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 Na terytorium Polski i innych krajów działają firmy, które proponują 

wpisy do rejestru znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych          

i wzorów przemysłowych, żądając wpłaty określonej kwoty na wskazane w 

wezwaniu lub na fakturze konto. Należy pamiętać, że tylko wpis do rejestru 

Urzędu Patentowego (UP RP) zapewni Państwu ochronę prawną własności 

przemysłowej w Polsce. 

 Ponadto zgłaszający informują o sfałszowanych decyzjach o udzieleniu 

praw ochronnych na znaki towarowe, czy inne przedmioty własności 

przemysłowej, łudząco podobnych do oryginalnych decyzji Urzędu 

Patentowego RP. 

 Przykładowo, sfałszowane decyzje o udzieleniu praw ochronnych na 

znaki towarowe pochodziły od firmy U.P.R.P. (Al. Niepodległości 188/192, 

00-950 Warszawa). Są one wzorowane na dawnych formularzach Urzędu 

Patentowego RP, podczas gdy dane dotyczące konkretnych zgłoszeń 

znaków towarowych są prawidłowe. Najczęściej decyzje te są sygnowane 

prawdziwym imieniem i nazwiskiem pracownika Urzędu.  

 Coraz częściej sfałszowane faktury kierowane są do szkół wyższych, 

które otrzymują nawet kilkanaście lub kilkadziesiąt takich decyzji i wezwań 

do zapłaty. 
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Jeśli otrzymacie Państwo wezwanie do zapłaty, przypominające                           

o upływającym kolejnym okresie ochrony czy związane z jakąkolwiek publikacją, 

lub fakturę czy decyzję o udzieleniu ochrony, zanim zapłacicie: 

1. sprawdźcie uważnie i upewnijcie się, czy wezwanie do zapłaty pochodzi      

z Urzędu Patentowego. Należy pamiętać, że Urząd nie wystawia faktur i nie 

korzysta z usług podmiotów trzecich przy pobieraniu opłat urzędowych, 

2. wejdźcie na stronę www.uprp.gov.pl lub www.uprp.pl i zapoznajcie się          

z informacjami oraz przykładami dotyczącymi nieuczciwych praktyk. 

3. upewnijcie się, że wpłacacie pieniądze na numer konta Urzędu 

Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, jak poniżej:                                                                                                

NBP O/O Warszawa: 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000 

4. skontaktujcie się, w razie jakichkolwiek wątpliwości z Urzędem                 

(tel. 22 579 05 55) lub ze swoim pełnomocnikiem. 

Jak postępować … 
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1. Działalność firm komercyjnych nie ma żadnego związku z działalnością 

Urzędu Patentowego RP; 

2. Opłaty wniesione na rzecz firm komercyjnych nie maja żadnego związku     

z postępowaniami przed UP RP i nie mają wpływu na udzielenie ochrony 

ani jej przedłużenie; 

3. W latach 2015-2019 Urząd Patentowy RP dokonał do Prokuratury 

Rejonowej Warszawa Śródmieście oraz do Komendy Rejonowej Policji II – 

Mokotów, kilku zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 

270§1 oraz 286§1 Kodeksu Karnego, polegającego na podrobieniu 

dokumentu decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy,               

a także prowadzeniu działalności noszącej znamiona oszustwa; 

4. W roku 2017  do UP RP wpłynęło 543 powiadomień o próbach wyłudzenia 

opłat, a w roku 2018 już 1216 powiadomień. To negatywne zjawisko stale 

narasta; 

 

Praktyczne informacje 
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Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów 

Art.  270.  [Fałszerstwo materialne]  

§  1.  Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego 

dokumentu jako autentycznego używa, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 

lat 5. 

§  2.  Tej samej karze podlega, kto wypełnia blankiet, opatrzony cudzym podpisem, 

niezgodnie z wolą podpisanego i na jego szkodę albo takiego dokumentu używa. 

§  2a.  W wypadku mniejszej wagi, sprawca 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

§  3.  Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w § 1, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 
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Art.  286.  [Oszustwo]  

§  1.  Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego 

rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo 

wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, 

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

§  2.  Tej samej karze podlega, kto żąda korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie 

zabranej rzeczy. 

§  3.  W wypadku mniejszej wagi, sprawca 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

§  4.  Jeżeli czyn określony w § 1-3 popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie 

następuje na wniosek pokrzywdzonego 



www.tu.kielce.pl 

5. Na stronie www.uprp.gov.pl lub www.uprp.pl dostępne są informacje 

dotyczące przedmiotowego zjawiska oraz przykładowe faktury pochodzące 

od 34. nieuprawnionych podmiotów; 

6. Należy zwrócić uwagę na stosowne ostrzeżenia w formie papierowej, które 

dołączane są do każdego potwierdzenia o dokonaniu zgłoszenia do UP RP, 

a także do wezwania, postanowienia czy decyzji Urzędu; 

7. Ponadto, stosowne informacje ostrzegające przed wyłudzeniami są 

zamieszczone na stronach wielu Banków w Polsce, w tym NBP, BGK; 

8. Urząd podejmuje także akcje mailingowe kierowane do użytkowników 

systemu ochrony własności przemysłowej, celem poinformowania                 

o procederze wyłudzania opłat. 

 

Praktyczne informacje cd. 
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1. „Joint statement on an Expect Cooperation Charter in the Area of Anti-Scan” 

zostało przyjęte w dniach 24 marca 2017 roku w Alicante (Hiszpania). 

Prowadzenie Sekretariatu Sieci zostało powierzone Urzędowi Unii 

Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z siedzibą w Alicante.  

2. Urząd Patentowy RP reprezentuje Polskę w tak utworzonej sieci. Do Sieci 

przystąpiło dotychczas łącznie 29 narodowych urzędów oraz organizacji ds. 

własności intelektualnej w Europie, Światowa Organizacja Własności 

Intelektualnej (WIPO) oraz EUROPOL. 

3. https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/misleading-invoces (link do strony 

EUIPO, na której dostępny jest wykaz, wraz z funkcją wyszukiwania firm lub 

rejestrów (oraz kopii faktur), wobec których grupa Anti-Scan otrzymała 

skargi od użytkowników, że firmy te czy rejestry wysyłają faktury 

wprowadzające w błąd, na podstawie których podejmują próby wyłudzania 

opłat. 

Międzynarodowe inicjatywy przeciwdziałające oszustwom 
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Przykłady firm, które podejmują próby wyłudzania opłat: 

1. Administracja Znaków Towarowych i 

Wzorów Użytkowych Sp. z o.o. 

2. ITPS 

3. TM Publisher 

4. Ogólnopolski Rejestr Firm 

5. Intellectual Property Agency Ltd. 

6. Rejestr Krajowych Znaków Towarowych i 

Wzorów Użytkowych 

7. Rejestr Krajowych Patentów i Wynalazków 

8. EPTR- European Patent and Trademark 

Register 

9. International Trademark Publication Register 

10. International Trademark Register 

11. Trademark & Patent Publications 

12. OPT 

13. ITR International Trademark Register 

14. TPR Trademark Publication Register 

15. IPTI- International Patent & Trademark Index 

16. IPWTO 

17. WOTRA- World Organization for Trademarks 

18. IP Direct 
19. Rejestr Polskich Znaków Towarowych i 

Patentów 

20. INDAB 

21. European Trademark Publication Service 

22. Rejestr Polskich Znaków Towarowych 

23. Ewidencja Własności Przemysłowej 

24. IPTA- International Trademark and Patent 

Agency 

25. GLOPAT- Global Patents and Trademarks 

26. World Trademark Register 

27. Ewidencja Własności Przemysłowej [EWP] 

(występująca również jako Rejestr 

Własności Przemysłowej [RWP] 

28. IOIP- International Organisation Intellectual 

Property 

29. WOIP- World Organization Intellectual 

Property Kft. 

30. WIPOT 
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Przykłady fałszywej decyzji, otrzymanej przez Politechnikę Świętokrzyską 
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 Urząd Patentowy Warszawa, dnia 2018 NI. 2 6 
Rzeczpospolitej Polskiej 

Departament Badań Znaków Towarowych Al. 

Niepodległości 188/192 
00-950 Warszawa skr. poczt. 203 

DECYZJA 

Na podstawie art. 147 ust. I i ust. 2 oraz ałt 224 ust. 1 ustawy z dn. 30 czerwca 2000 r. Prawo 

własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 1410) - dalej zwana u.p.w.p., w 

związku z S4 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 29 sierpnia 2001 r. w sprawie opłat 

związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków 

towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz. U.2001 r. Nr90,poz. 

1000 z późn. zm.) dalej zwane Rozporządzeniem 

Urząd patentowy RP udziela: 

PRAWA OCHRONNEGO 

na znak towarowy słowno-graficzny 

zgłoszony w dniu 2018-01-29 za 

numerem Z.— z pierwszeństwem od dnia 2018-

02-01 

na rzecz 

Polska. 

przeznaczony do oznaczenia towarów Ulub usług w załączniku 

klasyfikacja nicejska: 3, 5 klasyfikacja wiedeńska: 24.13.09, 27.05.01, 29.01.13 

zastrzeżenia: czerwony; pomarańczowy; smry pod warunkiem uiszczenia opłaty 800,00 

zł za pierwszy dziesięcioletni okres ochronny liczony od daty zgłoszenia* 

w terminie jednego tygodnia od dnia doręczenia decyzji 

W razie nieuiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie Urząd Patentowy RP na podstawie art. 

147 ust. 2 u.p.w.p. stwierdzi wygaśnięcie decyzji o udzieleniu prawa ochronnego. 

Na podstawie art. 227 u.p.w.p. oraz S4 ust. 3 Rozporządzenia Urząd Patentowy RP wzywa 

do uiszczenia w powyższym terminie opłaty w wysokości 90,00 zł za publikację o 

udzielonym prawie ochronnym pod rygorem niewydania świadectwa ochronnego. 

Od niniejszej decyzji stronie służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Urząd Patentowy RP. 

w terminie dwóch miesięcy od dnia jej doręczenia. 

Otrzymuje(ą): 

DANIEL KAROLCZAK ul. Wiejska 9 NACZELNIQ  

WYDZIAŁU 
64-100 Leszno 

ska 

in i 

Str. 1 

Pouczenie: Jeżeli w chwili wydania decyzji rozpoczął się kolejny okres ochronny znaku, a Zgłaszający chce przedłużyć ochronę 
na kolejny 10-letni okres ochronny, powinien łącznie z opłatą wymienioną wyżej, wnieść opłatę za kolejny okres ochronny-ar224 
ust.l u.p. 
w.p. 
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Dział Własności Intelektualnej i Przemysłowej 

Warszawa, 23.10.2019 r. 

DECYZJA 

Na podstawie alt. 147 ust. I i ust. 2 oraz art. 224 ust. I ustawy z dn. 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej 

(tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1410) — dalej zwana u.p.w.p., w związku z SS4 ust. 3 Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dn. 29 sierpnia 2001 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów 

przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz.U. 2001 r. Nr 90, poz. 

1000 z późn. zm.) dalej zwane Rozporządzeniem, Urząd Patentowy RP udziela: 

PRAWA OCHRONNEGO 

na wynalazek 

zgłoszony w dniu 

za numerem 

na rzecz 

Na podstawie art. 277 u.p.w.p. oraz S4 ust. 3 Rozporządzenia Urząd Patentowy RP wzywa do uiszczenia w terminie 14 dni 

od dnia wydania niniejszej decyzii ti. do dnia 06.11.2019 r.: opłaty w wysokości 120(),00 zł za I okres ochrony wynalazku 

oraz opłaty za publikację o udzielonym prawie ochronnym w wysokości 500,00 zł (zgodnie ze znowelizowanym 

załącznikiem do Rozporządzenia z dn. 4 czenvca 2019 r. „Taryfikator opłat Urzędu Patentowego RP”). Obu tych opłat 

łącznie należy dokonać na rachunek: 

Numer rachunku:34 1240 6074 1 1 1 1 0010 9409 2702 

Tytuł wpłaty: laserem tnącym 

W razie nieuiszczenia opłat w wyznaczonym terminie Urząd Patentowy RP na podstawie art. 147 ust. 2 u.p.w.p. stwierdzi 

wygaśnięcie decyzji o udzieleniu prawa ochronnego. 

mgr. Pi0& Parnacki 

ASESOR URZĘDU PATENTOWEGO 

Otrzymuje(ą): 
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Serwis Internetowy Prezydium Krajowej Rady Rzeczników Patentowych 
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Dziękuję za uwagę 

Dr Alicja Adamczak 
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