
TEMAT: Przykładowe zastosowanie znaków autorskich i towarowych. 
 

Zagadnienia: 
1. Znak zastrzeżenia prawa autorskiego. 
2. Znak zgodności europejskiej CE (conformite europeenne). 

 
 
Znane symbole: 
 
1. Do oznaczania dzieł chronionych prawem autorskim służy poniższy symbol: 

 
Znak zastrzeżenia prawa autorskiego – (z j. ang. copyrights / prawa autorskie). Znak informuje, że 
oznaczenie jest chronione prawami autorskimi.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Znak towarowy został zarejestrowany, poprzez umieszczenie w sąsiedztwie znaku 
towarowego litery „R” wpisanej w okrąg.  

 
Zastrzeżony znak towarowy – (z j. ang. registered / zastrzeżony), czyli zastrzeżony. Najważniejszą 
cechą tego znaku jest to, że znak towarowy przy którym widnieje ®, jest chroniony na mocy 
ustawy (prawo własności przemysłowej). Użycie tego wyróżnika obok nazwy czy logo firmy, 
towarów lub usług stanowi ogólną wskazówkę, że oznaczenie zostało zarejestrowane w danym 
urzędzie patentowym jako kategoria praw własności przemysłowej.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W jaki sposób zabezpieczyć swoje prawa? 
 
Przykład:  
▪ Przedsiębiorca zlecił agencji marketingowej zaprojektowanie etykiet do swoich produktów. 

Wyszły na świetne, więc umieścił je na swoim produkcie i rozpoczął sprzedaż. Jakież było jego 
zdziwienie, kiedy po pół roku na rynku weszła konkurencja z podobnymi etykietami. 

▪ Jak do tego doszło? 
▪ Klient nie podpisał umowy o przekazanie autorskich praw majątkowych. (prawo do 

wyłącznego dysponowania zaprojektowaną etykietą, wzorem, logo). 
▪ Należy załatwić następujące rzeczy: 

− umowa z grafikiem na stworzenie logo to jedna sprawa; 
− drugą jest podpisanie osobnej umowy o przekazaniu Tobie autorskich praw majątkowych 

do efektów jego pracy; 
− większość grafików bez problemu zgodzi się na takie warunki; 
− należy wszystko uzgodnić przed wykonaniem zlecenia aby uniknąć nieporozumień. 

 



3. Znak CE – to skrót od francuskich słów CONFORMITE EUROPEENNE oznaczających zgodność 
europejską.  
− naniesienie znaku CE na wyrób to potwierdzenie, że wyrób spełnia wszystkie wymagania 

dyrektyw europejskich; 
− oznakowanie CE nanosi z reguły producent lub jego upoważniony przedstawiciel na terenie 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego; 
− oznaczenie CE dotyczy około 40% wyrobów produkowanych w UE. Znak CE dotyczy 30 krajów 

czyli ponad 500 000 000 obywateli; 
− jest to znak charakteryzujący odpowiedni poziom bezpieczeństwa wyrobu. Produkt spełniający 

wymagania bezpieczeństwa będzie oznakowany tym znakiem dając tym samym informację 
użytkownikowi, że jest bezpieczny i poprawnie wprowadzony do obrotu; 

− w Polsce oznakowanie stosowane od 2004 r. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: https://www.ce-polska.pl/znak- 
ce.html?gclid=EAIaIQobChMImuy2sLf67wIVROJ3Ch3AkwhYEAAYASAAEgIfMvD_BwE  
(dostęp:13.04.2021 r. godz. 07:05) 

 

4. Uwaga na podobne oznakowania. 
▪ jak odróżnić znak CE od informacji China Export? 
▪ oznakowanie europejskie jest wyraźne, czytelne, znak CE musi mieć wysokość co najmniej 5 mm; 
▪ jeśli nie ma możliwości umieszczenia znaku CE bezpośrednio na wyrobie, to musi być on 

umieszczony na opakowaniu lub w instrukcji, gwarancji itp. 
▪ widoczne różnice: źródło: https://www.nalepki24.pl/jak-odroznic-znak-ce-od-informacji-china-

export.html (dostęp: 13.04.2021 r. godz. 07:19) 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

https://www.nalepki24.pl/jak-odroznic-znak-ce-od-informacji-china-export.html
https://www.nalepki24.pl/jak-odroznic-znak-ce-od-informacji-china-export.html

