
ROZWIJASZ SWOJĄ

MARKĘ?
10 ZAGADNIEŃ PRAWNYCH,
KTÓRE MUSISZ ZNAĆ!



Prowadzisz biznes i rozwijasz swoją markę? 
A może dopiero szykujesz się do podboju rynku? 
Stworzyliśmy ten e-book, żeby w jasny, prosty 
sposób przekazać Ci niezbędną wiedzę z zakresu 
przepisów prawnych odnoszących się do ochrony 
marki. Znajomość tych 10 zagadnień może 
dosłownie uratować Twój biznes. 

Jesteśmy kancelarią brandingową Brandelaw, specjalizującą się w kompleksowej kreacji 
marek oraz ich ochronie prawnej. Łączymy wiedzę i doświadczenie w zakresie kreacji, marketingu, 
prawa własności intelektualnej oraz IT. Pomagamy przedsiębiorcom w budowaniu nowych marek, 
począwszy od opracowania nazwy, logo, identyfikacji wizualnej, na pomocy w zakresie uzyskania praw 
do znaku towarowego skończywszy. Dzięki nam wiele firm ma nie tylko nowy brand ale i świadomie, 
legalnie korzysta z symbolu ® przy swoich znakach towarowych. Mając pełne prawa do opracowanej 
marki, znacznie skuteczniej rozwijają swoje biznesy.

Dlaczego chcemy mówić o ochronie prawnej marek? Zauważyliśmy, że wielu przedsiębiorców 
zgłasza się do nas z problemami, którym łatwo dałoby się zapobiec, gdyby po prostu byli 
wcześniej świadomi zagadnień związanych z ochroną marki. Dlatego w tym e-booku chcemy przekazać 
Ci niezbędną, podstawową wiedzę w tym temacie.

Krótko o tym kim jesteśmy i dlaczego chcemy mówić 
o ochronie prawnej marki? 

GOTOWY? NO TO ZACZYNAMY.
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1. Nieznajomość prawa szkodzi, 
czyli co wspólnego ma łacińska paremia 
z rozwojem Twojej marki?

Kwestia numer jeden: nieznajomość prawa szkodzi. Gdy Twoja marka będzie naruszała prawa innych 
przedsiębiorców, nie będziesz mógł obronić się przed konsekwencjami, mówiąc, że o tym nie 
wiedziałeś. Podobnie, gdy ktoś w majestacie prawa zakaże Ci posługiwania się Twoją marką. Nic nie 
pomoże twierdzenie, że nie znałeś odpowiednich przepsiów. 

Od razu chcemy zaznaczyć: niewiedza to nie do końca Twoja wina. Niestety, polskie prawo nie dość, 
że często wydaje się sprzeczne z intuicją i składa się z milionów różnych przepisów i zasad, to 
jeszcze traktuje każdego przedsiębiorcę jako osobę, która ma podwyższoną świadomość 
prawną. Ponadto, przepisy prawne w Polsce są produkowane i zmieniane w szaleńczym tempie. 
Popatrz na wykres poniżej – Polska zajmuje pierwsze miejsce w zakresie zmienności prawa pośród 28 
państw Unii Europejskiej. 
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źródło: http://barometrprawa.pl/#wykresy 

Trudno połapać się w gąszczu wszystkich przepisów, szczególnie wtedy, gdy wolisz poświęcić swój czas 
na rozwój marki i zwiększenie sprzedaży, zamiast na studiowanie ustaw. Na szczęście istnieje sposób 
na solidne zabezpieczenie praw do Twojej marki i skupienie się na prowadzeniu biznesu! Jeżeli 
zapoznasz się z treścią naszego e-booka, będziesz wiedział, co należy zrobić, żeby odpowiednio chronić 
swoją markę. 



Sprzeczne z intuicją? A jednak - w większości przypadków prawo autorskie odmawia jednemu 
czy dwu słowom prawa do ich ochrony jako utwór. Nawet jeżeli są to nowe, nieistniejące wcześniej 
słowa, a nie tylko takie, których używa się powszechnie. Czyli jeżeli wymyśliłeś oryginalną nazwę dla 
swojego produktu czy usługi, to nie przysługują Ci do niej prawa autorskie. Jeżeli w porę nie 
zabezpieczysz swojej nazwy, to możesz narazić się na to, że ktoś zacznie pod tą nazwą działać, 
a Ty nie będziesz miał prawnych środków i możliwości, żeby mu tego zakazać. 

Dlatego zapamiętaj: zanim zaczniesz opowiadać swoim znajomym lub potencjalnym 
inwestorom jak świetnie masz zamiar nazwać swój produkt czy usługę, to zadbaj o ochronę 
prawną swojej nazwy. 

Skoro nie masz praw autorskich do nazwy swojej marki, to jak możesz ją zabezpieczyć? Istnieją trzy 
rozwiązania, z których dwa charakteryzują się niższą ochroną prawną, a jedno daje Ci silną, 
stabilną ochronę:

niższa ochrona prawna: obrona swojej marki tylko w przypadku jej naruszenia przez konkurencję i 
tylko, jeżeli pierwszy wejdziesz z nią na rynek (patrz punkt 3)

również niższa ochrona prawna: rejestracja nazwy swojej marki jako nazwy Twojej firmy w CEIDG lub 
KRS podczas zakładania działalności gospodarczej (patrz punkt 3)

wysoka ochrona prawna – rejestracja nazwy Twojej marki jako znaku towarowego (więcej na ten 
temat w punkcie 4).
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2. Wymyśliłeś nazwę dla swojej marki? 
Nie masz do niej praw autorskich!



3. Nazwy firmy, produktu lub nazwa marki 
– niższy stopień ochrony 

Wszedłeś na rynek ze swoją marką. Wymyśliłeś dla niej oryginalną nazwę. Wiesz już, że co do zasady nie 
przysługują Ci do tej nazwy prawa autorskie. Czy w takim razie sam fakt, że wszedłeś jako pierwszy na 
rynek pod określoną nazwą wystarczy, żeby konkurencja nie ukradła Ci tej nazwy? Odpowiedź jest 
typowo prawnicza: to zależy. 

Jeżeli chodzi o nazwę Twojej firmy zarejestrowaną w CEIDG lub w KRSie, to może być objęta 
ochroną wynikającą z kodeksu cywilnego oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
Często jednak spotykamy się z sytuacją, w której firma nie pokrywa się z marką. Na przykład Jan Nowak 
zarejestrował w CEIDG swoją firmę jako NOVA Jan Nowak, ale otworzył zakład szewski pod nazwą 
MANICO. W takiej sytuacji nie może skorzystać z prawa do firmy, żeby chronić nazwę swojego zakładu.

Na szczęście mamy jeszcze ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w której znajdują się 
przepisy prawne chroniące oznaczenia przedsiębiorców. Inna firma nie może wprowadzać 
klientów w błąd, co do swojej tożsamości i co do pochodzenia produktów i usług. W tym przypadku nasz 
przykładowy zakład szewski MANICO Jana Nowaka będzie mógł korzystać z ochrony prawnej na 
podstawie przepisów tej ustawy. 

Istnieje jeden szkopuł. Żeby móc korzystać z ochrony na podstawie kodeksu cywilnego lub 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji należy zebrać pokaźny materiał dowodowy 
związany z pierwszeństwem posługiwania się danym oznaczeniem, zakresem działalności 
i obszarem prowadzenia swojego biznesu. Wszystko to zostaje analizowane przez sąd. Może 
wystąpić sytuacja, w której mimo że to Jan Nowak wymyślił nazwę MANICO i jako pierwszy zaczął się 
nią posługiwać, to sąd zgodzi się, aby na rynku działały dwa zakłady szewskie MANICO, ponieważ jeden 
działa w Warszawie, a drugi w Gdyni, co sprawi, że klienci nie będą mogli pomylić ze sobą tych dwóch 
działalności.

Czyli może wystąpić sytuacja, w której, mimo że wymyśliłeś daną nazwę i jako pierwszy 
wszedłeś z nią na rynek, to konkurencja będzie mogła Ci ją ”podkraść”. Czy jest jakieś wyjście 
z tej sytuacji? Oczywiście – rejestracja nazwy jako znaku towarowego, o której dowiesz się więcej 
w następym punkcie.
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4. Nazwa firmy, produktu lub marki jako znak
towarowy – maksymalny poziom ochrony

Najsilniejszą ochronę prawną nazwy firmy oraz nazw produktów i usług gwarantuje 
rejestracja znaku towarowego. Zaraz powiemy Ci, dlaczego jest to najsilniejsza ochrona, najpierw 
jednak dowiesz się co to jest znak towarowy. 

Znakiem towarowym jest wszystko, co służy identyfikacji towarów lub usług, jako 
pochodzących od określonej firmy. Najczęściej znaki towarowe występują w formie:

• słownej: jako wyraz, slogan reklamowy, nazwa lub fantazyjne zbitki liter;
• słowno – graficznej: rysunek, logo, ornament, z elementami literowymi lub słownymi;
• graficznej: znakami towarowymi mogą być:  logo, rysunek, ornament, symbol, emblemat

lub zestawienia kolorystyczne;
• przestrzennej: chodzi tutaj o kształt towaru lub opakowania;

Poniżej zobaczysz przykłady zarejestrowanych znaków towarowych:
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BRANDELAW
znak słowny: numer rejestracji: R.286892 znak słowno-graficzny: numer rejestracji: R.286890

znak przestrzenny: numer rejestracji: R.143236 znak graficzny: numer rejestracji: R.109532



Czy każdą nazwę można zarejestrować jako znak towarowy?

Nie. Ustawa prawo własności przemysłowej, w której są zawarte przepisy prawne o znakach 
towarowych, przewiduje szereg wymagań, które musi spełnić dany znak towarowy, żeby mógł być 
zarejestrowany. Przede wszystkim nazwa nie może być opisowa, czyli nie może wprost mówić 
o tym, czym zajmuje się dana firma lub o cechach produktu danej marki. Gdyby nasz
przykładowy Jan Nowak nazwał swój zakład szewski: „NAPRAWA OBUWIA“, to nie mógłby tej nazwy
zarejestrować, bo nazwa ta wprost opisuje, czym zajmuje się jego firma. Jeżeli chcesz samodzielnie
sprawdzić, czy Twoja nazwa jest opisowa, to odsyłamy Cię do artykułu na naszym blogu, w którym
kwestia ta została omówiona szerzej:

www.zastrzezone.pl/pl/nie-popelniaj-tego-bledu-czyli-o-opisowej-nazwie-firmy/6,38,0 

Nazwa nie może naruszać też praw innych osób, w szczególności praw do wcześniej 
zarejestrowanych znaków towarowych. 

Jeżeli masz problemy z określeniem, czy Twoja marka nie jest opisowa i czy na pewno nie narusza 
jakiegoś znaku towarowego lub praw innych osób i firm, to możesz się do nas odezwać – chętnie to dla 
Ciebie bezpłatnie zweryfikujemy i doradzimy Ci w tej kwestii. 
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Napisz do nas, wypełniając formularz

www1.zastrzezone.pl/ebook


Jak zarejestrować nazwę jako znak towarowy?

mówiąc krótko: trzeba sprawdzić, czy Twoja nazwa w ogóle może być zarejestrowana. W przeciwnym 
wypadku szkoda marnować czas i pieniądze na zgłaszanie do zastrzeżenia nazwy, która nie ma szans na 
ochronę.

Jeżeli chcesz zweryfikować, czy Twoja nazwa ma szansę na zastrzeżenie możemy zrobić to dla Ciebie 
bezpłatnie, wystarczy, że 
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Klikniesz tutaj i zostawisz podstawowe informacje o Twojej nazwie

Żeby się z nami skontaktować kliknij tutaj

Rejestracją znaków towarowych zajmują się urzędy patentowe. Ochrona jest przyznawana w zakresie 
terytorium danego państwa. Znak towarowy możesz zastrzec:

w krajowym urzędzie ds. własności przemysłowej - w Polsce będzie to Urzęd Patentowy 
Rzeczypospolitej Polskiej
w regionalnym urzędzie, np. w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej 
w Alicante (Hiszpania) – wtedy ochrona Twojej nazwy będzie rozciągnięta na wszystkie 28 państw 
Unii Europejskiej (w tym na Polskę) 
w Międzynarodowym Biurze Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w Genewie, 
dzięki któremu można zastrzec znak towarowy w wybranych państwach świata

Niezależnie od tego, w jakim kraju zechcesz chronić swoją nazwę, procedura rejestracji 
wygląda podobnie. Składasz odpowiednio uzupełniony wniosek. Urząd rozpatruje zgłoszenie - 
bada, czy dany znak towarowy można zarejestrować i czy nie wpłynął żaden sprzeciw innych osób. Jeżeli 
Urząd nie stwierdzi żadnych nieprawidłowości oraz nie wpłynie żaden sprzeciw, to wyda on pozytywną 
decyzję o rejestracji znaku towarowego. Teraz pozostanie tylko wniesienie opłaty urzędowej 
i możesz korzystać ze swojego prawa. 

Ten opis wydaje się bardzo prosty, jednak sama procedura często niestety nie okazuje się aż tak 
łatwa i przyjemna. Istnieje szereg wymogów formalnych, które trzeba dopełnić, żeby uzyskać 
ochronę (na przykład sporządzenie klasyfikacji towarów i usług zgodnie z wytycznymi urzędu lub 
odpowiednie przedstawienie i opisanie znaku towarowego). Oprócz przepisów ustawy prawo własności 
przemysłowej warto znać praktykę urzędników, co można zdobyć jedynie przez doświadczenie. 
Dlatego, jeżeli chcesz zastrzec nazwę swojej firmy, to chętnie Ci w tym pomożemy. 

www1.zastrzezone.pl/ebook
www1.zastrzezone.pl/ebook


5. Co daje rejestracja nazwy jako znaku 
towarowego?  

Daje Ci wyłączne prawo do posługiwania się tą nazwą na określonym terytorium w określonej 
branży. 

Masz prawo zakazać innym firmom z branży posługiwania się Twoją nazwą.

Masz prawo zakazać firmom z Twojej branży posługiwania się nazwą podobną do Twojej 
nazwy.

Masz prawo do odszkodowania, jeżeli poniesiesz szkodę w wyniku tego, że inna firma podszywa 
się pod Ciebie i korzysta z Twojej renomy.

Masz prawo do zwrócenia Ci nienależnie uzyskanych korzyści przez firmę, która podszywa się 
pod Ciebie i dzięki temu sprzedaje swoje produkty lub usługi.

Jeżeli jesteś producentem i ktoś bezczelnie produkuje i sprzedaje podróbki Twoich produktów, to 
przysługują Ci tzw. roszczenia prewencyjne. Na podstawie Twojego prawa do znaku 
towarowego sąd będzie mógł zdecydować o wycofaniu podrobionych produktów 
z obrotu, a nawet o ich zniszczeniu. 

Możesz ochronić swoją domenę internetową (więcej w punkcie 10).

Masz narzędzie do walki z naruszeniami praw do Twojej nazwy w internecie (patrz punkt 10).

Jak widzisz, rejestracja nazwy swojej firmy, produktu i usługi daje bardzo dużo korzyści! Pewnie chcesz 
dowiedzieć się jak to zrobić? Zaraz Ci powiemy, ale najpierw jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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6. Kto pierwszy ten lepszy, 
czyli wyścig o markę trwa 

Czy wiesz, że jeżeli ktoś zastrzeże w urzędzie patentowym nazwę Twojej marki, jako swój 
znak towarowy, to będzie miał możliwość zgodnie z prawem zakazać Ci używania tej nazwy? 
Jeżeli przeczytałeś poprzedni punkt, w którym dowiedziałeś się jakie korzyści płyną z rejestracji znaku 
towarowego, nie powinno Cię to zdziwić - prawo do zarejestrowanego znaku towarowego jest bardzo 
silne. 

W Urzędzie Patentowym obowiązuje zasada: ”kto pierwszy, ten lepszy”. Co się stanie, jeżeli ktoś przed 
Tobą zarejestruje nazwę Twojej marki? Twoja sytuacja może stać się skomplikowana. To Ty będziesz 
musiał udowodnić, że posługiwałeś się nazwą swojej marki jako pierwszy i pierwszy zacząłeś działać na 
rynku. To Ty będziesz musiał składać do Urzędu Patentowego wniosek o unieważnienie ochrony znaku 
konkurencji. To Ty będziesz musiał w sądzie zebrać dowody i bronić swoich racji. Czy na pewno uda Ci 
się obronić swoją markę? Wszystko będzie zależało od konkretnego przypadku, bo w Polsce nie 
obowiązuje prawo precedensu. Czy nie prościej byłoby po prostu zgłosić swoją nazwę do 
ochrony jako znak towarowy i nie martwić się, że ktoś może zrobić to przed Tobą jako 
pierwszy? 
 
Zastanów się nad tym. 
Co jakiś czas zgłasza się do nas przedsiębiorca, któremu konkurent, były wspólnik lub były 
pracownik próbuje zatruć życie i zepsuć biznes zgłaszając nazwę jego marki do rejestracji 
jako swój znak towarowy. O ile robi to konkurent, to dosyć łatwo udowodnić, że jego działania są 
podjęte w złej wierze. Trudniej może być z udowodnieniem złej wiary byłego wspólnika, z którym razem 
rozwijałeś swój biznes – przecież on też może mieć prawo do marki, którą wspólnie wymyśliliście 
i rozwijaliście! Zastrzeżenie znaku towarowego zapobiega takim sytuacjom –  jeżeli zarejestrujecie znak 
już na początku działania swojego biznesu, to raz na zawsze ustalicie, do kogo należy – znak będzie 
należał do tej osoby lub firmy, która go zarejestrowała. Koniec i kropka. 
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7. Nie rób drugiemu co Tobie niemiłe
– czy naruszasz prawa innych osób?

11

”Jak to? Jasne, że nie naruszam żadnych praw, przecież sam wymyśliłem nazwę swojej marki i sam
stworzyłem swoje logo”. Niestety, w sposób nieświadomy i niezamierzony też możesz naruszyć 
czyjeś prawa. 

Jakie prawa możesz naruszyć, używając swojej marki?

Prawa autorskie
Co jakiś czas w branży kreatywnej słyszy się o ”inspiracjach” lub nawet plagiatach różnych projektów
graficznych, szczególnie logotypów. Musisz pamiętać, że w większości przypadków logo jest utworem 
i przysługuje mu z tego tytułu ochrona na podstawie przepisów dotyczących prawa autorskiego. 
Dlatego przy projektowaniu identyfikacji wizualnej dla swojej marki nie możesz zbytnio 
inspirować się logotypami konkurencji, tak żeby nie narazić się na naruszenie ich praw autorskich. 

Prawa osobiste, np. prawo do pseudonimu, wizerunku czy pamięci o osobie zmarłej 
Przy tworzeniu swojej marki musisz uważać na to, żeby nie naruszyć czyjegoś prawa osobistego. 
Częstym przykładem takich naruszeń jest korzystanie z prawa do wizerunku sławnych osób 
bez ich zgody. Być może słyszałeś o sprawie marki John Lemon? Po kilku latach prężnej działalności 
firmy produkującej napoje pod tą nazwą o marce dowiedziała się wdowa po Johnie Lennonie. Podjęcie 
przez nią działań prawnych poskutkowało zmianą marki z John Lemon na On Lemon. Ile firmę z Katowic 
kosztował cały rebranding oraz zawarcie ugody z Yoko Ono? Zapewne nigdy się tego nie dowiemy, ale 
możemy się domyślać, że chodzi o bardzo duże kwoty. 

Prawa do cudzych znaków towarowych 
Tworząc swoją markę, oczywiście musisz sprawdzić, czy firma lub produkt o danej nazwie już nie 
funkcjonują na rynku. Jeżeli nic takiego nie znalazłeś w wyszukiwarce Google, to niestety 
jeszcze nie możesz czuć się w pełni bezpiecznie. Przecież nie wszystkie firmy mają swoje strony 
internetowe lub są obecne w internetowych katalogach firm. Poza tym, niektóre firmy rejestrują swoją 
markę jako znak towarowy, zanim pojawią się oficjalnie na rynku. Dlatego warto, żebyś sprawdził bazy 
zgłoszonych i zarejestrowanych znaków towarowych:

Co ważne, ochrona znaków towarowych rozciąga się nie tylko na znaki identyczne, ale też na znaki 
podobne. Jeżeli masz problemy z określeniem, czy Twoja marka na pewno nie narusza jakiegoś 
znaku towarowego lub praw innych osób i firm, to możesz się do nas odezwać– chętnie to dla 
Ciebie zweryfikujemy i doradzimy Ci w tej kwestii. 

Żeby się z nami skontaktować kliknij tutaj

Baza TM VIEWBaza UPRP

www1.zastrzezone.pl/ebook
https://grab.uprp.pl/PrzedmiotyChronione/Strony%20witryny/Wyszukiwanie%20proste.aspx
www.tmdn.org/tmview/welcome


8. Czy na pewno jesteś właścicielem 
swojego logo?  

Niewielu przedsiębiorców jest obdarowanych talentem artystycznym, więc często zlecają 
zaprojektowanie swojego logo profesjonalistom. Jeżeli zleciłeś zaprojektowanie swojego logo 
innej osobie, to powinieneś zadbać o podpisanie z nią umowy o przeniesienie praw 
autorskich. 

Czy wiesz, że nie podpisując z grafikiem umowy o prawidłowe przeniesienie praw autorskich do logo, 
które dla Ciebie stworzył, korzystasz z niego bezprawnie? 

Nie wystarczy, że grafik prześle Ci mailem logo i powie, że możesz go używać – umowa 
o przeniesienie praw autorskich nie może być dorozumiana lub zawarta ustnie – musi być 
wyrażona w formie pisemnej. Co jeżeli nie zawrzesz takiej umowy? Wtedy prawa autorskie do logo dalej 
będą przysługiwały osobie, która je stworzyła, mimo, że zapłaciłeś za jego wykonanie! Może to 
doprowadzić do różnych nieprzyjemnych sytuacji. Grafik będzie mógł zgodnie z prawem domagać się 
od Ciebie nawet zaprzestania używania Twojego logo! 

12



9. Jak ochronić swoje logo? 

Nazwa jest bardzo ważnym elementem funkcjonowania danej firmy i marki, ale to 
charakterystyczne logo sprawia, że mocniej wyróżniasz się na rynku i zapadasz na dłużej 
w pamięć klientów (przecież większość z nas jest wzrokowcami). Dlatego warto zadbać 
o odpowiednią ochronę swojego logo. 

W odróżnieniu od nazwy, większość logotypów będzie chroniona prawem autorskim, jeżeli będą miały 
oryginalny, twórczy charakter. Czy w takim razie wystarczy, że podpiszesz umowę z grafikiem 
o przekazanie praw autorskich do logo i już nie musisz się niczym martwić? Niestety nie. 

Jeżeli Twoja konkurencja upodobni swoje logo do Twojego, chcąc żerować na Twojej renomie i założysz 
sprawę w sądzie, może się okazać, że będzie to dosyć trudna batalia. Jeżeli chodzi o logo, to granica 
między plagiatem a inspiracją może okazać się bardzo elastyczna. Oczywiście są szanse, że wygrasz 
sprawę, ale warto pomagać losowi i otoczyć swoje logo szerszą ochroną prawną. 

Pamiętasz jak w punkcie 4 odnośnie nazwy firmy tłumaczyliśmy, czym jest znak towarowy? Dla 
przypomnienia: jest to każde oznaczenie, które służy do odróżniania od siebie pochodzenia określonych 
produktów i usług. Logo również może być zastrzeżone jako znak towarowy, dokładnie na 
takich samych zasadach jak nazwa firmy. Dlatego, jeżeli chcesz dokładniej dowiedzieć się jak 
zastrzec logo swojej firmy, to odsyłamy Cię do punktu 4 i 5. 

Jest jeszcze jedno prawo, które może wzmocnić ochronę prawną Twojego logo, a jest nim 
rejestracja wzoru przemysłowego. Wzór przemysłowy to nowa i posiadająca oryginalny charakter 
postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, 
kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. Poniżej znajdziesz przykłady 
zarejestrowanych wzorów przemysłowych: 
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Zastrzeżenie logo jako znaku towarowego da Ci możliwość egzekwowania swoich praw w stosunku do 
innych firm, które będą wykorzystywały nie tylko takie samo, ale też podobne logo w Twojej branży. 
Dodatkowo, pewnym stopniem ochrony zostanie objęta również nazwa Twojej firmy – jeżeli 
jest ona elementem Twojego logo, to do ochrony zostanie zgłoszony znak słowno-graficzny.

We wzorze przemysłowym pod uwagę brana jest przede wszystkim warstwa graficzna, a nie słowna. 
Mówiąc krótko, liczy się wygląd. Jeżeli zauważysz, że jakaś firma, niezależnie od branży, posługuje 
się takim samym logo jak Twoje, będziesz miał prawo zakazać jej takich działań. Ponadto, w 
zgłoszeniu wzoru przemysłowego w Polsce, w ramach jednej opłaty urzędowej będziesz 
mógł wskazać do 10 różnych wariantów swojego logo – jest to idealne rozwiązanie, jeżeli 
masz różne warianty kolorystyczne swojego logo lub używasz różnych rozkładów jego 
elementów. 

Kolejną ważną kwestią jest wzmocnienie ochrony Twojej marki przed konkurencją, która chciałaby 
pozbawić Cię Twojego prawa. Mając zarejestrowany i znak towarowy, i wzór przemysłowy, aby 
pozbawić Cię praw do marki, konkurencja musiałaby wszystkie te prawa unieważnić przed 
sądem. Jest to dużo bardziej czasochłonne i trudniejsze, bo będziesz dysponował nie jednym, ale 
dwoma rodzajami praw do swojej marki. 
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Jeżeli prowadzisz lub reklamujesz swój biznes w sieci, to koniecznie powinieneś zadbać o ochronę swojej 
marki. Strona internetowa, konta na serwisach aukcyjnych, konta w social media – to 
wszystko, w co inwestujesz dużo czasu i pieniędzy powinno być Twoją własnością. Na pewno 
się z nami zgodzisz. 

Co do Twojej strony internetowej, sama rejestracja domeny w NASK i zapłata za jej używanie 
nie oznacza, że jesteś jej właścicielem! Wystarczy, że do NASK zgłosi się osoba z Twojej branży, która 
ma prawa do znaku towarowego pokrywającego się z nazwą Twojej domeny i będzie mogła Ci ją 
odebrać! Więcej na temat ochrony domen internetowych przeczytasz tutaj: 

To samo dotyczy nazw kont w serwisach aukcyjnych czy kont social media. Wszystkie największe 
serwisy internetowe próbują walczyć z naruszaniem praw autorskich i naruszaniem praw do 
znaków towarowych. Portale te oferują specjalne formularze, dzięki którym w szybki i łatwy sposób 
można zgłosić naruszanie swoich praw.

Dlatego, aby jak najszerzej chronić swoją markę w sieci powinieneś zastrzec ją jako znak 
towarowy w Urzędzie Patentowym. Jak to zrobić? Odsyłamy Cię do punktu 5, w którym 
opisywaliśmy rejestrację nazwy jako znak towarowy – mechanizm działania jest identyczny.

10. Jak ochronić swoją stronę internetową
i markę w sieci
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www.nazwane.pl/domena-internetowa-a-znak-towarowy/25,17,16



Chcielibyśmy powiedzieć, że jeżeli dotrwałeś do końca i zapoznałeś się z całym naszym e-bookiem, to 
na pewno wiesz wystarczająco dużo, żeby podjąć skuteczne działania w celu ochrony swojej marki. 
Gratulacje! 

Wiesz już, że prawo związane z ochroną marki nie jest ani intuicyjne, ani proste. Wiesz też, że najlepsza 
inwestycja w bezpieczeństwo Twojego biznesu, to rejestracja znaku towarowego. Teraz nadszedł czas, 
żeby podjąć działanie, bo przecież masz świadomość tego, że wyścig o markę trwa. 
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PODSUMOWANIE

Sprawdź czy Twój znak może być chroniony

www1.zastrzezone.pl/ebook


Nasze kompetencje
Jesteśmy kancelarią brandingową, specjalizującą się w kompleksowej 
kreacji marek oraz ich ochronie prawnej. 

Przeprowadzamy audyty prawne, 
przygotowujemy dokumentację o zgłoszenie 
znaku towarowego w Polsce lub UE.
Monitorujemy znaki towarowe w zakresie 
naruszeń ze strony osób trzecich. 

Ochrona prawna marki

Tworzymy nazwy dla firm oraz produktów, nazwy 
dla start upów, rebranding nazw. Wykonujemy 
również analizy lingwistyczne.
Kreujemy marki na rynek polski, rynek UE oraz 
wybranych państw na świecie. 

Nazwa dla marki

Projektujemy logo oraz identyfikację wizualną dla 
firm i produktów. Tworzymy również materiały 
reklamowe.
W kreacji kładziemy nacisk na strategię 
komunikacji marki i grupę docelową.

Identyfikacja wizualna marki

Rejestracja znaków towarowych
www.zastrzezone.pl

Nazwy dla firm i produktów
www.nazwane.pl

Doradztwo prawne
www.zastrzezone.pl

Market gotowych nazw
www.rmarket.pl

Identyfikacja wizualna
www.projektowane.pl

Monitoring znaków towarowych
www.monitoringznaku.pl

Kancelaria brandingowa BRANDELAW Marcin Setlak
ul. 1 Maja 13, 20-410 Lublin
tel.: 504 056 480  |  tel.: 883 222 282  |  tel.: 883 222 244
e-mail: biuro@brandelaw.pl 
www.brandelaw.pl 




