujące 
 

o Część B: Rozpatrywanie zgłoszeń, dział 4: Bezwzględne podstawy odmowy 
rejestracji, rozdział 16: Znaki certyfikujące Unii Europejskiej 

 

https://guidelines.euipo.europa.eu/1778660/1756160/wytyczne-dot--znakow-towarowych%20/wstęp
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