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Osoba, której Urząd Patentowy RP przyznał prawo ochronne na 

znak towarowy lub która nabyła prawo ochronne na znak 

towarowy może używać znaku towarowego w sposób 

zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Polski – co do 

zasady – w zakresie chronionych towarów lub usług. Wyjątkiem 

jest tu znak renomowany, ale temu wkrótce zostanie 

poświęcony osobny wpis. Może zostać także zawarta umowa 

licencyjna na używanie znaku towarowego. 

 

 

CO OZNACZA UDZIELENIE LICENCJI? 

 

Zawarcie umowy licencyjnej przez uprawnionego z prawa do 

znaku towarowego oznacza udzielenie przez niego innej osobie 

upoważnienia do używania znaku towarowego. 

Prawo ochronne na znak towarowy pozostaje wtedy przy 

uprawnionym z tego prawa, ale ktoś inny za jego zgodą może 

legalnie używać znaku towarowego w granicach wynikających 

z treści umowy licencyjnej. 

Takie używanie znaku rozumiane jest jako używanie przez osobę 

trzecią za zgodą uprawnionego. 

 

Z orzecznictwa: 

„Znak towarowy jest rzeczywiście używany wówczas, gdy 

korzysta się z niego zgodnie z jego podstawową funkcją, jaką jest 

zagwarantowanie, że towary i usługi, dla których został 

zarejestrowany, pochodzą z określonego przedsiębiorstwa w 

celu wykreowania lub zachowania rynku zbytu dla tych towarów 

i usług, z wyłączeniem przypadków używania o charakterze 

https://www.uprp.pl/strona-glowna/Menu01,9,0,index,pl/
https://www.legalnyznaktowarowy.pl/dlaczego-warto-chronic-znak-towarowy/
https://www.legalnyznaktowarowy.pl/dlaczego-warto-chronic-znak-towarowy/
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symbolicznym, mającym na celu jedynie utrzymanie praw do 

znaku towarowego” 

– tak Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 8 maja 2014 

r. (II GSK 375/13, Legalis) 

 

Uprawniony z prawa ochronnego może używać w sąsiedztwie 

swojego znaku towarowego R w “kółku”, natomiast licencjo-

biorca, czyli osoba, która używa znaku towarowego na 

podstawie udzielonej licencji, może wskazać, że korzysta  

z licencji na używanie znaku poprzez umieszczenie oznaczenia 

“lic.” w sąsiedztwie znaku towarowego. 

 

 

W JAKI SPOSÓB ZAWRZEĆ UMOWĘ 
LICENCYJNĄ? 

 

Umowa licencyjna, aby mogła być ważna, musi zostać zawarta 

w formie pisemnej. Oznacza to tyle, że ustalenie postanowień 

umowy w drodze np. korespondencji mailowej nie będzie 

wystarczające. Należy umowę licencyjną spisać w formie 

pisemnej i podpisać przez obie strony. 

W umowie licencyjnej należy określić zakres używania znaku 

towarowego, tj. czy dotyczy całości towarów lub usług, dla 

których dokonano rejestracji, czy też tylko części. 

W umowie licencyjnej warto też określić, czy udzielenie licencji 

wyklucza możliwość udzielenia licencji innym osobom. Można 

też określić czy uprawniony z prawa do znaku towarowego może 

równocześnie korzystać ze znaku towarowego. Teoretycznie 

mamy pewne rozwiązania ustawowe w tym zakresie, ale dla 

jasności lepiej wprost określić pewne kwestie w umowie. 

https://www.legalnyznaktowarowy.pl/znak-r-w-kolku-oznaczenie-r-w-okregu/
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To wszystko wyjaśnia czy zostaje zawarta licencja pełna, 

niepełna, wyłączna, czy niewyłączna. 

 

 

CZY LICENCJOBIORCA MOŻE UDZIELIĆ 
DALSZEJ LICENCJI? 

 

To zależy od treści umowy. Licencjobiorca może bowiem udzielić 

sublicencji na używanie znaku towarowego w zakresie 

udzielonego mu upoważnienia. 

 

 

CZY LICENCJA PODLEGA WPISOWI DO 
REJESTRU ZNAKÓW TOWAROWYCH?  

 

Licencja może zostać wpisana do rejestru znaków towarowych 

prowadzonego przez Urząd Patentowy RP. Następuje to na 

wniosek zainteresowanego, którym może być licencjodawca 

(uprawniony ze znaku towarowego) lub licencjobiorca.  

Wpisanie licencji do rejestru znaków towarowych ma znaczenie 

dla osób trzecich. W ten sposób mogą dowiedzieć się  

o udzielonej licencji. 
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*** 

Nie wiesz jak napisać dobrą umowę licencyjną dotyczącą 

używania znaku towarowego? 

W przypadku potrzeby pomocy prawnej w zakresie ochrony 

znaku towarowego zapraszamy do kontaktu poprzez formularz 

kontaktowy.  

Skontaktuj się także za pomocą e-mail: biuro@mlampart-

kancelaria.pl oraz info@legalnyznaktowarowy.pl 

 

*** 

Przeczytaj więcej wpisów na blogu z zakresu ochrony znaków 

towarowych: 

• Jakie dane są potrzebne do zgłoszenia znaku 

towarowego? 

• Znak R w „kółku” – co oznacza 

• Dlaczego warto chronić znak towarowy? 

• UPRP ostrzega o fałszywych decyzjach o udzieleniu prawa 

ochronnego na znak towarowy 

• Trzy zmiany w przepisach prawnych dotyczących znaków 

towarowych, o których powinieneś wiedzieć 

• Brexit and trademarks – general information 

• Dlaczego wpisanie firmy w CEIDG lub KRS nie zapewnia 

pełnej ochrony? 

 

******************* 

https://www.legalnyznaktowarowy.pl/kontakt/
https://www.legalnyznaktowarowy.pl/kontakt/
mailto:biuro@mlampart-kancelaria.pl
mailto:biuro@mlampart-kancelaria.pl
mailto:info@legalnyznaktowarowy.pl
https://www.legalnyznaktowarowy.pl/jakie-dane-sa-potrzebne-do-zgloszenia-znaku-towarowego/
https://www.legalnyznaktowarowy.pl/jakie-dane-sa-potrzebne-do-zgloszenia-znaku-towarowego/
https://www.legalnyznaktowarowy.pl/znak-r-w-kolku-oznaczenie-r-w-okregu/
https://www.legalnyznaktowarowy.pl/dlaczego-warto-chronic-znak-towarowy/
https://www.legalnyznaktowarowy.pl/decyzje-wprowadzajace-w-blad/
https://www.legalnyznaktowarowy.pl/decyzje-wprowadzajace-w-blad/
https://www.legalnyznaktowarowy.pl/trzy-zmiany-w-przepisach-prawnych-dotyczacych-znakow-towarowych-o-ktorych-powinienes-wiedziec/
https://www.legalnyznaktowarowy.pl/trzy-zmiany-w-przepisach-prawnych-dotyczacych-znakow-towarowych-o-ktorych-powinienes-wiedziec/
https://www.legalnyznaktowarowy.pl/brexit-and-trade-marks/
https://www.legalnyznaktowarowy.pl/dlaczego-wpisanie-firmy-w-ceidg-lub-krs-nie-zapewnia-pelnej-ochrony/
https://www.legalnyznaktowarowy.pl/dlaczego-wpisanie-firmy-w-ceidg-lub-krs-nie-zapewnia-pelnej-ochrony/
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KONTAKT: 

 

Marta Lampart Kancelaria Radcy Prawnego 

ul. Gęsia 8 pok. 106, 31-535 Kraków 

e-mail: biuro@mlampart-kancelaria.pl  

tel.: +48 606 892 386  

 

@ Legalny znak towarowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

********************** 

Radca prawny, Marta Lampart – specjalizuje się m.in. w prawie cywilnym, 

prawie autorskim, prawie własności przemysłowej (w tym wzory 

przemysłowe i znaki towarowe), prawie prasowym, prawie internetu, 

prawie rodzinnym, prawie gospodarczym, prawie upadłościowym oraz 

prawie pracy.  

 

stan prawny: marzec 2019 r.  

mailto:biuro@mlampart-kancelaria.pl

