
    

 

  

   

  

  

 

  

 

 

 

 

 

Postępowania przed UPRP, EUIPO oraz WIPO w obliczu pandemii wywołanej przez SARS-CoV-2 

Ogłoszenie stanu epidemii w Polsce, a także sukcesywnie wzrastająca liczba zakażonych wirusem SARS -Cov-2, 

powszechnie określanym koronawirusem, zarówno w Polsce, jak i na świecie doprowadziła, wśród innych zmian, także 

do normatywnego uregulowania funkcjonowania organów zajmujących się ochroną własności intelektualnej.  

Zmiany dotyczą m.in. procedury krajowej przed UPRP, regionalnej przed EUIPO oraz międzynarodowej przed WIPO. 

W celu ułatwienia zorientowania się Państwu jaki wpływ ma pandemia SARS-Cov-2 na sprawy zawisłe przed 

ww. urzędami przygotowaliśmy przewodnik podsumowujący zmiany w tym zakresie.  

Uprzejmie zachęcamy do zapoznania się z nim, a w razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu. Obecny okres 

może być dobrym momentem do przygotowania m.in. strategii dotyczącej ochrony własności intelektualnej w Państwa 

organizacji, w czym chętnie Państwu pomożemy i doradzimy, szczególnie biorąc pod uwagę, że nie zostało zawieszone 

przyjmowanie nowych zgłoszeń znaków towarowych czy wzorów przemysłowych.  

 
1. POSTĘPOWANIE PRZED URZĘDEM PATENTOWYM RP 

Polski parlament, mając na względzie stan epidemii, przyjął kompleksową regulację dotyczącą wielu dziedzin prawa 

i życia obywateli tj. m.in. Ustawę o zmianie Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 

niektórych innych ustaw z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 568). 

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 

bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów: 

 

 

nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. 

 od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem 

 do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki 

 przedawnienia 

 
których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, 

a także popadnięcie w opóźnienie 

 zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony 

 

do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, 

które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na wykonanie przez te podmioty 

obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju 
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Czynności dokonane w celu wykonania uprawnienia lub obowiązku w okresie wstrzymania rozpoczęcia albo 

zawieszenia biegu terminów będą skuteczne. 

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów 

procesowych i sądowych w tym m.in. w: 

 

nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. 

 

W okresie wstrzymania rozpoczęcia albo zawieszenia biegu terminów nie przeprowadza się rozpraw ani posiedzeń 

jawnych.  

Czynności dokonane w ww. okresie, będą skuteczne. 

W okresie tym nie stosuje się również: 

 

Organom prowadzącym postępowanie nie wymierza się także kar, grzywien ani nie zasądza się od nich sum 

pieniężnych na rzecz skarżących za niewydanie rozstrzygnięć w terminach określonych przepisami prawa. 

Zaprzestanie we wskazanym okresie czynności przez organ prowadzący postępowanie nie może być podstawą 

wywodzenia środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania 

sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. 

Dodatkowo, wprowadzone zostały szczegółowe regulacje dot. znaków towarowych i patentu europejskiego i zgodnie 

z ich treścią w okresie od: 

 

8 marca 2020 r.    do   30 czerwca 2020 r. 

bieg terminu na: 

 

nie rozpoczyna się, a rozpoczęty przerywa się.  

UWAGA: Terminy biegną od dnia 1 lipca 2020 r. 

WYJĄTEK: Biorąc pod uwagę, że ustawodawca enumeratywnie odniósł się tylko do pewnej kategorii praw należy mieć 

na względzie, że ww. reguły nie dotyczą sprzeciwów wobec innych praw własności intelektualnej tj. zgłoszeń wzorów 

przemysłowych, wzorów użytkowych i patentów. 

CO ISTOTNE: Czynności podjęte w okresie zagrożenia epidemicznego lub epidemii przez strony zainteresowane 

pozostają ważne. 

 

 postępowaniach sądowych, w tym sądowo-administracyjnych 

 postępowaniach administracyjnych 

 innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw 

 przepisów o bezczynności organów oraz 

 obowiązku organu do powiadamiania strony lub uczestnika postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie 

 
wniesienie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego, o którym mowa w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. 

- Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 286 i 288), oraz 

 
złożenie w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej tłumaczenia patentu europejskiego na język polski, jak 

również 

 

złożenie tłumaczenia na język polski ograniczonego lub zmienionego patentu europejskiego, o których mowa 

w ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu 

europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2) 



 

© DWF 2020. DWF jest wspólną nazwą handlową międzynarodowej praktyki prawnej i multidyscyplinarnej działalności handlowej obejmującej DWF LLP oraz jej spółki 

zależne i podmioty z nią stowarzyszone, w ramach których funkcjonują odrębne kancelarie prawne i inne podmioty. Nasi prawnicy podlegają zasadom określonym przez 

organy samorządu zawodowego, które przyznały im uprawnienia do wykonywania zawodu. Więcej informacji na temat podmiotów oraz struktury DWF można znaleźć w 

zakładce "Legal Notices" dostępnej na naszej stronie internetowej www.dwf.law. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

Wszystkie rozprawy przed kolegiami orzekającymi do spraw spornych  Urzędu Patentowego RP, zaplanowane od dnia 

16 marca 2020 r. nie odbędą się do odwołania. O dalszych działaniach w tej sprawie UPRP będzie informował na 

bieżąco. Zarekomendowane także zostało dokonywanie zgłoszeń przedmiotów własności przemysłowej oraz 

prowadzenie korespondencji w formie elektronicznej. 

 

2. POSTĘPOWANIE PRZED URZĘDEM UNII EUROPEJSKIEJ DS. WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ (EUIPO) 

EUIPO w związku z pandemią, na mocy decyzji Dyrektora Wykonawczego EUIPO z dnia 16 marca 2020 r., zdecydował 

o przedłużeniu do 1 maja 2020 r., a w praktyce do 4 maja 2020 r. (1 maja 2020 r. jest dniem wolnym od pracy) 

wszystkich terminów, które dotyczą stron postępowania przed EUIPO i które upływają  w okresie od: 

 

9 marca 2020 r.    do   30 kwietnia 2020 r. włącznie 

Zgłoszenia znaków towarowych i wzorów UE będą nadal przyjmowane, rozpatrywane i publikowane, a EUIPO będzie 

nadal wysyłał komunikaty i ustalał terminy. Biuletyny będą w dalszym ciągu publikowane w zwykły sposób.  

 

3. POSTĘPOWANIE PRZED ŚWIATOWĄ ORGANIZACJĄ WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ (WIPO) 

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) zadeklarowała, że kontynuuje swoją działalność m.in. na mocy:  

 

Centrum Arbitrażowe i Mediacyjne WIPO (AMC) kontynuuje również ważne prace w zakresie rozpatrywania sporów 

dotyczących nazw domen zgodnie z Jednolitą Polityką Rozwiązywania Sporów Dotyczących Nazw Domen (UDRP) oraz 

innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów. 

 

4. PODSUMOWANIE 

Spodziewamy się, że w związku z dynamiczną sytuacją mogą zostać wprowadzone kolejne przepisy wpływające na 

ochronę praw własności intelektualnej albo może być dokonana zmiana tych już obowiązujących, dlatego tak ważne jest 

monitorowanie obecnej sytuacji prawnej oraz podejmowanie działań w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy.  

Uprzejmie zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z prawnikami kancelarii DWF Poland w celu uzyskania opinii 

dotyczącej konkretnej sprawy, rekomendacji lub porady prawnej.  

 

*Zastrzegamy, iż niniejsze opracowanie ma charakter poglądowy i informacyjny, w związku z czym nie powinno być 

rozumiane jako porada, opinia, czy rekomendacja prawna. Z uwagi na złożoność i niepowtarzalność każdego ze stanu 

faktycznego danej sprawy przedstawienie porady, opinii czy rekomendacji prawnej dla poszczególnego przypadku 

wymaga szczegółowej analizy właściwych dla niego okoliczności. Dotyczy to także aktualności zaprezentowanych 

informacji, które ze względu na szybki proces legislacyjny i dynamiczną sytuację dot. pandemii mogą ulegać 

niespodziewanym zmianom, dlatego przez podjęciem jakiegokolwiek działania rekomendujemy uprzednią weryfikację 

prawa obowiązującego w danym momencie – w tym zakresie również zachęcamy Państwa do kontaktu. 

 

  

 Traktatu o Współpracy Patentowej (PCT) 

 Madryckiego Systemu Międzynarodowej Rejestracji Znaków 

 Haskiego Systemu Międzynarodowej Rejestracji Wzorów Przemysłowych 

 Lizbońskiego Systemu Międzynarodowej Rejestracji Oznaczeń Geograficznych 
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