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Prawo do niezarejestrowanego znaku towarowego
jako sk³adnik przedsiêbiorstwa
(krytyka wyroków WSA i NSA w Warszawie)
1. Problem
Przedsiêbiorcy czêsto wykorzystuj¹ znaki towarowe bez uzyskania na
nie ochrony wynikaj¹cej z wpisu do rejestru znaków towarowych. W braku
tego rodzaju ochrony powstaj¹ zastrze¿enia co do uznania takich znaków
za sk³adnik przedsiêbiorstwa. Maj¹ one du¿e znaczenie dla praktyki notarialnej. Zastrze¿enia te znajduj¹ oparcie w orzecznictwie s¹dów administracyjnych. Poci¹gaj¹ za sob¹ powa¿ne trudnoœci w obrocie prawnym.
Trudnoœci te s¹ tym bardziej donios³e, ¿e powy¿sze zastrze¿enia s¹
podnoszone dopiero po kilku latach od wniesienia praw do niezarejestrowanych znaków do maj¹tku przedsiêbiorstwa. Przedmiotem opracowania
jest krytyczna ocena tego orzecznictwa.

2. Stanowisko orzecznictwa
S¹dy administracyjne stoj¹ na stanowisku, ¿e z definicji przedsiêbiorstwa w art. 551k.c. nie mo¿na wywodziæ prawa maj¹tkowego do niezarejestrowanego znaku towarowego1. W uzasadnieniu stwierdza siê, ¿e
1

Wyroki WSA w Warszawie z 6 kwietnia 2005 r., VI SA/Wa 152/04 (LEX nr 180425)
i NSA w Warszawie z 19 stycznia 2006 r., II GSK 320/05( LEX nr 193382), w sprawie
„MIXE£KO”.
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zgodnie z wymienionym przepisem, elementem przedsiêbiorstwa s¹ niematerialne dobra maj¹tkowe, w tym znaki towarowe. Musz¹ to byæ jednak
znaki korzystaj¹ce z ochrony prawnej, a wiêc zarejestrowane lub choæby
zg³oszone do rejestracji. Natomiast znaki niezarejestrowane (lub niezg³oszone), jako niekorzystaj¹ce z takiej ochrony, nie wchodz¹ w sk³ad
przedsiêbiorstwa. Nie stanowi¹ bowiem dobra osobistego tego przedsiêbiorstwa jako osoby prawnej. W myœl dotychczasowego orzecznictwa
do dóbr takich nale¿¹ jedynie wartoœci niemaj¹tkowe (np. czeœæ, nazwa,
tajemnica korespondencji), dziêki którym osoba prawna mo¿e funkcjonowaæ zgodnie ze swym zakresem dzia³ania2. Choæby przedsiêbiorcy
przys³ugiwa³o zatem pierwszeñstwo u¿ywania znaku towarowego w obrocie, sam ten fakt, na tle przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (art. 10 u.z.n.k.)3, nie stanowi podstawy do stwierdzenia
posiadania na ten znak takiego prawa (podmiotowego), które uzasadnia³oby pozbawienie ochrony na znak podobny, udzielonej póŸniej na rzecz
innego przedsiêbiorcy decyzj¹ o rejestracji. Prawo do znaku niezarejestrowanego nie jest tego rodzaju prawem, gdy¿ znak ten s³u¿y jako nazwa
dla produktów wytwarzanych w przedsiêbiorstwie, a te, wraz z ich nazwami,
nie stanowi¹ dobra osobistego przedsiêbiorstwa.

3. Krytyczna ocena powy¿szego stanowiska
3.1.Uwagi ogólne
Komentowane stanowisko orzecznictwa opiera siê na w¹skiej wyk³adni pojêcia prawa do znaku towarowego. Wyk³adnia ta polega na uto¿samianiu wspomnianego pojêcia z pojêciem prawa ochronnego na znak
towarowy. Jest przy tym niekonsekwentna, gdy¿ za wystarczaj¹ce z punktu
widzenia ochrony uznaje zarazem samo prawo ze zg³oszenia znaku do
rejestracji. Staraj¹c siê pogodziæ wspomnian¹ rozbie¿noœæ, zak³ada, ¿e
warunkiem istnienia prawa do znaku towarowego w powy¿szym rozumieniu jest nie tyle bezwzglêdny charakter ochrony tego prawa, ile przede
wszystkim przypisanie znakowi charakteru dobra osobistego. Tak¹ ochronê
2

Powo³ano tu wyrok SN z 14 listopada 1986 r., I CR 295/86 (OSNC 1988, nr 2, poz.

40).
3
Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r.
Nr 153, poz. 1503 ze zm.), dalej: u.z.n.k.
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maj¹ przyznawaæ przepisy prawa w³asnoœci przemys³owej4 (wczeœniej
ustawy o znakach towarowych5), uzale¿niaj¹c j¹ od rejestracji znaku,
ewentualnie jego zg³oszenia do rejestracji. Tylko pod tymi warunkami
prawo do znaku mo¿e byæ wiêc uznane za dobro osobiste przedsiêbiorcy,
a tym samym za sk³adnik przedsiêbiorstwa w rozumieniu art. 551 k.c.
W rezultacie z zakresu wspomnianych dóbr wy³¹czone jest prawo do
znaku towarowego, przys³uguj¹ce na mocy samego u¿ywania. Takie
stanowisko wychodzi zatem od tezy, ¿e ochrona znaku, jaka decyduje
o przyznaniu mu wartoœci prawnej w ramach przedsiêbiorstwa, nie mo¿e
wynikaæ z innych norm, jak tylko przepisów prawa w³asnoœci przemys³owej (lub ustawy o znakach towarowych). Teza ta opiera siê na za³o¿eniu, ¿e prawo chronione jedynie przepisami ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, w tym takie prawo do znaku towarowego, jest
zjawiskiem prawnie obojêtnym dla konstrukcji przedsiêbiorstwa w znaczeniu funkcjonalno-rzeczowym.
Powy¿sze za³o¿enie jest nieprawid³owe, zw³aszcza jeœli przedmiotow¹
kwestiê rozpatruje siê pod wzglêdem ochrony znaku towarowego jako
dobra osobistego. W tym elemencie komentowane stanowisko cechuje
b³¹d logiczny. Z jednej strony za ogólny warunek przyznania kwalifikacji
sk³adnika przedsiêbiorstwa uznaje ono maj¹tkowy charakter danego dobra
(niematerialnego). Jednak z drugiej strony, na odwrót, za taki warunek
uwa¿a niemaj¹tkowy charakter tego dobra. Wydaje siê, ¿e ju¿ dostrze¿enie
wymienionego b³êdu mog³o doprowadziæ s¹dy do odrzucenia charakteru
dobra osobistego jako kryterium zaliczenia w sk³ad przedsiêbiorstwa. Do
takiego rozwi¹zania mog³o przyczyniæ siê te¿ uznanie prawa do znaku
niezarejestrowanego za prawo podmiotowe, mimo wywodzenia jego
ochrony z przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wiêc
przepisów deliktowych. Niezale¿nie nawet od tego wspomniane rozwi¹zanie mog³o byæ równie¿ wynikiem g³êbszego zbadania zró¿nicowanego
charakteru prawa do niezarejestrowanego znaku towarowego pod wzglêdem jego ochrony. Mog³o byæ ono wreszcie wynikiem rzetelnego zba-

4
Ustawa z 30 czerwca 2000 r. – Prawo w³asnoœci przemys³owej (Dz.U. z 2003 r.
Nr 119, poz. 1117 ze zm.), dalej: p.w.p.
5
Ustawa z 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. Nr 5, poz. 17 ze zm.),
dalej: u.z.t.
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dania opinii S¹du Najwy¿szego we wskazanej kwestii. Wbrew wra¿eniu
wynikaj¹cemu z powo³ania w analizowanym stanowisku orzecznictwa
SN, rozmija siê ono w rzeczywistoœci z powy¿sz¹ opini¹. Jest zarazem
sprzeczne z opini¹ piœmiennictwa. Wymienione opinie odmawiaj¹ znakowi
towarowemu w ogóle, a wiêc tak¿e zarejestrowanemu, charakteru dobra
osobistego.
3.2. Charakter i ochrona prawa do niezarejestrowanego znaku
towarowego
Wadliwoœæ przedstawionego stanowiska s¹dów administracyjnych
wynika przede wszystkim z b³êdnej oceny Ÿróde³ prawa podmiotowego
do znaku towarowego na gruncie prawa polskiego. Wydaje siê ona byæ
spowodowana z³¹ interpretacj¹ opinii doktryny6, wed³ug której przepisy
ustawy o znakach towarowych (obecnie prawa w³asnoœci przemys³owej)
znaj¹ tylko dwa Ÿród³a powstania tego prawa, jakimi s¹ rejestracja i uzyskanie
powszechnej znajomoœci, a wiêc nie przewiduj¹ powstania takiego prawa
w wyniku zwyk³ego u¿ywania. Przyczyn¹ wadliwoœci takiej interpretacji
jest nieprawid³owe ustalenie punktu odniesienia wymienionej opinii. Nie
dostrzega siê bowiem, ¿e opinia ta dotyczy jedynie ochrony prawa do
znaku, jak¹ przewiduj¹ przepisy ustawy o znakach towarowych (prawa
w³asnoœci przemys³owej).
W obowi¹zuj¹cym stanie prawnym, jak i przed wejœciem w ¿ycie
przepisów prawa w³asnoœci przemys³owej, w prawie polskim zosta³ przyjêty
mieszany system powstania prawa do znaku towarowego. W systemie
tym czynnikami kreuj¹cymi to prawo s¹ nie tylko rejestracja oraz nabycie
przez znak powszechnej znajomoœci na danym rynku. Takim czynnikiem
jest równie¿ u¿ywanie znaku w obrocie, które nie skutkuje uzyskaniem
powszechnej znajomoœci7. Mimo to prawo z takiego u¿ywania znaku jest

6
W szczególnoœci R. S k u b i s z, Prawo z rejestracji znaku towarowego i jego ochrona, Lublin 1988, s. 231-260; t e n ¿ e, Prawo znaków towarowych, Warszawa 1997, s. 107108; M. K ê p i ñ s k i, Rozporz¹dzenie prawem z rejestracji znaku towarowego, Poznañ
1979, s. 26; U. P r o m i ñ s k a, Prawo z rejestracji znaku towarowego. Treœæ i naruszenie,
£ódŸ 1994, s. 60 i nast. Zob. te¿ wyrok SA w Warszawie z 16 paŸdziernika 1993 r., I ACr
678/93, Orz. Gosp. 1993, nr 4, poz. 13.
7
G. K y c i a, Powstanie i ustanie prawa do firmy i prawa do znaku towarowego oraz
ochrony niezarejestrowanych znaków towarowych, Kraków 1999, s. 91-92.
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prawem podmiotowym (lub przynajmniej prawem do niego zbli¿onym)8.
Podlega ono ochronie przede wszystkim na mocy art. 10 u.z.n.k. Ten
i inne przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zapewniaj¹ce ochronê tego prawa, nie stanowi¹ alternatywnego re¿imu ochrony
prawnej w stosunku do przepisów prawa w³asnoœci przemys³owej (lub
ustawy o znakach towarowych). W dziedzinie ochrony oznaczeñ odró¿niaj¹cych przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji s¹ pod
wzglêdem mo¿liwoœci ich stosowania podstaw¹ ochrony równoleg³¹ do
przepisów prawa w³asnoœci przemys³owej (ustawy o znakach towarowych), a pod wzglêdem znaczenia odgrywaj¹ nawet g³ówn¹ rolê9. Mog¹
stanowiæ wy³¹czn¹ podstawê ochrony oznaczeñ towarów lub us³ug10.
Prawo z u¿ywania powstaje w wyniku nie tyle aktu pierwszego u¿ycia,
ile rzeczywistego, a wiêc d³ugotrwa³ego i niezmiennego (sta³ego) u¿ywania oznaczenia w charakterze znaku towarowego w dzia³alnoœci gospodarczej, obejmuj¹cego wiêkszy obszar kraju. Powy¿sza opinia znajduje
odbicie w piœmiennictwie11. Dla ochrony prawnej na podstawie art. 10
u.z.n.k. nie jest konieczny znacz¹cy stopieñ znajomoœci znaku wœród
odbiorców towarów z tym znakiem. Wystarczy, ¿e znak jest u¿ywany
w stopniu, który zapewnia jego kojarzenie przez odbiorców z towarami
lub us³ugami danego przedsiêbiorcy, oznaczonymi znakiem. Przy za³o¿eniu, ¿e prawo z u¿ywania znaku jest na tle art. 10 u.z.n.k. prawem
podmiotowym (zob. dalej), u¿ywanie musi byæ te¿ zgodne z prawem.
Ochrona w razie naruszenia powo³anego przepisu jest porównywalna
z ochron¹ w razie naruszenia art. 121 i 153 w zw. z art. 296 p.w.p.
(wczeœniej art. 10 w zw. z art. 13 i 19 u.z.t.). Uprawnionemu z u¿ywania
i uprawnionemu z rejestracji znaku przys³uguj¹ w przypadku naruszenia
ich praw analogiczne roszczenia (art. 18 u.z.n.k. i art. 296 p.w.p. lub
art. 20 u.z.t.). Ponadto jakkolwiek zwyk³e u¿ywanie znaku jest okolicz8

R. S k u b i s z, Prawo z rejestracji…, s. 50-51: t e n ¿ e, Prawo znaków…, s. 292;
M. K ê p i ñ s k i, Problemy ogólnej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, RPEiS
1994, nr 2, s. 11.
9
I. W i s z n i e w s k a, Ochrona oznaczeñ odró¿niaj¹cych (czêœæ I), PPH 1997, nr 3,
s. 14 i 21-22. Podobnie J. S z w a j a, [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Komentarz, red. J. Szwaja, Warszawa 2006, s. 73-75.
10
M. K ê p i ñ s k i, I. W i s z n i e w s k a, [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. J. Szwaja, Warszawa 2006, s. 430 i 433.
11
W tym kierunku R. S k u b i s z, Prawo znaków…, s. 292.
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noœci¹ obojêtn¹ z punktu widzenia wymienionych przepisów prawa
w³asnoœci przemys³owej (ustawy o znakach towarowych), to ma ono,
w przypadku pierwszeñstwa tego u¿ywania, znaczenie z punktu widzenia
art. 131 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 164-165 p.w.p. (lub art. 8 pkt 2 w zw.
z art. 29 i 31 u.z.t.). Zg³aszaj¹cemu lub uprawnionemu z rejestracji znaku
mo¿e byæ postawiony zarzut jego zg³oszenia lub rejestracji z naruszeniem
cudzego prawa maj¹tkowego albo nawet w z³ej wierze, jeœli wczeœniej
dla podobnych towarów u¿ywany jest w obrocie przez innego przedsiêbiorcê znak podobny. Fakt u¿ywania znaku towarowego i uzyskania wskutek
tego prawa do znaku jako dobra maj¹tkowego jest wiêc istotny w razie
kolizji znaków. Mo¿e bowiem stanowiæ przeszkodê w rejestracji zg³oszonego znaku lub przyczynê uniewa¿nienia prawa do znaku ju¿ zarejestrowanego.
Powy¿sz¹ ocenê potwierdza stanowisko prezentowane w orzecznictwie SN. Wed³ug niego przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie tylko daj¹ uzupe³niaj¹c¹ ochronê przed naruszeniem prawa
do znaku towarowego poza ochron¹ wynikaj¹c¹ z przepisów prawa
w³asnoœci przemys³owej (lub ustawy o znakach towarowych)12. Przepisy
te, jak wynika z art. 1 ust. 2 p.w.p., nie uchybiaj¹ ochronie przewidzianej
w innych ustawach. Równie¿ dyrektywa o znakach towarowych13 nie
wyklucza zastosowania do ochrony tych znaków innych norm pañstw
cz³onkowskich ni¿ przepisy o samych znakach, w tym np. przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ka¿de z powo³anych przepisów
maj¹ inne cele ochrony. Jednak cele te nie wy³¹czaj¹ siê, lecz wzajemnie
siê kumuluj¹14. Przepisy prawa w³asnoœci przemys³owej nie stanowi¹ zatem
w stosunku do wspomnianych norm wy³¹czaj¹cej siê z nimi podstawy
prawnej dla ochrony znaku towarowego. W zwi¹zku z tym czêsto zg³aszan¹
przyczyn¹ uniewa¿nienia prawa ochronnego na znak, w szczególnoœci

12
Wyrok SN z 8 kwietnia 2003 r., IV CKN 22/01 (OSP 2004, nr 5, poz. 61), w sprawie
„KASZUBSKIE PRORYB”.
13
Dyrektywa Rady Nr 2008/95 z 22 paŸdziernika 2008 r. (dawniej dyrektywa nr 89/
104/EWG z 21 grudnia 1988 r.) w sprawie zbli¿enia przepisów prawnych pañstw cz³onkowskich o znakach towarowych (Dz.Urz. WE Nr L 299, s. 25-33 i nast. ze zm.), dalej
dyrektywa.
14
Wyrok SN z 12 paŸdziernika 2005 r., III CK 160/05 (OSNC 2006, nr 7-8, poz.
132), w sprawie „BRAUN”.
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z racji sprzecznoœci decyzji o udzieleniu tego prawa z art. 131 ust. 1 pkt 1
p.w.p. w zw. z art. 10 u.z.n.k., jest wczeœniejsze u¿ywanie znaku podobnego dla podobnych towarów przez przedsiêbiorcê konkurencyjnego
w stosunku do uprawnionego. Jest tak dlatego, ¿e na mocy art. 10 u.z.n.k.
ochronie podlega znak u¿ywany, a nie tylko zarejestrowany15. Stwierdza
siê nawet wprost, ¿e poza uzupe³niaj¹c¹ funkcj¹ ochronn¹ przepisy ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji mog¹ byæ samodzieln¹ podstaw¹
ochrony, gdy chodzi o znak niekorzystaj¹cy z prawa rejestracji16. Jest to
wyraz zasady ogólnej, w myœl której przepisy ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji zapewniaj¹ ochronê w zakresie nieobjêtym przepisami prawa w³asnoœci przemys³owej, a tak¿e prawa autorskiego17.
Równie¿ wed³ug orzecznictwa NSA b³êdy w ocenie ochrony prawnej
dóbr niematerialnych, wywodzonej z samego ich u¿ywania, s¹ z regu³y
wynikiem niedostrzegania z³o¿onoœci krajowego systemu ochrony praw
na tych dobrach, np. oznaczeniach u¿ywanych w dzia³alnoœci przedsiêbiorcy, w szczególnoœci w dziedzinie w³asnoœci przemys³owej. System
ten dopuszcza bowiem zbieg norm przewiduj¹cych formaln¹ ochronê
oznaczenia, wynikaj¹c¹ z rejestracji, z normami przewiduj¹cymi ochronê
materialn¹, wynikaj¹c¹ z u¿ywania oznaczenia w obrocie gospodarczym.
Pierwsze z norm s¹ zawarte w przepisach prawa w³asnoœci przemys³owej
(ustawy o znakach towarowych), natomiast drugie s¹ wyra¿one najpe³niej
w przepisach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ale poœrednio
równie¿ w przepisach prawa w³asnoœci przemys³owej lub ustawy o znakach
towarowych, w tym zw³aszcza w art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p. lub art. 8
pkt 2 u.z.t. Jednoczeœnie – w razie zderzenia zasad charakterystycznych
dla re¿imu formalnej ochrony oznaczeñ z zasadami w³aœciwymi dla re¿imu
ochrony z tytu³u faktycznego u¿ywania – pierwszeñstwo w tym systemie
przyznaje siê drugim z podanych zasad18. Nale¿y podkreœliæ tê zasadê.

15
Wyrok SN z 20 paŸdziernika 2005 r., II CK 154/05 (LEX nr 187016), w sprawie
„NORMOSAN/NORMOVIT”.
16
Wyrok SN z 9 stycznia 2008 r., II CSK 363/07 (niepubl.), w sprawie „Z£OTY
ZAJ¥CZEK”.
17
Uchwa³a SN z 23 lutego 1995 r., III CZP 12/95 (OSP 1996, nr 3, poz. 55), w sprawie
„RADIO CLASSIC”.
18
Wyrok NSA w Warszawie z 30 marca 2006 r., II GSK 3/06 (LEX nr 197239),
w sprawie „OKLAND”.
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Jest ona utrwalona w orzecznictwie SN. Zaznacza siê w nim, ¿e z ochrony
nie korzysta znak zarejestrowany, jeœli odpowiada oznaczeniu przedsiêbiorstwa, do którego u¿ywania przys³uguje pierwszeñstwo innemu przedsiêbiorcy19, choæby nawet wczeœniejsze oznaczenie przedsiêbiorstwa nie
by³o wpisane do w³aœciwego rejestru20. Powo³ana zasada oznacza, ¿e
prawo z u¿ywania jest silniejsze wobec prawa z rejestracji. Jedynie
w przypadku prawa u¿ywacza uprzedniego (zob. dalej), z racji lokalnego
zakresu ochrony tego prawa, wczeœniejsze u¿ywanie znaku nie mo¿e
zostaæ przeciwstawione prawu z rejestracji ze skutkiem jego uniewa¿nienia.
Nale¿y te¿ wyjaœniæ, ¿e prawo z u¿ywania znaku towarowego jest
prawem podmiotowym. W piœmiennictwie funkcjonuje wprawdzie pogl¹d o pozbawieniu wymienionego prawa charakteru podmiotowego. Pogl¹d
taki opiera siê na za³o¿eniu, ¿e przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji nie zapewniaj¹ praw podmiotowych i ich ochrony, lecz prawa
i ochronê interesów (wartoœci) le¿¹cych na innych p³aszczyznach21. Wydaje
siê on te¿ wynikaæ z komentowanych orzeczeñ. Równie¿ jednak ten
pogl¹d rozmija siê z dominuj¹c¹ opini¹ nauki, a zw³aszcza ze stanowiskiem
SN. Opinia ta pozbawia przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zdolnoœci kreowania prawa podmiotowego jedynie w jego typowym ujêciu, i to tylko co do zasady, wskazuj¹c na istotne wyj¹tki22.
Do wyj¹tków tych nale¿¹ sytuacje, kiedy normy tej ustawy wskazuj¹
19
Wyrok SN z 25 maja 2005 r., I CK 747/04 (LEX nr 152453), w sprawie „MANSION&HOUSE”.
20
Wyrok SN z 11 marca 2003 r., V CKN 1872/00, (LEX nr 141386), w sprawie
„FILOMATA”. Szerzej M. T r z e b i a t o w s k i, Nabycie prawa do nazwy jako przeszkoda
w rejestracji znaku towarowego, PPH 2007, nr 9, s. 16 i nast.
21
G. K y c i a, Powstanie i ustanie…, s. 133-138; J. S z w a j a, [w:] Ustawa o zwalczaniu…, s. 93 i 124; M. d u Va l l, [w:] E. N o w i ñ s k a, U. P r o m i ñ s k a, M. d u Va l l,
Prawo w³asnoœci przemys³owej. Przepisy i omówienie, Warszawa 2003, s. 17; M. ¯ u r a w,
Kolizje prawa ochronnego na znak towarowy i niezarejestrowanego oznaczenia pochodzenia towaru, [w:] Zagadnienia prawa w³asnoœci przemys³owej, red. A. Matlak, Prace
Instytutu Prawa W³asnoœci Intelektualnej Uniwersytetu Jagielloñskiego (dalej: PIPWI UJ)
2006, nr 95, s. 184-186.
22
E. T r a p l e, Stosunek czynu nieuczciwej konkurencji do praw w³asnoœci intelektualnej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielloñskiego, Prace z Wynalazczoœci i Ochrony
W³asnoœci Intelektualnej (dalej: ZNUJ PWiOWI) 2001, nr 77, s. 16-17; P. G r z e g o r c z y k, Jurysdykcja krajowa w sprawach z zakresu prawa w³asnoœci przemys³owej, War-
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dostatecznie wyraŸnie okreœlone dobro prawne, pozwalaj¹c na rekonstrukcjê treœci prawa podmiotowego do tego dobra23. Jest tak nie tylko
w przypadku know-how, lecz tak¿e oznaczeñ. W szczególnoœci przepisy
ustawy (np. art. 5 u.z.n.k. w odniesieniu do oznaczenia przedsiêbiorstwa),
³¹cz¹ z u¿ywaniem danego oznaczenia powstanie do niego prawa podmiotowego, którego treœci¹ jest mo¿liwoœæ wy³¹cznego korzystania z oznaczenia24. Nale¿y wiêc przyj¹æ, ¿e tak¿e prawo do oznaczenia towarów
lub us³ug, przys³uguj¹ce na podstawie art. 10 u.z.n.k., a przyznaj¹ce
w szczególnoœci uprawnienie do u¿ywania tego oznaczenia z wy³¹czeniem osób trzecich, jest prawem podmiotowym. Powo³any przepis chroni
przede wszystkim okreœlone interesy przedsiêbiorców, zapewniaj¹c im
ogólnie mo¿liwoœæ u¿ywania oznaczeñ towarów lub us³ug obok innych
przedsiêbiorców. Jednak zarazem, ka¿dorazowo w stosunku do konkurentów, zapewnia indywidualnemu przedsiêbiorcy wy³¹cznoœæ na eksploatacjê danego oznaczenia na zasadzie pierwszeñstwa u¿ywania. Prawo
takie nie jest prawem bezwzglêdnym w rozumieniu œcis³ym. Mimo to nie
musi byæ takim prawem, aby korzystaæ z ochrony, dziêki której zachowa
wartoœæ maj¹tkow¹ wynikaj¹c¹ z wartoœci tego dobra. Tak samo jest
w przypadku niezarejestrowanego znaku towarowego, jak i znaku zarejestrowanego. Nale¿y zdaæ sobie sprawê, ¿e rejestracja nie zapewnia zawsze ochrony bezwzglêdnej w jej tradycyjnym ujêciu. Wystêpuje wiele
sytuacji, w których prawo ochronne na znak jest nieskuteczne wobec
okreœlonych osób. Przyk³adowo, brak u¿ywania znaku zarejestrowanego
w ci¹gu piêciu lat powoduje utratê mo¿liwoœci zakazania u¿ywania
szawa 2007, s. 89-91. Szerzej E. W o j c i e s z k o - G ³ u s z k o, Ochrona prawna knowhow w prawie polskim na tle prawnoporównawczym, ZNUJ PWiOWI 2002, nr 81, s. 149154.
23
S. S o ³ t y s i ñ s k i, [w:] System prawa w³asnoœci intelektualnej, t. III: Prawo wynalazcze (red. J. Szwaja, A. Szajkowski), Wroc³aw-Warszawa-Kraków-Gdañsk-£ódŸ 1990,
s. 529 i nast.; t e n ¿ e, [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red.
J. Szwaja, Warszawa 2006, s. 452.
24
Wyroki SN z 7 marca 1997 r., II CKN 70/96 (OSNC 1997, nr 8, poz. 113), w sprawie
„ARIEL”, z 7 paŸdziernika 1999 r., I CKN 126/98 (OSNC 2000, nr 4, s. 70), w sprawie
„SOFT-TRONIK” i z 19 czerwca 2002 r., II CKN 1229/00 (Mon. Pr. 2003, nr 15, s. 700),
w sprawie „STUDIO 101”. Por. M. K ê p i ñ s k i, [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Komentarz, red. J. Szwaja, Warszawa 2006, s. 292. Podobnie A. M i c h a l a k,
Znaczenie decyzji Urzêdu Patentowego dla rozstrzygniêcia kolizji pomiêdzy prawami w³asnoœci przemys³owej a prawami osób trzecich, Mon. Pr. 2007, nr 13.
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podobnego znaku przez osoby trzecie (art. 157 p.w.p.). Równie¿ tolerowanie w ci¹gu piêciu lat u¿ywania przez osobê trzeci¹ znaku podobnego
do znaku zarejestrowanego powoduje utratê skutecznoœci wobec takiej
osoby prawa ochronnego na ten znak na zasadzie wy³¹cznoœci (art. 9
ust. 2 w zw. z art. 4 ust. 4 lit. b dyrektywy). Mo¿na postawiæ pytanie,
czy w powy¿szych przypadkach przedsiêbiorca uprawniony z rejestracji
znaku towarowego traci prawo bezwzglêdne do tego znaku, a tym samym
znak ten traci swój walor prawny, m.in. pod wzglêdem jego przynale¿noœci do sk³adników przedsiêbiorstwa. Oczywiœcie nie. Poza wspomnianymi osobami trzecimi uprawniony z rejestracji zachowuje ochronê,
a chronione prawo do znaku pozostaje sk³adnikiem przedsiêbiorstwa. Nale¿y przy tym podkreœliæ, ¿e wymienione sytuacje nie stanowi¹ przypadków ograniczeñ prawa ochronnego, które wyznaczaj¹ ramy prawa
bezwzglêdnego w jego typowym kszta³cie. S¹ one przejawem wy³¹czenia
ochrony na skutek zachowania uprawnionego. Nie wynikaj¹ wiêc jako
takie z samej treœci i zakresu prawa ochronnego na znak towarowy.
Ujawniaj¹ natomiast zmiennoœæ charakteru tego prawa pod wzglêdem
jego ochrony. Zmiennoœæ ta nie wp³ywa jednak na ocenê tego prawa ani
z punktu widzenia jego istoty prawnej, ani w aspekcie mo¿liwoœci jego
wykorzystania w obrocie. Spostrze¿enia te stanowi¹ wa¿ny argument
w ocenie, na tle art. 551 k.c., nie tylko prawa do znaku niezarejestrowanego, lecz tak¿e prawa z rejestracji znaku towarowego. Pokazuj¹, ¿e tak¿e
te prawa, które uwa¿a siê za niew¹tpliwe sk³adniki przedsiêbiorstwa, maj¹
ró¿n¹ naturê prawn¹, równie¿ pod wzglêdem swojego charakteru podmiotowego. Mimo to, niezale¿nie od zmiennoœci tego charakteru, pozostaj¹ takimi sk³adnikami.
W zwi¹zku z powy¿szymi uwagami nie mo¿na te¿ pomijaæ okolicznoœci, ¿e prawo do niezarejestrowanego znaku towarowego mo¿e byæ
objête prawem podmiotowym w jego tradycyjnym ujêciu. W piœmiennictwie i orzecznictwie nie budzi w¹tpliwoœci, ¿e niezarejestrowany znak,
przy spe³nieniu przes³anek utworu prawnoautorskiego, podlega dodatkowo ochronie bezwzglêdnej na podstawie przepisów prawa autorskiego
(zob. dalej)25. Równie¿ ta okolicznoœæ przemawia za uznaniem prawa do
25
Wyrok SN z 25 paŸdziernika 1988 r., II CR 143/88 (PUG 1990, nr 5-6, s. 10),
w sprawie „NEW WAVE”, z glos¹ M. K ê p i ñ s k i e g o (Orz.Gosp. 1991, nr 3, s. 371)
oraz glos¹ R. S k u b i s z a i E. T r a p l e (Prz. S¹d. 1992, nr 2, s. 93), a tak¿e wyrok SN
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znaku niezarejestrowanego za nadaj¹ce siê do zasilenia sk³adników przedsiêbiorstwa. Œwiadczy te¿ o zdolnoœci ochronnej tego prawa równorzêdnej, a dok³adniej – odpowiednio równorzêdnej do tej, któr¹ odznacza siê
prawo do znaku zarejestrowanego.
W kwestii kwalifikacji prawa z u¿ywania znaku towarowego jako
prawa podmiotowego wymaga te¿ zaznaczenia, ¿e b³êdne jest równie¿
inne za³o¿enie le¿¹ce u podstaw opinii odmawiaj¹cej temu prawu charakteru podmiotowego. W myœl tego za³o¿enia prawo podmiotowe nie mo¿e
wynikaæ z norm przyznaj¹cych ochronê deliktow¹, a jedynie z norm
prawa pozytywnego26. Równie¿ to za³o¿enie pozostaje w sprzecznoœci
z opini¹ SN, dotycz¹c¹ ogólnie znaczenia ochrony deliktowej dla kreacji
praw podmiotowych. Przyk³adowo, w prawie ubezpieczeñ maj¹tkowych,
w kwestii osoby trzeciej jako uprawnionej do uzyskania odszkodowania
z tytu³u polisy OC stwierdzono, ¿e prawo podmiotowe takiej osoby, zapewniaj¹ce jej w szczególnoœci mo¿liwoœæ dochodzenia wspomnianego
odszkodowania, mo¿e byæ wywodzone z roszczenia deliktowego27. Nale¿y
te¿ dodaæ, ¿e w doktrynie podaje siê w w¹tpliwoœæ tezê, i¿ ochrona
danego dobra, w tym nawet dobra osobistego, jest zawsze realizowana
przez przyznanie prawa podmiotowego. Wynika ona raczej z ustanowienia
norm postêpowania, reguluj¹cych konflikty wartoœci i interesów we
wzajemnych oddzia³ywaniach spo³ecznych28. Niezale¿nie nawet od kontrowersyjnoœci powy¿szego pogl¹du, tak¿e w razie przyjêcia, ¿e ochrona
udzielana na mocy przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji dotyczy okreœlonych interesów, nie wyklucza³oby to uznania takiej
ochrony za odnosz¹c¹ siê zarazem do prawa podmiotowego. Ochrona
interesu, choæ nie zawsze, to w wielu przypadkach wystêpuje zarazem
w postaci prawa podmiotowego29. Tak jest te¿ w przypadku ochrony
z 23 czerwca 1989 r., I CR 236/89 (Prz. S¹d. 1992, nr 2, s. 106), w sprawie „PYRAMID”,
z glos¹ R. S k u b i s z a i E. T r a p l e, tam¿e.
26
G. K y c i a, Powstanie i ustanie…, s. 135-138.
27
W tym sensie uchwa³a 7 sêdziów SN z 22 kwietnia 2005 r., III CZP 99/04 (OSNC
2005, nr 10, poz. 166).
28
E. G a w l i k, Ochrona dóbr osobistych. Sens i nonsens tzw. praw podmiotowych
osobistych, ZNUJ PWiOWI 1985, nr 41, s. 138; P. B i a ³ e c k i, Prawa czy dobra osobiste
twórcy?, Mon. Pr. 2003, nr 15, s. 681-682.
29
A. W o l t e r, J. I g n a t o w i c z, K. S t e f a ñ s k i, Prawo cywilne. Zarys czêœci ogólnej, Warszawa 1998, s. 124 i 127; P. B i a ³ e c k i, Prawa czy dobra…, s. 685.
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niezarejestrowanego znaku towarowego na podstawie przepisów ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w szczególnoœci jej art. 10.
3.3. Pojêcie przedsiêbiorstwa i jego sk³adników na tle art. 551 k.c.
a niezarejestrowany znak towarowy
W art. 551 k.c. w pierwotnym brzmieniu, za wzorem art. 40 k.h.,
by³a mowa o tym, ¿e sk³adnikiem przedsiêbiorstwa s¹ w szczególnoœci
„znaki towarowe”. Sformu³owanie to, ze wzglêdu na u¿yt¹ w nim liczbê
mnog¹, pozwala³o na rozci¹gniêcie go na wszelkie kategorie znaków
towarowych podlegaj¹cych ochronie. Tak¹ te¿ wyk³adniê prezentowano
czêsto w piœmiennictwie, i to tak¿e po wydaniu przepisów prawa w³asnoœci przemys³owej. Stwierdzano, ¿e obok znaku w rozumieniu w art.
120 p.w.p., sposobem indywidualizacji dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa mo¿e
byæ inne s³u¿¹ce do tego celu oznaczenie, które tak¿e wchodzi w sk³ad
przedsiêbiorstwa. Rodzaj takich oznaczeñ okreœlano szeroko. Znaczenie
art. 551 k.c. polega³o na stworzeniu domniemania przynale¿noœci do
przedsiêbiorstwa wszystkiego, co wchodzi w sk³ad zespo³u, o którym
mowa w tym przepisie. W wyniku tego sk³adnikami przedsiêbiorstwa
mia³y byæ wszelkie dobra podlegaj¹ce ochronie prawnej zarówno na
podstawie przepisów kodeksu cywilnego (art. 23-24), jak i przepisów
szczególnych, w tym nie tylko o znakach towarowych, lecz tak¿e o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji30. Niemniej w doktrynie nie brakowa³o
komentarzy, które w zwi¹zku z uwagami dotycz¹cymi pokrewnych
elementów przedsiêbiorstwa mog³y sugerowaæ zawê¿aj¹c¹ interpretacjê
tego pojêcia. Zaznaczano, ¿e poza nieprawid³owym ujêciem znaków
towarowych obok firmy, która indywidualizuje przedsiêbiorstwo, a nie
– jak te znaki – jego towary i us³ugi, niekonsekwentnie te¿ u¿yto wraz
z patentami pojêcia wzorów u¿ytkowych i zdobniczych zamiast praw
ochronnych na te wzory31. W celu usuniêcia wspomnianych mankamentów, w wyniku nowelizacji kodeksu cywilnego z 2003 r.32, wymienione
30
S. R u d n i c k i, [w:] S. D m o w s k i, S. R u d n i c k i, Komentarz do kodeksu cywilnego. Ksiêga pierwsza. Czêœæ ogólna, Warszawa 2002, s. 179-181.
31
J. S z w a j a, [w:] S. S o ³ t y s i ñ s k i, A. S z a j k o w s k i, J. S z w a j a, Kodeks handlowy. Komentarz, t. I, Warszawa 1994, s. 367-368; K. Œ w i d e r s k i, W kwestii pojêcia
przedsiêbiorstwa w kodeksie cywilnym (art. 551), Rejent 1999, nr 12, s. 92-93.
32
Ustawa z 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny i niektórych innych
ustaw (Dz.U. Nr 49, poz. 408).
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pojêcia znaków oraz wzorów zast¹piono ogólnym pojêciem „innych praw
w³asnoœci przemys³owej” i umieszczono obok patentu. Zestawienie tych
pojêæ, a wiêc patentu oraz innych praw w³asnoœci przemys³owej, doprowadzi³o w zwi¹zku z wczeœniejszymi uwagami do ukszta³towania siê
opinii, i¿ pojêcia te nale¿y rozumieæ zgodnie z regulacj¹ prawa w³asnoœci
przemys³owej. W odniesieniu do znaków towarowych oznacza to, ¿e
chodzi o prawa ochronne na te znaki, okreœlone art. 120-121 i 153 p.w.p.33
Powy¿sza opinia, która wydaje siê mieæ wp³yw na komentowane
orzeczenia, nie mo¿e byæ uznana za rozstrzygaj¹c¹ dla rozwi¹zania przedmiotowego problemu. Jest tak niezale¿nie od tego, ¿e jest ona sama w sobie
b³êdna (o czym dalej). Je¿eliby nawet by³a zasadniczo trafna, nie mog³aby
oznaczaæ zamkniêcia kwestii uznania prawa do niezarejestrowanego znaku
towarowego za sk³adnik przedsiêbiorstwa. Formu³a art. 551 k.c. by³a
zawsze otwarta. Wskazywa³a tylko na przyk³adowe sk³adniki przedsiêbiorstwa. Gdyby zatem danego prawa do dobra maj¹tkowego nie da³o
siê zaliczyæ do którejœ grupy praw, wymienionej w tym przepisie, mo¿liwe
by³oby jego zakwalifikowanie do sk³adników przedsiêbiorstwa na podstawie ogólnego pojêcia tych sk³adników z art. 551 k.c. Od pocz¹tku
istnienia tego przepisu twierdzono, ¿e w zwi¹zku z trudnoœciami interpretacyjnymi, dotycz¹cymi przewidzianych w nim pojêæ poszczególnych
sk³adników przedsiêbiorstwa, obowi¹zuje zasada szerokiego rozumienia
tych pojêæ34. Interpretacja ta wynika z treœci analizowanego przepisu,
w którym mówi siê tylko o „zespole sk³adników”, którego konkretne
elementy wymienia siê w szczególnoœci35. Oznacza to, ¿e te elementy s¹
jedynie typowymi sk³adnikami, pe³ni¹cymi najbardziej istotn¹ rolê z punktu
widzenia ca³oœci przedsiêbiorstwa jako organizmu gospodarczego36.
Wychodz¹c z takiego za³o¿enia za sk³adniki przedsiêbiorstwa uwa¿ano nie
tylko okreœlone stany faktyczne, takie jak posiadanie, informacje i wiedzê
zwi¹zan¹ z kontaktami handlowymi, kwalifikacjami pracowników czy
33
E. S k o w r o ñ s k a - B o c i a n, [w:] Kodeks cywilny, t. I: Komentarz do artyku³ów
1-44911, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2008, s. 276-277.
34
M. B e d n a r e k, Mienie. Komentarz do art. 44-553 Kodeksu cywilnego, Kraków
1997, s. 185-186.
35
R.T. S t r o i ñ s k i, Przedsiêbiorstwo, charakter prawny oraz zbycie w prawie amerykañskim, francuskim i polskim, Warszawa 2003, s. 320.
36
K. Œ w i d e r s k i, W kwestii pojêcia…, s. 93-94.
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warunkami rynkowymi oraz system organizacji, produkcji, dystrybucji itd.
(know-how), lecz tak¿e wszelkie elementy kreuj¹ce klientelê przedsiêbiorstwa, w tym renomê, jak równie¿ koncesje i inne uprawnienia publicznoprawne, a nawet roszczenia (np. odszkodowawcze) z tytu³u bezpodstawnego wzbogacenia lub czynów niedozwolonych. Tym bardziej nie budzi³o
w¹tpliwoœci, ¿e sk³adnikiem takim, zw³aszcza na podstawie art. 5 u.z.n.k.,
jest nazwa przedsiêbiorstwa, a tak¿e symbole, god³a oraz skróty literowe,
i to ju¿ od chwili powstania do nich prawa w wyniku rozpoczêcia u¿ywania
w obrocie37. W konsekwencji, nie by³o przeszkód, aby w swoich orzeczeniach s¹dy administracyjne, opieraj¹c siê na art. 10 u.z.n.k, wyprowadzi³y przynale¿noœæ niezarejestrowanego znaku towarowego do sk³adników przedsiêbiorstwa z powy¿szych zasad ogólnych.
O trafnoœci przedstawionego rozwi¹zania przekonuje te¿ postrzeganie
przedsiêbiorstwa w rozumieniu art. 551 k.c. najczêœciej nie w znaczeniu
rzeczowym, lecz funkcjonalno-rzeczowym czy nawet czysto funkcjonalnym, a zatem przedsiêbiorstwa czynnego – going on concern (zob.
te¿ dalej)38. Zarazem w œwietle tego przepisu przedsiêbiorstwo nie jest
zbiorem, lecz „zespo³em” dóbr, i to „zespo³em zorganizowanym”, który
ma w swojej ca³oœci s³u¿yæ dzia³alnoœci gospodarczej oznaczonego rodzaju i w oznaczonym celu. W tym ujêciu przedsiêbiorstwo jest wiêc
rozumiane nie tyle jako dynamiczny kompleks dowolnych dóbr, lecz
dok³adniej jako taki kompleks praw (i obowi¹zków) dotycz¹cych okreœlonych dóbr o charakterze maj¹tkowym. Jest przy tym uporz¹dkowan¹
i funkcjonalnie powi¹zan¹ organizacj¹ dóbr tworz¹cych maj¹tek o okreœlonym przeznaczeniu. Na znaczenie czynnika organizacji, jako zasadniczego dla istoty przedsiêbiorstwa, wskazywa³a zawsze stylistyka dys-

37
M. B e d n a r e k, Mienie…, s. 186-187 i 196; E. W o j c i e s z k o - G ³ u s z k o, Tajemnica przedsiêbiorstwa i jej cywilnoprawna ochrona na podstawie przepisów prawa
nieuczciwej konkurencji, [w:] Z problematyki na dobrach niematerialnych, PIPWI UJ
2005, nr 89, s. 11-26; M. H a b d a s, Przedsiêbiorstwo w znaczeniu przedmiotowym, KPP
2002, nr 2, s. 328-334; M. J a s i a k i e w i c z, Zdolnoœæ likwidacyjna nazwy przedsiêbiorstwa w postêpowaniu upad³oœciowym, PPH 2004, nr 3, s. 28; E.K. C z e c h, Koncesje
i zezwolenia jako sk³adniki przedsiêbiorstwa, PPH 2006, nr 5, s. 43-44.
38
M. J a s i a k i e w i c z, Zdolnoœæ likwidacyjna..., s. 26-27 i 30; M. B e d n a r e k,
Mienie..., s. 183.
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kutowanego przepisu39. Jednoczeœnie, jak wynika z jego aktualnego
brzmienia, w tym zespole podstawowe znaczenie maj¹ sk³adniki niematerialne. Wymienione sk³adniki wywieraj¹ bowiem decyduj¹cy wp³yw na
wykszta³cenie siê klienteli i renomy przedsiêbiorstwa. Nadaj¹ mu realn¹
postaæ w stosunkach zewnêtrznych, w ramach których urzeczywistniana
jest zasadnicza, rynkowa funkcja przedsiêbiorstwa. Dlatego takie sk³adniki s¹ niezastêpowalnymi elementami przedsiêbiorstwa. Obok nazwy przedsiêbiorstwa zalicza siê do nich oznaczenia jego produktów. Pozwalaj¹ one
na identyfikacjê przedsiêbiorstwa i jego towarów lub us³ug w obrocie,
a przez to maj¹ dominuj¹cy wp³yw na ³¹czenie (kojarzenie) okreœlonego
sukcesu rynkowego z przedsiêbiorstwem prowadzonym przez danego
przedsiêbiorcê. S¹ zatem najlepszymi noœnikami renomy przedsiêbiorstwa, a przez to z regu³y jego podstawowymi sk³adnikami40. Wymieniona
cecha organizacji, a dok³adniej przeznaczenia czy funkcji, stanowi wiêc
wyró¿nik nie tylko ca³ego przedsiêbiorstwa. Powinna byæ traktowana
równie¿ jako kryterium przynale¿noœci do przedsiêbiorstwa okreœlonych
dóbr jako jego poszczególnych sk³adników. Kryterium takie doskonale
wype³nia znak towarowy, tak¿e niezarejestrowany. Jest instrumentem
wyró¿niania przedsiêbiorstwa na rynku przez identyfikacjê jego produktów oznaczonych tym znakiem. W wyniku tego wspomniany znak, a œciœlej
jego u¿ywanie, przek³ada siê bezpoœrednio na kszta³towanie renomy przedsiêbiorstwa. Jest on czynnikiem, dziêki któremu zespó³ innych elementów
nabywa lub zwiêksza swoj¹ u¿ytecznoœæ gospodarcz¹. Znak taki zas³uguje zatem nie tylko na w³¹czenie w sk³ad przedsiêbiorstwa, lecz tak¿e
na uznanie za sk³adnik nadrzêdny.
O zasadnoœci przedstawionego podejœcia do sk³adników przedsiêbiorstwa œwiadczy te¿ przyjmowana na tle art. 551 k.c., a rozwa¿ana z punktu
widzenia ekonomiki i wolnoœci gospodarczej, koncepcja prawa do przedsiêbiorstwa jako szczególnego prawa podmiotowego. Koncepcja ta niesie
ze sob¹ za³o¿enie istotne dla rozwi¹zania problemu prawa do niezareje39
K. Œ w i d e r s k i, W kwestii pojêcia…, s. 91-92; M. B e d n a r e k, Mienie…, s. 184185; M. W i l e j c z y k, Przedsiêbiorstwo w œwietle projektu nowelizacji kodeksu cywilnego, PPH 2001, nr 6, s. 30. Szerzej R.T. S t r o i ñ s k i, Przedsiêbiorstwo..., s. 299-335.
40
M. H a b d a s, Przedsiêbiorstwo…, s. 325-326 i 334; K. Œ w i d e r s k i, W kwestii
pojêcia…, s. 89-90; J. W i d ³ o, Przedsiêbiorstwo w œwietle zmian Kodeksu cywilnego,
Mon. Pr. 2004, nr 1, s. 10-11.
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strowanego znaku towarowego jako sk³adnika przedsiêbiorstwa w sytuacji, gdyby prawu temu nie mo¿na by³o przypisaæ cech prawa podmiotowego w typowym ujêciu. W myœl powy¿szej koncepcji wymieniony wy¿ej charakter prawa do przedsiêbiorstwa sk³ania do przyjêcia za³o¿enia,
¿e równie¿ jego sk³adnikami mog¹ byæ dobra, które samodzielnie nie
stanowi¹ przedmiotu odrêbnych praw podmiotowych, ale za to s¹ przedmiotem prawa podmiotowego (bezwzglêdnego) sui generis lub staj¹ siê
takim przedmiotem w ramach przedsiêbiorstwa41. U podstaw tej koncepcji le¿y metoda dynamicznej wyceny przedsiêbiorstwa. Wymieniona metoda,
w przeciwieñstwie do metody statycznej, obliczaj¹cej wartoœæ przedsiêbiorstwa wed³ug jego substratu materialnego, wyznacza tê wartoœæ wed³ug
jego zdolnoœci generowania zysku. Uzasadnia wiêc zaliczenie do sk³adników przedsiêbiorstwa wszelkich wartoœci prawnych i gospodarczych,
nawet tych, które nie s¹ przedmiotem obrotu42. Wydaje siê w pe³niejszy
sposób wyjaœniaæ przynale¿noœæ do przedsiêbiorstwa autorskich praw
osobistych. Tak szerokie rozci¹gniêcie pojêcia sk³adników przedsiêbiorstwa na tle art. 551 k.c. mog³oby byæ w przypadku pewnych dóbr zbyt
daleko id¹ce. Niemniej koncepcja szczególnego prawa podmiotowego jest
pomocna w ukazaniu w³aœciwej natury prawnej dóbr bêd¹cych takimi
sk³adnikami. Pozwala na lepsze zrozumienie tej natury przez odniesienie
jej odpowiednio do charakteru prawa do przedsiêbiorstwa. Usuwa tym
samym w¹tpliwoœci co do przynale¿noœci do jego sk³adników prawa do
znaku niezarejestrowanego, nawet w sytuacji, gdyby – ze wzglêdów
dogmatycznych – nie by³o mo¿liwe zakwalifikowanie go do typowych
praw podmiotowych.
W œwietle powy¿szych uwag uzasadniony jest wniosek, ¿e w sk³ad
przedsiêbiorstwa mog¹ wchodziæ prawa do dóbr, które tworz¹ lub
zwiêkszaj¹ maj¹tek, nadaj¹cy siê do wykorzystania w celach gospodar-

41
W tym kierunku J. S z w a j a, [w:] Ustawa o zwalczaniu…, s. 123, powo³uj¹c siê na
opiniê Z. Radwañskiego, Prawo cywilne – czêœæ ogólna, Warszawa 1999, s. 127 (zob.
jednak dalej inny pogl¹d Z. Radwañskiego z wczeœniejszego wydania ww. opracowania).
Podobnie E. N o r e k, Przedsiêbiorstwo w obrocie gospodarczym, Warszawa 2008, s. 97113.
42
Szerzej P. P e ³ c z y ñ s k i, Charakter prawny przedsiêbiorstwa w znaczeniu przedmiotowym, Rejent 1998, nr 1, s. 71-79; G. T r a c z, F. Z o l l, Przew³aszczenie na zabezpieczenie, Kraków 1996, s. 161-168.
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czych, i które zarazem w zwi¹zku z okreœlonymi innymi elementami
zapewniaj¹ lub podwy¿szaj¹ funkcjonaln¹ wartoœæ tego maj¹tku jako organizacji gospodarczej. Z tego punktu widzenia zupe³nie nieprawid³owe
jest kryterium dobra osobistego, przyjête przez s¹dy w komentowanych
orzeczeniach, które mia³oby decydowaæ o zakwalifikowaniu danego dobra
do sk³adników przedsiêbiorstwa. Nale¿y podkreœliæ, ¿e tak¿e zarejestrowanemu znakowi towarowemu odmawia siê, przynajmniej zasadniczo
(zob. dalej), charakteru dobra osobistego43. W orzecznictwie SN stwierdzono, ¿e znak, zarejestrowany lub niezarejestrowany, jest dobrem
maj¹tkowym, a nie, jak przyjmowano niekiedy, dobrem osobistomaj¹tkowym. Przes¹dza o tym funkcja znaku towarowego, która nie sprowadza siê do indywidualizacji podmiotu (przedsiêbiorcy), lecz do odró¿niania jego towarów lub us³ug na podstawie kryterium ich pochodzenia.
Wymieniona funkcja wyklucza mo¿liwoœæ dopatrywania siê w tym znaku
elementu osobistego i powoduje, ¿e nie podlega on ochronie na mocy art.
23-24 k.c.44 Niemniej rozwi¹zanie takie wskazuje na zdolnoœæ prawa do
znaku, tak¿e niezarejestrowanego, do wejœcia w sk³ad przedsiêbiorstwa.
Wynika to nie tylko z okreœlonego wy¿ej charakteru przedsiêbiorstwa
i cech jego sk³adników. Wynika tak¿e wprost z opinii SN, w myœl której
zaliczenie okreœlonego dobra (materialnego lub niematerialnego) do sk³adników przedsiêbiorstwa jest wykluczone, jeœli by³oby ono tylko dobrem
osobistym, nie maj¹c w jakimkolwiek stopniu charakteru maj¹tkowego45.
Jest to kolejny znacz¹cy aspekt komentowanych orzeczeñ, wskazuj¹cy
na ich niezgodnoœæ nie tylko z pogl¹dem piœmiennictwa, lecz tak¿e ze
stanowiskiem SN (zob. te¿ dalej).
Wymaga te¿ zaznaczenia, ¿e b³êdnoœæ stanowiska zajêtego w tych
orzeczeniach jest oczywista nawet przy za³o¿eniu trafnoœci zawartej w nim
tezy, ¿e warunkiem zaliczenia danego dobra w sk³ad przedsiêbiorstwa jest
jego przynale¿noœæ do dóbr osobistych. Równie¿ przy takim za³o¿eniu
stanowisko to jest sprzeczne z opini¹ o przepisach ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji jako podstawie dla powstania i ochrony prawa
do dobra, pozytywnie kwalifikowanego na tle art. 551 k.c. Wbrew

43
44
45
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I. W i s z n i e w s k a, Ochrona oznaczeñ…, s. 20.
Wyrok SN w sprawie „NEW WAVE” – zob. przyp. 25.
Wyrok SN z 14 lutego 2003 r., IV CKN 175/00 (Pr. Bank. 2003, nr 6, s. 25).
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kwestionowanemu stanowisku powy¿sza opinia uznaje przepisy ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji za normy dotycz¹ce czynów niedozwolonych, maj¹cych znamiona naruszenia dobra osobistego. Dziêki
tym przepisom nastêpuje zatem rozszerzenie pola ochrony takich dóbr,
a przy tym ochrony maj¹tkowej i niemaj¹tkowej46. Ponadto nie mo¿na
pomijaæ, ¿e w pewnych przypadkach prawo do (niezarejestrowanego)
znaku towarowego podlega ochronie tak¿e jako prawo do dobra osobistego47. Dotyczy to np. znaku firmowego, który identyfikuje nie tylko
towary lub us³ugi danego przedsiêbiorcy, ale tak¿e jego samego. Jak
zaznaczono wy¿ej, dotyczy to równie¿ znaku towarowego bêd¹cego
utworem prawnoautorskim. Okolicznoœæ ta pokazuje, ¿e prawo do znaku
niezarejestrowanego mo¿e staæ siê sk³adnikiem przedsiêbiorstwa nie tylko
przez zaliczenie go do ogólnego zbioru praw niewymienionych z nazwy
w art. 551 k.c., lecz tak¿e przez objêcie go prawem okreœlonym w tym
przepisie, ale innym ni¿ prawo w³asnoœci przemys³owej. Nale¿y te¿
zauwa¿yæ, ¿e na tle art. 5-10 u.z.n.k wyra¿a siê pogl¹d, i¿ chronione przez
nie dobra prawne przedsiêbiorcy maj¹ charakter sui generis dóbr osobistych, a przynajmniej dóbr z nimi porównywalnych48.
3.4. Pojêcie „praw w³asnoœci przemys³owej” na tle art. 551 pkt 6
k.c. a niezarejestrowany znak towarowy
Jak wynika z powy¿szej analizy, przed zmian¹ wymienionego przepisu
prawo do niezarejestrowanego znaku towarowego mieœci³o siê pod pojêciem
„znaków towarowych”, podczas gdy pojêcie „patentów, wzorów u¿ytkowych i zdobniczych” obejmowa³o tylko maj¹tkowe prawa podmiotowe
o charakterze bezwzglêdnym, wynikaj¹ce z rejestracji49. Je¿eli przyj¹æ
takie za³o¿enie, to wspomniana zmiana art. 551 k.c. mog³a w zakresie praw
do znaków towarowych prowadziæ do jednego z trzech rozwi¹zañ:
1) pozostawiæ te prawa w nazwanej grupie praw, zaliczaj¹c je obecnie
do praw w³asnoœci przemys³owej, ale tylko jako prawa bezwzglêdne,

46
M. S a f j a n, Ochrona maj¹tkowa dóbr osobistych po zmianie przepisów kodeksu
cywilnego, PPH 1997, nr 1, s. 10.
47
J. F r ¹ c k o w i a k, [w:] System prawa prywatnego, t. I: Prawo cywilne – czêœæ
ogólna, red. M. Safjan, Warszawa 2007, s. 1080-1081.
48
A. S z e w c, Naruszenie w³asnoœci przemys³owej, Warszawa 2003, s. 89.
49
M. B e d n a r e k, Mienie…, s. 188.

117

Marcin Trzebiatowski

przewidziane przepisami tych praw; 2) zawrzeæ je w takiej grupie praw,
ale rozci¹gaj¹cej siê tak¿e na prawa wzglêdne, w tym chronione przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, lub 3) przenieœæ
je do ogólnej, nienazwanej grupy pozosta³ych praw (maj¹tkowych), nadaj¹cych siê do wykorzystywania w dzia³alnoœci gospodarczej. Dotychczasowe rozwa¿ania przemawia³yby za ostatnim rozwi¹zaniem. Umo¿liwia³yby zaliczenie prawa do znaku niezarejestrowanego do sk³adników
przedsiêbiorstwa w oparciu o ogólne cechy tych sk³adników i otwart¹
formu³ê art. 551 k.c. Niezale¿nie jednak od tego wydaje siê, ¿e taka
mo¿liwoœæ wynika ju¿ z przynale¿noœci przedmiotowego prawa do innych (ni¿ patent) praw w³asnoœci przemys³owej50. Oznacza to uznanie
za w³aœciwe drugiego z wymienionych rozwi¹zañ.
Takie stanowisko znajduje oparcie ju¿ w historycznej wyk³adni dyskutowanego przepisu. W uzasadnieniu projektu nowelizacji, zmieniaj¹cej
pojêcie przedsiêbiorstwa, wyjaœniono, ¿e nowe uregulowanie nie zmienia
zasadniczo treœci tego pojêcia, gdy¿ ma na celu jedynie korektê i zarazem
harmonizacjê terminologiczn¹ oraz wzbogacenie tej treœci w zwi¹zku
z regulacjami ustaw wydanych po 1990 r., w tym przepisami prawa
w³asnoœci przemys³owej51. Wymaga te¿ przypomnienia, ¿e w pierwszych
wersjach tego projektu w dyskutowanym zakresie przewidywano wymienienie obok patentów nie tylko praw ochronnych na znaki towarowe
i inne przedmioty w³asnoœci przemys³owej oraz praw p³yn¹cych ze zg³oszeñ
takich przedmiotów do rejestracji lub ochrony, lecz tak¿e „praw do niezarejestrowanych, a podlegaj¹cych ochronie przedmiotów w³asnoœci
przemys³owej”52.
Nale¿y wyjaœniæ, ¿e okreœlenie „inne prawa w³asnoœci przemys³owej”
jest w art. 551 pkt 6 k.c. u¿yte nie w znaczeniu przedmiotowym, lecz
podmiotowym. Wskazuje ono na zbiór praw podmiotowych o szczegól-

50
Podobnie w odniesieniu do tajemnicy przedsiêbiorstwa E. Wo j c i e s z k o - G ³ u s z k o, Tajemnica..., s. 19-20.
51
Uzasadnienie projektu z 2 lipca 2002 r. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny
oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 666, s. 26-27, zob. na: www.sejm.gov.pl.
Por. M. H a b d a s, Przedsiêbiorstwo…, s. 336; M. W i l e j c z y k, Przedsiêbiorstwo…, s. 32.
52
Zob. Projekt nowelizacji Kodeksu Cywilnego, dotycz¹cego osób prawnych, przedsiêbiorców i przedsiêbiorstw z dnia 26 paŸdziernika 2000 r., Prz. Leg. 2000, nr 4. Por.
M. H a b d a s, Przedsiêbiorstwo…, s. 337.
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nym charakterze, uwarunkowanym specyficznym charakterem przedmiotu tych praw. Nie jest to wiêc okreœlenie wyznaczaj¹ce zespó³ norm
prawnych, reguluj¹cych dan¹ dziedzinê stosunków prawnych. W takim
przedmiotowym znaczeniu o prawach w³asnoœci przemys³owej mówi siê
natomiast w przepisach prawa w³asnoœci przemys³owej. O trafnoœci
powy¿szej oceny przekonuje poprzedzenie rozwa¿anego okreœlenia pojêciem „patentu”, który okreœla prawo. Nie pos³u¿ono siê natomiast pojêciem opatentowanego wynalazku, który wskazywa³by na oznaczone
dobro, podlegaj¹ce ochronie na podstawie decyzji o udzieleniu patentu.
Tym bardziej nie u¿yto pojêcia prawa patentowego, które wskazywa³oby
na system ochrony wynikaj¹cej z danej regulacji prawnej53. Przepis ten
dotyczy wiêc wszelkich praw w³asnoœci przemys³owej, które zapewniaj¹
ochronê prawn¹ objêtej przez nie grupie dóbr niematerialnych.
Powy¿sze za³o¿enie pozwala przyj¹æ, ¿e prawa w³asnoœci przemys³owej, o których mowa w tym przepisie, nale¿y rozumieæ w ten sam
sposób, w jaki s¹ one rozumiane w art. 1 ust. 2 konwencji paryskiej54.
Powo³ana norma wyznacza „przedmiot ochrony w³asnoœci przemys³owej”, wymieniaj¹c na pierwszym miejscu patent. Okreœla wiêc prawa,
które podlegaj¹ ochronie przez przepisy konwencji. W tym sensie odnosi
siê do wszelkich dóbr, objêtych ochron¹ na podstawie praw przys³uguj¹cych w ró¿nych sferach dzia³alnoœci. Dlatego te¿ norma ta wymienia
zwalczanie nieuczciwej konkurencji, rozumiej¹c pod tym sferê ochrony
w³aœciwych dla niej dóbr (niematerialnych). Przy takim rozumieniu zaliczenie wspomnianej sfery do przedmiotów ochrony w³asnoœci przemys³owej nie powinno budziæ kontrowersji55. Jest tak tym bardziej, ¿e omawiana
norma jest Ÿród³em pojêcia w³asnoœci przemys³owej w krajowych systemach prawnych. Wyznacza w tych systemach zakres ochrony dóbr
w³asnoœci przemys³owej, zaliczaj¹c do w³asnoœci przemys³owej sensu stricto
– pod wzglêdem ochrony tych dóbr – tak¿e prawo o zwalczaniu nie53
O ró¿nicy miêdzy podmiotowym i przedmiotowym znaczeniem wymienionych
pojêæ A. S z e w c, G. J y ¿, Prawo w³asnoœci przemys³owej, Warszawa 2003, s. 6.
54
Konwencja paryska z 20 marca 1883 r. o ochronie w³asnoœci przemys³owej, w brzmieniu aktu sztokholmskiego z 14 lipca 1967 r. (Dz.U. z 1975 r. Nr 9, poz. 51 i 52).
55
O kontrowersyjnoœci U. P r o m i ñ s k a, Prawo w³asnoœci przemys³owej, red. U. Promiñska, Warszawa 2004, s. 18; W. K a t n e r, [w:] System Prawa Prywatnego, t. I: Prawo
cywilne – czêœæ ogólna, red. M. Safjan, Warszawa 2007, s. 1243.
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uczciwej konkurencji56. Przekonuje te¿, ¿e przy ocenie pojêcia w³asnoœci
przemys³owej nie nale¿y siê kierowaæ jego semantycznym rozumieniem,
odnoszonym do pojêcia w³asnoœci, lecz rozumieniem tradycyjnym, odzwierciedlonym w konwencji57. W pe³ni zasadny jest zatem pogl¹d, w myœl
którego uregulowanie dotycz¹ce zwalczania nieuczciwej konkurencji jest
czêœci¹ prawa w³asnoœci przemys³owej58, a nawet prawa w³asnoœci
intelektualnej, co potwierdza art. 8 pkt VIII konwencji sztokholmskiej59.
Pogl¹d taki przyjmuje siê tak¿e na tle przepisów prawa traktatów UE,
w tym art. 30 TWE60.
Powy¿sza ocena znajduje równie¿ potwierdzenie w orzecznictwie SN.
Zgodnie z tym orzecznictwem na tle art. 551 k.c. w sk³ad przedsiêbiorstwa, w przypadku np. spó³ki, wchodz¹ nie tylko rzeczy bêd¹ce jej
w³asnoœci¹, lecz tak¿e rzeczy oraz inne przedmioty niebêd¹ce rzeczami,
do których przys³uguj¹ inne prawa maj¹tkowe. Pojêcie wspomnianych
praw nale¿y rozumieæ szeroko, co powoduje, ¿e w sk³ad przedsiêbiorstwa
wchodzi tak¿e posiadanie, np. nieruchomoœci, które prowadzi do uzyskania zasiedzenia61. Ponadto, co najwa¿niejsze, stwierdza siê, ¿e uregulowanie dotycz¹ce zwalczania nieuczciwej konkurencji nale¿y do dziedziny prawa w³asnoœci przemys³owej i jest czêœci¹ tego prawa. Wskazuje
na to wprost wymieniona norma konwencyjna, która definiuje w³asnoœæ
przemys³ow¹ w najszerszym znaczeniu, zaliczaj¹c do niej tak¿e zwalczanie nieuczciwej konkurencji62. Trzymaj¹c siê wiêc tej normy, na tle prawa
polskiego pojêcie prawa w³asnoœci przemys³owej nie mo¿e mieæ wê¿szego znaczenia ni¿ na tle konwencji63. Tak te¿ szeroko zakreœla siê to pojêcie
56
J. S z w a j a, [w:] Ustawa o zwalczaniu…, . 64; U. P r o m i ñ s k a, Prawo w³asnoœci…, s. 15 i 17-19.
57
A. S z e w c, G. J y ¿, Prawo w³asnoœci…, s. 3-4.
58
T. ¯ y z n o w s k i, Niektóre aspekty drogi s¹dowej w sprawach z zakresu w³asnoœci
przemys³owej, Prz. S¹d. 2002, nr 9, s. 7.
59
J. S z w a j a, [w:] Ustawa o zwalczaniu…, s. 64.
60
R. S k u b i s z, [w:] Traktat ustanawiaj¹cy Wspólnotê Europejsk¹. Komentarz, t. I
(art. 1-60), red. A. Wróbel, Warszawa 2008, s. 657.
61
Wyrok SN z 15 czerwca 2005 r., IV CK 731/04 (LEX nr 177217), powo³uj¹cy siê
na uchwa³ê 7 sêdziów SN z 31 marca 1993 r., III CZP 1/93 (OSNC 1993, nr 10, poz. 170).
62
Wyroki SN w sprawie „RADIO CLASSIC” (zob. przyp. 17) oraz w sprawie „BRAUN”
(zob. przyp. 14).
63
A. J a k u b e c k i, Postêpowanie zabezpieczaj¹ce w sprawach z zakresu praw w³asnoœci intelektualnej, Kraków 2002, s. 40.
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w nauce, zauwa¿aj¹c, ¿e jest ono jednak zawê¿one przez zakres przedmiotowy przepisów prawa w³asnoœci przemys³owej64.
W tym znaczeniu pod prawami w³asnoœci przemys³owej na tle art.
551 pkt 6 k.c. powinno siê rozumieæ jedn¹ z kategorii praw na dobrach
niematerialnych przedsiêbiorstwa, podlegaj¹cych ochronie prawnej na jego
rzecz, i to ochronie na podstawie jakichkolwiek przepisów. Z powy¿szego
twierdzenia wynika zasada, w myœl której dla przyznania kwalifikacji
sk³adnika przedsiêbiorstwa danemu prawu do dobra, okreœlonemu ogólnie, jak i wymienionemu konkretnie w art. 551 k.c., obojêtne jest, na jakiej
podstawie prawnej ochronione jest takie prawo65. Nie jest zatem konieczne, aby warunkiem zaliczenia prawa do dobra, zw³aszcza niematerialnego,
do sk³adników przedsiêbiorstwa by³o posiadanie do tego dobra prawa
podmiotowego66. Oznacza to, ¿e niezale¿nie nawet od tego, i¿ prawo do
niezarejestrowanego znaku towarowego, wynikaj¹ce z art. 10 u.z.n.k.,
jest prawem podmiotowym, zas³ugiwa³oby ono na kwalifikacjê sk³adnika
przedsiêbiorstwa tak¿e wtedy, gdyby ochronie na podstawie wymienionego przepisu odmówi³o siê charakteru prawa podmiotowego. Rozwi¹zanie takie, jak wykazano, znajduje uzasadnienie ju¿ w interpretacji pojêcia
przedsiêbiorstwa w ogólnoœci na tle art. 551 k.c. Znajduje jednak potwierdzenie tak¿e w wyk³adni pojêcia „praw w³asnoœci przemys³owej” z art.
551 pkt 6 k.c. Pozwala ona przyj¹æ, ¿e zaliczenie prawa do znaku niezarejestrowanego w sk³ad przedsiêbiorstwa jest mo¿liwe ju¿ przez przynale¿noœæ tego prawa do okreœlonych w tym przepisie praw w³asnoœci
przemys³owej67.
O s³usznoœci przedstawionej wyk³adni przekonuj¹ te¿ dalsze argumenty. Jednym z nich jest sposób stosowania innych przepisów, w których
jest mowa explicite o znaku towarowym „zarejestrowanym”. Przepisy
te s¹ interpretowane rozszerzaj¹co. W szczególnoœci jest tak w przypadku
definicji znaku podrobionego, okreœlonej przepisami rozporz¹dzenia o zatrzymaniu towarów przez organy celne. Na tle wymienionych przepisów,
w oparciu o wspomnian¹ interpretacjê, s¹dy polskie udzielaj¹ wiêc ochro64
R. S k u b i s z, Prawo w³asnoœci…, s. 5. Por. P. G r z e g o r c z y k, Jurysdykcja krajowa…, s. 36.
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ny nie tylko przed wprowadzaniem na krajowy rynek towarów oznaczonych podrobionymi zarejestrowanymi znakami towarowymi, lecz równie¿ znakami niezarejestrowanymi68. Poza aspektem prawno karnym, prawo do znaku niezarejestrowanego jest te¿ traktowane równorzêdnie
w ramach stosunków umownych. Zgodnie z orzecznictwem wpis znaku
do rejestru ma wzglêdem umowy zbycia prawa do znaku charakter deklaratoryjny. Rejestracja znaku nie jest zatem niezbêdna dla skutecznoœci
(bytu prawnego) wspomnianej umowy69. Oznacza to, ¿e znak niezarejestrowany jest dobrem maj¹tkowym i jako taki stanowi pe³nowartoœciowy przedmiot obrotu cywilnoprawnego.
Najbardziej istotny z dodatkowych argumentów jest jednak wyprowadzany z prawa u¿ywacza uprzedniego. Prawo to jest prawem z tytu³u
wczeœniejszego u¿ywania znaku. Pomimo ¿e prawo takie ma jedynie zasiêg
lokalny, jest uwzglêdniane na tle przepisów prawa w³asnoœci przemys³owej (art. 160). Mo¿e ono byæ wpisane do rejestru znaków towarowych,
ale jego skutecznoœæ nie jest w ¿adnym stopniu uzale¿niona od wpisu.
Mo¿e byæ przeciwstawione prawu do znaku zarejestrowanego, w tym
nawet prawu do znaku wspólnotowego, choæ nie stanowi podstawy do
uniewa¿nienia praw z rejestracji. Nie ma charakteru bezwzglêdnego, ale
jest wzglêdnym prawem podmiotowym70. Przepisy prawa w³asnoœci
przemys³owej reguluj¹ tylko stosunki u¿ywacza uprzedniego z póŸniejszym uprawnionym z rejestracji. Dlatego wobec osób trzecich prawo
u¿ywacza podlega ochronie na podstawie art. 10 u.z.n.k. Gdyby zatem
kierowaæ siê wzglêdami wymienionymi w komentowanych orzeczeniach
i w przypadku znaku towarowego, za warunek zakwalifikowania do praw
w³asnoœci przemys³owej, a przez to tak¿e do sk³adników przedsiêbiorstwa, uznaæ bezwzglêdny charakter ochrony prawa do znaku, jaki zapewnia jego rejestracja, to wymienionej kwalifikacji nale¿a³oby odmówiæ
równie¿ prawu u¿ywacza uprzedniego. Tymczasem w nauce stwierdza
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siê, ¿e prawo to, jako maj¹tkowe, bezspornie stanowi niematerialny sk³adnik
przedsiêbiorstwa w rozumieniu art. 551 k.c. Nie mo¿e byæ te¿ w¹tpliwoœci, ¿e prawo u¿ywacza stanowi element prawa w³asnoœci przemys³owej. Okolicznoœæ ta potwierdza tezê, ¿e pojêcie w³asnoœci przemys³owej nie mo¿e byæ rozumiane semantycznie i uto¿samiane z pojêciem
w³asnoœci jako takiej, a wiêc odnoszone do praw podmiotowych o charakterze bezwzglêdnym, skutecznych erga omnes, i zarazem podlegaj¹cych ochronie na podstawie przepisów prawa w³asnoœci przemys³owej.
W przeciwnym razie z zakresu w³asnoœci przemys³owej zosta³oby
wy³¹czonych wiele dóbr niematerialnych, które s¹ objête ochron¹ wzglêdn¹,
i to nie tylko na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, lecz tak¿e na podstawie przepisów prawa w³asnoœci przemys³owej, jak np. prawo u¿ywacza71. Je¿eli zatem prawo w³asnoœci
przemys³owej obejmuje prawo u¿ywacza z art. 160 p.w.p., to tym bardziej
powinno obejmowaæ prawo z tytu³u wczeœniejszego u¿ywania znaku
towarowego z art. 10 u.z.n.k. Prawo to ma wiêksze znaczenie ni¿ prawo
u¿ywacza. Jest prawem o zasiêgu, przynajmniej zasadniczo, ogólnokrajowym, a nie tylko lokalnym. Dlatego stanowi zarazem realn¹ konkurencjê
dla póŸniejszego prawa z rejestracji znaku. Posiadanie takiego prawa daje
podstawê do uniewa¿nienia prawa z rejestracji z gorszym pierwszeñstwem, czego nie zapewnia prawo u¿ywacza.
Dodatkowym argumentem jest równie¿ opinia dotycz¹ca charakteru
prawa do zwyk³ego, niezarejestrowanego oznaczenia geograficznego,
chronionego na podstawie przepisów prawa w³asnoœci przemys³owej.
Zgodnie z t¹ opini¹, znajduj¹c¹ potwierdzenie w orzecznictwie wspólnotowym, prawo takie, a nie tylko prawo do zarejestrowanego oznaczenia
geograficznego, nale¿y do w³asnoœci przemys³owej i handlowej72. Równie¿ wiêc to prawo, obok prawa do niezarejestrowanego znaku towarowego, stanowi na tle art. 551 k.c. sk³adnik przedsiêbiorstwa, i to nale¿¹cy
do grupy „praw w³asnoœci przemys³owej”, o których mowa w pkt 6
powo³anego przepisu.
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