
Ostrzeżenie przed fałszywymi 

UPOMNIENIAMI, DECYZJAMI, 

WEZWANIAMI I FAKTURAMI 
z Urzędu Patentowego RP, EUIPO i WIPO 

Oszuści nieustannie szukają nowych sposobów na wyłudzenie opłat

od podmiotów uprawnionych do znaków towarowych lub

ubiegających się o ochronę.

Ostrzegamy, że w ostatnim czasie dostaliśmy liczne informacje

o otrzymaniu przez naszych Klientów „UPOMNIENIA” pochodzącego

rzekomo z Urzędu Patentowego RP.

Oprócz upomnień, regularnie wysyłane są także inne pisma

wprowadzające w błąd – decyzje, faktury, wezwania. Osoby trzecie

podszywają się pod urzędy, żądając wpłaty określonej kwoty

na wskazany w piśmie podstawiony numer rachunku.

Apelujemy o zachowanie ostrożności. W przypadku jakichkolwiek

wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

ALERT PRAWNY

NOWA STRATEGIA OSZUSTÓW



Fałszywe UPOMNIENIA z Urzędu Patentowego RP

Do podmiotów posiadających zarejestrowane znaki towarowe

kierowane są sfabrykowane pisma Urzędu Patentowego RP,

informujące o konieczności uiszczenia opłaty za „walidację” praw

ochronnych na znaki towarowe na terenie Unii Europejskiej, w tym

na terytorium Polski, przez Europejski Urząd Patentowy.

Decyzje, pomimo opatrzenia ich godłem i pełną nazwą Urzędu

Patentowego RP, jak również zamieszczenia ich na piśmie

w formacie do złudzenia przypominającym oryginalną, urzędową

korespondencję, są fałszywe.
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Apelujemy o zachowanie ostrożności. W przypadku 
jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do kontaktu.



Praktyczny manual 
– co zrobić gdy otrzymasz pismo z Urzędu? 

Podmioty reprezentowane w 
postępowaniu przed Urzędem (UPRP, 
EUIPO, WIPO) przez profesjonalnego 
pełnomocnika - radcę prawnego, 
nie otrzymują pism z Urzędu. Wszelka 
korespondencja w sprawie kierowana 
jest wyłącznie do pełnomocnika.
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ZNAKI TOWAROWE 
NIE PODLEGAJĄ 
WALIDACJI

Zanim dokonają Państwo jakiejkolwiek 

opłaty na rzecz Urzędu Patentowego RP 

należy sprawdzić, czy pieniądze wpłacane 

są na właściwy numer konta Urzędu 

Patentowego RP: NBP O/O Warszawa: 

93 1010 1010 0025 8322 3100 0000. 
UPRP pobiera opłaty wyłącznie w złotych.

Wszelkie opłaty w sprawie w 
postępowaniach dla zgłoszonych czy 
zarejestrowanych polskich znaków 
towarowych należy uiszczać na rzecz 
Urzędu Patentowego RP. 

Działalność Europejskiego Urzędu 
Patentowego z siedzibą w Monachium jest 
związana z PATENTAMI na wynalazki, a 
nie znakami towarowymi.

Od 1 grudnia 2021 r. w celu zapobieżenia 
wyłudzeniom, wprowadzono dodatkowe 
zabezpieczenie - decyzje wydawane przez 
Urząd Patentowy RP o udzieleniu prawa 
wyłącznego opatrywane są kodem QR 
pozwalającym na zweryfikowanie 
autentyczności korespondencji

▪ https://uprp.gov.pl/pl/aktualnosci/informacje/za
bezpieczenie-korespondencji-kodem-qr

Urząd Patentowy RP wydaje świadectwo 
ochronne po otrzymaniu opłat za 
udzielenie prawa oraz zamieszczeniu 
informacji w rejestrze. Urząd nie dołącza 
odpisu świadectwa do korespondencji. 

Urząd nie wzywa do zapłaty „opłaty 
rejestracyjnej, migracyjnej, walidacyjnej”. 
Jedynymi należnościami uiszczanymi na 
rzecz Urzędu Patentowego RP przez 
uprawnionego do znaku towarowego po 
udzieleniu prawa ochronnego jest opłata 
za przedłużenie płatna przed końcem 10-
letniego okresu ochrony.

Dodatkowo, załączamy link do 
ostrzeżenia znajdującego się na stronie 
Urzędu Patentowego RP oraz EUIPO: 
▪ https://uprp.gov.pl/pl/uwaga-na-oszustow-

zawsze-sprawdzaj-numer-konta

▪ https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/mislead
ing-invoices

https://uprp.gov.pl/pl/aktualnosci/informacje/zabezpieczenie-korespondencji-kodem-qr
https://uprp.gov.pl/pl/uwaga-na-oszustow-zawsze-sprawdzaj-numer-konta
https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/misleading-invoices


Skontaktuj się z autorami
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Joanna Skrzeczkowska
radca prawny, koordynator Działu prawa 

własności intelektualnej 

+48 531 100 195 
j.skrzeczkowska@ostrowski-legal.net

Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp.k. 
ul. Lubicka 53 

87-100 Toruń 

Oddział w Gdyni:

ul. Władysława IV 43

81-395 Gdynia

(+48) 56 651 07 93, 94; (+48) 724 679 513 

torun@ostrowski-legal.net 

Zapraszamy do bliższego poznania naszej Kancelarii: 

www.ostrowski.legal

Niniejszy materiał jest objęty prawami własności intelektualnej Kancelarii 

Ostrowski i Wspólnicy sp. k. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Martyna Lewandowska
aplikant radcowski 

+48 531 117 376
m.lewandowska@ostrowski-legal.net
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