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Znaczenie nazwy domeny internetowej 
w działalności MŚP



Ewolucja
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Funkcje domeny 
internetowej

Użytkowa Reklamowa

Odróżniająca

Inwestycyjna Gwarancyjna

Dlaczego domena



Budowa domeny 
internetowej

6



Poziomy domen internetowych
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Domeny pierwszego (najwyższego) poziomu to domeny ogólne, np.: .com,
.org, .edu, .gov, .biz, .info, oraz domeny krajowe, np.: .pl (Polska), .de
(Niemcy), .fr (Francja), .eu (Unia Europejska).

Domeny drugiego poziomu znajdują się w strukturze poniżej domen
pierwszego poziomu – inaczej ujmując są one subdomenami domen
pierwszego poziomu. Popularnym przykładem domeny drugiego poziomu
jest np. .com.pl

W kolejnych poziomach domen, które są oddzielone kropkami, występują
różne nazwy wybrane przez użytkowników. Przykład subdomeny:
sport.tvp.pl – subdomena to wyraz „sport”, domena główna to „tvp”,
rozszerzenie to „.pl”.



Domeny 
diakrytyczne
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Jaka domenę 
zarejestrować?
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Informacje o 
domenie
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Dostępność 
domeny
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Jak zarejestrować domenę „.eu”
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.



13

Krok 1       Decyzja wykorzystania Internetu w prowadzeniu
działalności gospodarczej

Krok 2 Ustalenie nazwy domeny odpowiadającej potrzebom
MŚP

Krok 3 Sprawdzenie dostępności domeny internetowej i jej
„czystości”

Krok 4 Wybór partnera NASK

Etapy rejestracji” domeny internetowej
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abonent 

NASK

partner NASK

Strony umowy abonenckiej



Ochrona domeny jako oznaczenia 
odróżniającego
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Rodzaj  oznaczenia 
odróżniającego

Sposób 
uzyskania 
ochrony

Koszty 
uzyskania 
ochrony

Szybkość 
uzyskania 
ochrony

Rodzaj prawa Podstawa dochodzenia 
roszczeń

Domena jako 
zarejestrowany znak 

towarowy

Formalna 
(rejestracja przez 
UPRP lub EUIPO)

Opłaty urzędu 
patentowego

Ok. 3–12 
miesięcy

Prawo wyłączne, 
majątkowe, 
zbywalne

Świadectwo ochronne

Domena jako znak 
towarowy 

powszechnie znany

Uzyskanie 
powszechnej 
znajomości 

znaku na danym 
terytorium

Brak

Okres do 
uzyskania 

powszechnej 
znajomości

Prawo wyłączne, 
majątkowe, 
zbywalne

Dowód faktycznego 
używania znaku w 
postaci domeny dla 
towarów i usług + 

powszechna znajomość 
znaku

Domena jako znak 
towarowy 

renomowany

Formalna 
(rejestracja przez 
UPRP lub EUIPO) 

+ uzyskanie 
renomy znaku

Opłaty urzędu 
patentowego

Ok. 3–12 
miesięcy + 

okres 
uzyskania 

renomy

Prawo wyłączne, 
majątkowe, 
zbywalne

Świadectwo ochronne 
udzielenia prawa + 
dowody na renomę 

znaku

Domena jako 
niezarejestrowany 

znak towarowy

Faktyczne 
używanie na 

zasadzie 
pierwszeństwa

Brak Ochrona faktyczna 
przed czynami 

nieuczciwej 
konkurencji 

Dowody faktycznego 
użycia domeny na 
rynku na zasadzie 
pierwszeństwa dla 

oznaczania towarów lub 
usług

Domena jako 
oznaczenie 

przedsiębiorstwa 

Faktyczne 
używanie na 

zasadzie 
pierwszeństwa 

Brak Ochrona faktyczna 
przed czynami 

nieuczciwej 
konkurencji

Dowody faktycznego 
użycia domeny na 
rynku na zasadzie 
pierwszeństwa dla 



Rejestracja domeny jako znaku towarowego
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Wstępna 
weryfikacja kolizji

• Weryfikacja baz 
danych znaków

• Weryfikacja 
podobnych 
oznaczeń

Zgłoszenie

• Wybór procedury 
rejestracji 

• Przygotowanie 
zgłoszenia

• Wniesienie 
opłaty  za 
zgłoszenie

Procedura 
rejestracji  

• Możliwy sprzeciw 
wobec rejestracji 
ze strony innych 
podmiotów 
posiadających 
prawa do 
podobnych 
oznaczeń

Decyzja 
urzędu 

• Uzyskanie lub 
odmowa uzyskania 
ochrony 

• Wniesienie opłaty 
za udzielenie prawa 
i utrzymanie prawa



Rejestracja domeny w charakterze znaku towarowego 

□ zdolność odróżniająca
□ brak bezwzględnych przeszkód rejestracji 
□ brak względnych przeszkód rejestracji (brak 

sprzeciwu do zgłoszonego znaku)
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Ograniczenia wynikające z bezwzględnych przeszkód

□ zgłoszenie w złej wierze, np. w celach spekulacyjnych bez 
zamiaru używania znaku (np. rejestracja domeny 
euro2024.pl),

□ zgłoszenie nazwy domen sprzecznych z porządkiem 
publicznym lub dobrymi obyczajami (np. nazizm.pl, 
marihuana.pl),

□ zgłoszenie nazwy domeny odpowiadającej nazwie organizacji 
międzynarodowej np. pck.org,

□ zgłoszenie nazwy domeny odpowiadającej nazwie 
geograficznej np. ser-feta.ge, bartokaj.hu
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Ograniczenia wynikające z względnych przeszkód

□ domena narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich 
np. prawo do nazwiska, pseudonimu, nazwy, firmy

□ domena jest identyczna lub podobna do wcześniej udzielonego 
lub zgłoszonego znaku towarowego, jeżeli zachodzi ryzyko 
wprowadzenia odbiorców w błąd

□ domena jest identyczna lub podobna do wcześniej udzielonego 
lub zgłoszonego znaku towarowego renomowanego dla 
jakichkolwiek towarów, jeśli jest to szkodliwe dla renomy

□ domena jest identyczna lub podobna do zarejestrowanego 
oznaczenia geograficznego.
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Rejestracja domeny w charakterze znaku towarowego 

□ zdolność odróżniająca
□ brak bezwzględnych przeszkód rejestracji 
□ brak względnych przeszkód rejestracji (brak 

sprzeciwu do zgłoszonego znaku)
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Zwiększenie odróżniającego charakteru

□ fantazyjne określenia jako nazwy domen szczegółowych, 

□ niestandardowe domeny ogólne,.singles, .technology, 
.center, .bar, .london, .tokyo, .luxury, .ventures., .win, loan, 
.work itp., np. verofuture.technology.pl,

□ oryginalne adresy np. www.ultimo.to.jest.to,

□ elementy oznaczeń geograficznych, np.
mileniumspa.warszawa.pl
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Przykłady odmowy udzielenia prawa ochronnego

□ WWW.PORTALMATURZYSTY.PL, bezpośrednia identyfikacja 
rodzaju zgłoszonych dla znaku usług i opisowy charakter w 
stosunku do prowadzonej na nim działalności (klasy 35, 41, 
42)

□ znak www.prosuplementy.pl: brak dostatecznych znamion 
odróżniających pozwalających zindywidualizować źródło 
pochodzenia towarów i usług, dla których został zgłoszony 
znak (klasa 5)
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http://www.prosuplementy.pl/


Przykłady odmowy udzielenia prawa ochronnego

□ znak www.amazon24.pl: kolizja w wcześniejszymi znakami 
AMAZON oraz podobieństwo w zakresie jednej z klas towarów 
dla której chroniony był wcześniejszy znak,

□ www.smyk.com.pl: wykorzystanie nazwy „smyk” i ryzyko 
uznania przed odbiorców, że właścicielem strony, jest 
uprawniony do znaku słowno-graficznego SMYK oraz wysoki 
stopień odróżniający charakter znaku utrwalony w 
świadomości odbiorców i podobieństwo w zakresie towarów
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http://www.amazon24.pl/
http://www.smyk.com.pl/


Przykłady zarejestrowanych znaków w formie domen 
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Korzyści z rejestracji domeny jako znaku

 prawna wyłączność

 możliwość zakazywania używania podobnej domeny dla
identycznych i podobnych towarów i usług/czerpania
korzyści z renomy znaku

 zwiększenie wartości przedsiębiorstwa o nowy składnik
majątkowy

 możliwość komercjalizacji
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Ochrona domeny jako znaku niezarejestrowanego

Warunki ochrony faktycznej domeny na podstawie Ustawy 
prawo o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

■ używanie dla identyfikacji towarów lub usług nie tylko 
jako adresu strony www

■ pierwszeństwo użycia w obrocie (w funkcji znaku) oraz 
wprowadzenie w błąd (art. 10)

■ wykorzystanie renomy (art. 3)
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Naruszenie praw osób trzecich 
w związku z rejestracją i używaniem domen
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Okoliczności potwierdzające użycie 
domeny w charakterze znaku

Okoliczności, w których brak spełnienia 
warunku użycia w funkcji znaku

 na stronie którą identyfikuje
domena są oferowane, promowane,
reklamowane towary lub usługi

 domena służy do przekierowywania
na inną stronę, na której
umieszczona jest oferta towarów lub
usług

 domena jest używana w powiązaniu
z materiałami reklamowymi

 domena jest używana jedynie do
identyfikacji strony internetowej, tj.
w funkcji lokalizującej, kontaktowej

 domena jest używana dla „pustej”
lub wyłącznie informacyjnej strony

 samo zarejestrowanie domeny
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Okoliczności wskazujące na użycie w 
obrocie gospodarczym

Okoliczności, które mogą wskazywać 
na użycie domeny poza obrotem 

gospodarczym

 domena jest używana w ramach
zorganizowanej lub ubocznej
działalności gospodarczej
związanej z oferowaniem i
reklamowaniem towarów lub usług
na terytorium RP

 domena jest używana na
opakowaniach produktów, w
korespondencji handlowej,
katalogach, informatorach
przedsiębiorstwa, w reklamie

 domena jest używana wyłącznie dla
celów prywatnych

 domena jest używana dla stron
klubów dyskusyjnych, fanklubów,
na których brak jest reklam

 domena posiada końcówkę
zarezerwowaną dla działalności
gospodarczej (.biz, .com), ale jej
używanie nie odbywa w ramach
obrotu gospodarczego

 samo zarejestrowanie domeny



Podobieństwo znaku i domeny 
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Znak towarowy Podobna domena 

 

 

 

e-intymna.pl 

www.intymna.eu 

 

 

 

elisabettafranchi.pl 

www.elisabethfranchi.com.pl 

 

 

 

porsche-design.com.pl 

p0rsche.com 

porsche-car.pl 

 

EURO 2012 

 

euro2012poland-ukraine.pl 

euro2012bus.pl 

euro2012polska.org 

 

 
 

carier.pl 

www.carrier.pl 

carier-spedycja.pl 

 



Ochrona domeny jako znaku niezarejestrowanego
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 ocena ryzyka wprowadzenia w błąd jest dokonywana z punktu 
widzenia tzw. przeciętnego odbiorcy, 

 niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd przeciętnego odbiorcy 
zależy w szczególności od stopnia znajomości znaku 
zarejestrowanego, jego siły (zdolności) odróżniającej (np. domeny: 
lord.pl, metodabsm.pl, twojeswoczewki.pl, slodkitelegram.pl),

 samo istnienie podobnej domeny nie kreuje ryzyka wprowadzenia w 
błąd 

 istnienie ewentualnych dodatkowych zastrzeżeń lub informacji o 
braku powiązania na stronie powinno być oceniane w zależności od 
okoliczności konkretnego przypadku



Naruszenie prawa do znaku towarowego
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Przykładowe rozstrzygnięcia sądowe: https://www.piit.org.pl/sad-
polubowny/orzecznictwo

Wyrok SP przy PIIT 08/09/PA w sprawie domeny metropolis.pl

Wyrok SP przy PIIT 56/09/PA w sprawie domen lumix.pl,
lumix.com.pl i toughbook.pl

Wyrok SP przy PIIT 17/06/PA w sprawie domeny asus.pl

Wyrok SP przy PIIT 27/14/PA w sprawie domeny oknoplus.pl

https://www.piit.org.pl/sad-polubowny/orzecznictwo


Domena jako znak renomowany
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Znak 
towarowy 

renomowany

Znajomość 
znaku na 

rynku

Wielkość 
nakładów na 

promocję znaku

Zasięg i 
intensywność 

reklamy
Okres 

używania 
znaku

Zasięg 
geograficzny 
oferowanych 

towarów



Naruszenie prawa do znaku renomowanego
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Rejestracja i używanie domeny internetowej identycznej lub podobnej do 
renomowanego znaku towarowego skutkuje:

 skutkuje czerpaniem przez używającego nieuzasadnionych korzyści 
z renomy znaku, np. abonent domeny używa domeny w celu 
uatrakcyjnienia strony internetowej, przyciągnięcia na nią 
użytkowników Internetu

 może osłabić atrakcyjność i moc odróżniającą znaku np. na skutek 
posługiwania się w Internecie znakiem dla nieaktywnej strony

 może skutkować zagrożeniem lub naruszeniem renomy (np. jeśli na 
stronie są prezentowane treści pornograficzne, wulgarne)



Naruszenie prawa do znaku renomowanego
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Przykładowe rozstrzygnięcia sądowe: https://www.piit.org.pl/sad-
polubowny/orzecznictwo

Wyrok SP przy PIIT 06/09/PA w sprawie domeny tvpsport.pl

Wyrok SP przy PIIT 44/11/PA w sprawie domen: euro2012poland-
ukraine.pl, euro2012ukraine.pl, euro2012bus.pl euro2012polska.org.pl

Wyrok SP przy PIIT 01/04/PA w sprawie domeny hbsc.pl

Wyrok SP przy PIIT 73/10/PA w sprawie domeny twojstyl.pl

https://www.piit.org.pl/sad-polubowny/orzecznictwo
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Rozwiązywanie sporów o domeny



Rozwiązywanie sporów w domenie „.pl”
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MEDIACJE

Sądy polubowne:

1. Sąd polubowny ds. Domen   
Internetowych przy PIIT

2. Sąd Arbitrażowy przy KIG

3. Sądy powszechne

SPORY SĄDOWE

1. Sądy polubowne
- przy PIIT 
- przy KIG

2. Sądy powszechne – sądy własności 
intelektualnej (5 sądów okręgowych : 
Warszawa, Poznań, Katowice, 
Gdańsk, Lublin)



Który sąd wybrać?
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SĄDY POLUBOWNE

 krótkie postępowanie (1 miesiąc od 
wydania akt arbitrowi) +

 uproszczona procedura ( postępowanie 
on-line) +

 doświadczeni arbitrzy +

 jedno roszczenie (o ustalenie….) -
blokowanie domeny” +

 możliwe postępowanie w języku 
angielskim +

SĄDY POWSZECHNE

 postępowanie długotrwałe -

 postępowanie sformalizowane 
(k.p.c.) -

 sędziowie jeszcze mało 
doświadczeni   w sporach 
domenowych -

 więcej roszczeń +

 zabezpieczenia roszczeń + 
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Sąd Polubowny przy PIIT Sąd Polubowny przy KIG

Procedury – podstawy Regulamin Sądu Polubownego oraz
przepisy kodeksu postępowania
cywilnego, które dotyczą sądownictwa
arbitrażowego

Poza Regulaminem rozstrzygania sporów o
naruszenie praw w następstwie rejestracji nazwy
domeny internetowej „.pl” oraz stosownych
przepisów k.p.c. stosuje się również Regulamin
Sądu Arbitrażowego przy KIG

Postępowanie Zasadą jest rozpoznawanie sprawy bez
przeprowadzenia „tradycyjnej” rozprawy z
udziałem stron

Możliwość przeprowadzenia rozprawy lub
mediacji on-line.

Brak możliwości zawieszenia
postępowania

Rozprawę przeprowadza się, jeżeli zachodzi
potrzeba przeprowadzenia dowodów ze
świadków, stron lub biegłego, a także na żądanie
obu stron

Brak możliwości przeprowadzenia rozprawy lub
mediacji on-line

Możliwość zawieszenia postępowania, co 
znacznie wydłuża spór

Inne różnice Spory dotyczą naruszenia praw w wyniku
zawarcia umowy o utrzymanie nazwy
domeny internetowej w domenie .pl

Spory dotyczą naruszenia praw w następstwie
rejestracji nazwy domeny internetowej .pl. Tak
określony przedmiot działalności sądu może
powodować problemy interpretacyjne co do
momentu, w którym dochodzi do naruszenia praw



Wzór wniosku 
mediacyjnego
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Wzór informacji
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Klauzula 
arbitrażowa
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Kazusy
– wspólne rozwiązywanie problemów



Kazus 1 
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Sprzedawca opon samochodowych chce podkreślić swój związek z 
regionem, w którym mieszka i zarejestrować nazwę domeny janekoponka-
bieszczady.pl 

- czy może zarejestrować taką domenę?
- czy naruszy prawa innych podmiotów? 



Kazus 2 
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Podmiot A prowadzący działalność konkurencyjną do sprzedawcy 
opon samochodowych B używającego domeny janekoponka.pl 
pozostaje w sporze z tym sprzedawcą i zamierza zarejestrować 
domenę koniecjankaopnki.pl

- czy może zarejestrować taką domenę?
- czy naruszy prawo podmiotu B? 



Kazus 4 
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A zarejestrował domenę abc.pl jako znak towarowy, mimo iż wcześniej 
oznaczenie ABC było używane w obrocie przez B dla identyfikacji jego 
przedsiębiorstwa i oferowanych przez jego towarów. 

Czy A może skutecznie blokować B dalsze korzystanie ze znaku ABC 
powołując się na wyłączność korzystania ze znaku? 

Czy B może się skutecznie powoływać na wcześniejsze korzystanie ze znaku 
(oznaczenia przedsiębiorstwa) w celu uniknięcia zarzutu naruszenia prawa 
ochronnego?

Czy B przeciwstawić się rejestracji znaku na etapie udzielania ochrony/po jej 
udzieleniu?



Kazus 5
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A zarejestrował domenę ABC.pl, która odpowiada znakowi towarowemu ABC 
należącemu do B. A Nie używa faktycznie tej domeny, ale próbuje ją sprzedać. 
Podmiot B zarzuca korzystanie z domeny (znaku) w złej wierze.

Czy korzystanie ze znaku w złej wierze stanowi element oceny naruszenia 
prawa ochronnego na znak towarowy?

Czy rejestracja domeny korespondującej z cudzym znakiem stanowi czyn 
nieuczciwej konkurencji (działanie sprzeczne z dobrymi obyczajami)? 



Dziękujemy

Zapraszamy do zadawania pytań

?
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Projekt prezentacji ppt SlidesCarnival

http://www.slidescarnival.com/

