Praca pisemna - zgłoszenie znaku towarowego
(szczegółowy opis zadania)
Przedmiotem pracy jest przygotowanie zgłoszenia znaku towarowego do ochrony w Urzędzie
Patentowym RP. W założeniu jest to samodzielne zgłoszenie bez pośrednictwa pełnomocnika
(pkt 2 formularza zgłoszeniowego), dokonywane przez osoby fizyczne (osoby niebędące
przedsiębiorcami) i niekorzystające z pierwszeństwa – „oświadczenie o korzystaniu z
pierwszeństwa” (w przypadku formularza w formacie pdf jest to pkt 7).
Formularz wniosku o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy) jest dostępny na
stronie internetowej Urzędu Patentowego (www.uprp.pl). Należy go szukać w zakładce
„formularze do wydruku”.
Państwa zadanie wygląda następująco:
1. proszę zaprojektować znak towarowy słowny lub słowno - graficzny (nie może być
znak tylko graficzny, gdyż wtedy utrudnione będzie wykonanie drugiej części zadania,
polegającej na przeprowadzeniu poszukiwań podobnych znaków) oraz określić, dla
jakich towarów (usług) znak ma być używany;
2. proszę wypełnić pobrany ze strony UP RP formularz wniosku o udzielenie prawa
ochronnego na znak towarowy według podanych wskazówek oraz zgodnie z
pouczeniem zamieszczonym na formularzu;
3. proszę odszukać również w jakiej klasie znajdują się wybrane przez Państwa towary
(usługi). Klasę należy wskazać w oparciu o Międzynarodową Klasyfikację Towarów i
Usług, tzw. klasyfikację nicejską. Tekst klasyfikacji znajdziecie Państwo na stronie
UP RP w zakładce „Klasyfikacje”.
4. klasę towarów należy wpisać w formularzu w odpowiedniej rubryce (posługując się
jedynie liczbami wskazującymi na klasą główną, tj. od 1 do 45);
5. proszę nie zapomnieć o zaznaczeniu odpowiednich załączników i o podpisaniu
formularza;
6. ponieważ znak musi odróżniać się dostatecznie od znaków wcześniej
zarejestrowanych lub zgłoszonych do UP RP, proszę sprawdzić w bazach danych UP
RP (zakładka „Bazy danych UPRP”), czy państwa znak nie jest identyczny lub zbyt
podobny do znaków wcześniejszych i proszę napisać sprawozdanie z tych poszukiwań
załączając przykłady znalezionych znaków podobnych lub identycznych.
Poszukiwania należy wykonać w oparciu o bazę dostępną dla znaków towarowych
krajowych i międzynarodowych znaków towarowych. Poszukiwania należy wykonać
w oparciu o dane w postaci klasy towarów i elementów słownych składających się na
Państwa znak towarowy. Proszę w sprawozdaniu z poszukiwania zamieścić
przynajmniej jeden przykład znaku podobnego (identycznego) do znaku wymyślonego
przez Państwa (może być Prt Scr) lub jeżeli brak jakichkolwiek podobnych znaków
proszę załączyć wydruk strony z taką informacją (ew. Prt Scr). W przypadku
pojawienia się znaku podobnego proszę ustosunkować się do tej sytuacji i ocenić, czy
państwa zdaniem znak może uzyskać ochronę w UP, czy też nie.

