
 

 

REGULAMIN UŻYWANIA – UNIJNE ZNAKI WSPÓLNE 
 
▪ Powinien być sporządzony w sposób jasny i zrozumiały. 
 

Tj. na tyle jasno i precyzyjnie, by umożliwić czytelnikowi zrozumienie wymogów, jakie należy 
spełnić, by używać unijnego znaku wspólnego. 

 
▪ Należy go zgłosić w ciągu dwóch miesięcy od daty dokonania zgłoszenia unijnego znaku 
wspólnego. 
 
▪ Musi spełniać wymogi porządku publicznego i przyjętych zasad dobrych obyczajów. 
 

Np. warunki używania są dyskryminujące wobec podmiotów gospodarczych bez należytego 
uzasadnienia 
 
▪  Musi stanowić odrębny dokument. Dlatego też regulamin używania musi zawierać 
następujące obowiązkowe informacje zgodnie z wymogami art. 16 rozporządzenia 
wykonawczego Komisji (UE) 2018/626 z dnia 5 marca 2018 r. (zwanego dalej „RWZTUE”), 
najlepiej o strukturze określonej w art. 16 RWZTUE: 
 

1. Nazwa (imię i nazwisko) zgłaszającego. 
 

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

2. Cel stowarzyszenia lub cel, dla którego osoba prawna prawa publicznego została 
stworzona. 
 

 
Wymóg ten dotyczy celu stowarzyszenia / osoby prawnej. Informacje na temat celu 
regulaminu używania lub celu utworzenia znaku nie mają w tym względzie znaczenia. 
 

3. Organy uprawnione do reprezentowania stowarzyszenia lub osoby prawnej prawa 
publicznego. 
 

 
Wystarczające jest odniesienie do organów uprawnionych do reprezentowania 
stowarzyszenia (np. przewodniczącego...). Wykaz rzeczywistych nazwisk osób nie 
jest obowiązkowy. 
 

4. W przypadku stowarzyszenia – warunki członkostwa. 
 

 
Zasady regulujące warunki przyjęcia do stowarzyszenia powinny być zawarte w 
samym regulaminie używania. Odniesienia do innych dokumentów (np. artykułów 
statutowych lub regulaminów) nie są wystarczające. 
 

5. Przedstawienie unijnego znaku wspólnego. 



 

 

 

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

6. Osoby uprawnione do używania unijnego znaku wspólnego. 
 

 
W regulaminie używania powinno być wyraźnie wskazane, kto jest uprawniony do 
używania unijnego znaku wspólnego. W regulaminie używania powinno być 
określone, czy każdy z członków jest uprawniony do używania tego znaku. Jeżeli tak 
nie jest, w regulaminie używania należy wskazać dodatkowe wymagania. Regulamin 
używania powinien zabraniać używania unijnego znaku wspólnego w odniesieniu do 
osób niebędących jego członkami, np. „osób trzecich”, „licencjobiorców” itp. 
 

7. W stosownych przypadkach zasady regulujące używanie unijnego znaku 
wspólnego, włącznie z sankcjami. 
 

 
W stosownych przypadkach regulamin używania musi zawierać szczegółowe warunki 
używania nałożone na uprawnionego użytkownika. Na przykład szczegółowe warunki 
dotyczące etykietowania lub przedstawienia graficznych znaków towarowych na 
produkcie. 
 
Użycie i warunki używania przedstawione w regulaminie używania muszą odnosić się 
do przedstawienia znaku zgodnie ze zgłoszeniem (zob. pkt 5). 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 (o ile występują), w przypadku gdy warunki 
używania nie są przestrzegane. 
 

8. Towary lub usługi objęte unijnym znakiem wspólnym, w tym w stosownych 
przypadkach wszelkie ograniczenia wprowadzone w wyniku zastosowania art. 7 ust. 
1 lit. j), k) lub l) rozporządzenia (UE) 2017/1001. 
 

 
Lista towarów lub usług musi być dokładnie taka sama, 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. 
 

9. W stosownych przypadkach upoważnienie, o którym mowa w art. 75 ust. 2 zdanie 
drugie rozporządzenia (UE) 2017/1001. 
 

 



 

 

W przypadku gdy znak wspólny, w drodze odstępstwa od art. 7 ust. 1 lit. c) 
rozporządzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, określa pochodzenie 
geograficzne towarów lub usług, obowiązkowe jest wyraźne wskazanie w regulaminie 
używania, że każda osoba, której towary lub usługi pochodzą z danego obszaru 
geograficznego, może zostać członkiem stowarzyszenia. 
 

 
▪ 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. zasad regulujących działalność 
stowarzyszenia), 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 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 unijnego znaku wspólnego, właściciel unijnego znaku wspólnego 
przedstawia w Urzędzie każdy zmieniony regulamin używania znaku zgodnie z art. 
79 rozporządzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej. Zmiana ta zostanie 
ponownie zbadana w celu spełnienia wymogów art. 75 rozporządzenia w sprawie znaku 
towarowego Unii Europejskiej i zapewnienia, by nie obejmowała ona jednej z podstaw 
odrzucenia zgłoszenia, o których mowa w art. 76 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 unijnych znaków wspólnych 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 

8.2.: Znaki wspólne 
 

o Część B: Rozpatrywanie zgłoszeń, dział 4: Bezwzględne podstawy odmowy 
rejestracji, rozdział 15: Znaki wspólne Unii Europejskiej 
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