


 

 
 
 

W roku 2015 kancelaria SADKOWSKI I WSPÓLNICY została wyróżniona w corocznym rankingu – 

prestiżowym zestawieniu kancelarii prawniczych, rekomendowanych przez Klientów Kancelarii oraz inne 

firmy prawnicze – THE LEGAL 500. 

 

W roku 2015 zanotowała w Rankingu Kancelarii Prawniczych ogłaszanym przez dziennik 

Rzeczpospolita awans o 19 pozycji, zajmując tym samych miejsce wśród największych 

kancelarii w Polsce.  

 

REKOMENDACJE 



 

 

 

 

 OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ  
W SEKTORZE 

ODZIEŻOWO-TEKSTYLNYM 
 



Co to jest PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ  
oraz jakie ma znaczenie w branży odzieżowo - tekstylnej 

 Rynek produktów odzieżowo – tekstylnych jest bardzo dynamiczny. Podstawą sukcesu przedsiębiorstw z sektora mody jest 
zdolność wyróżnienia się ciekawym wzornictwem i innowacyjnym rozwiązaniem. 

 
 Efektywność inwestycji w nowoczesne produkty (kosztowną infrastrukturę, maszyny, logistykę), nowe rozwiązania, promocję 

i reklamę zapewnia ochrona prawna w postaci systemu praw własności intelektualnej – praw autorskich, know – how, 
znaków towarowych, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, a także patentów na wynalazki.  

 
 Prawa własności intelektualnej opierają się na zasadzie wyłączności, gwarantującej przedsiębiorcy monopol w zakresie 

korzystania z danego rozwiązania na rynku, co wpływa na wzmocnienie konkurencyjności i pozycji na rynku.  
 
 Majątkowy charakter praw własności intelektualnej umożliwia obrót tymi prawami i ich komercjalizację, w tym zbycie praw, 

ich licencjonowanie, wniesienie aportem do spółki, ustanowienie na nich zastawu. Prawa te mogą stanowić zabezpieczenie 
kredytów zaciąganych przez przedsiębiorców, w tym na przedsięwzięcia innowacyjne.  

 



 

 

ELEMENTY prawa własności intelektualnej  
istotne dla sektora odzieżowo-tekstylnego  

 Prawo autorskie – np. utwory plastyczne, graficzne, wzornictwa przemysłowego, 

 

 Prawo własności przemysłowej - patenty na wynalazki, prawa ochronne na znaki towarowe, wzory użytkowe i 

przemysłowe, 

 

 Przepisy regulujące ochronę przed nieuczciwą konkurencją – np. ochrona projektów przed nieuczciwym 

naśladownictwem czy ochrona przed naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa lub nieuczciwym przejmowaniem 

pracowników.  
 

 



PRZYKŁADY NAJCZĘSTSZYCH NARUSZEŃ  
prawa własności intelektualnej w branży odzieżowej  

 
Do najczęściej naruszanych praw własności intelektualnych w sektorze odzieżowym należą: 

 

 Nielegalne naśladowanie oraz kopiowanie wzornictwa, w tym chronionych prawem wzorów 
przemysłowych oraz znaków towarowych, 

 Wprowadzania do obrotu tzw. „podróbek”, 

 Naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, 

 Podszywanie się pod cudzy znak towarowy, kopiowanie lub naśladowanie loga znanej marki, 

 Naruszenie dóbr osobistych projektanta lub przedsiębiorstwa. 

 

    

 

 

 

 



 

 

Ochrona własności intelektualnej jako  
STRATEGIA BIZNESOWA PRZEDSIĘBIORSTWA  

 Skuteczna strategia w zakresie prawa własności intelektualnej, stanowiąca element strategii biznesowej 

przedsiębiorstwa, powinna koncentrować się na ochronie technologii, procesie produkcji towarów, ich 

zewnętrznego wyglądu oraz źródle pochodzenia oferowanych towarów. 

 

 Przedsiębiorca musi zadbać o ochronę stworzonych przez siebie wzorów i używanych znaków towarowych oraz 

zapobiegać możliwości podrabiania towarów przez niego produkowanych. 

 

 Opracowując strategię należy ocenić korzyści i ryzyko związane z ochroną produktów o tzw. krótkiej i średniej 

żywotności. 

 

 Aby zoptymalizować skuteczność ochrony, ważne jest, aby w portfolio przedsiębiorstwa znajdowały się zarówno 

prawa udzielona w drodze formalnej, jak i te uzyskane bez konieczności rejestracji. 

 

 

 

 

 



Usługi świadczone przez KANCELARIĘ SADKOWSKI I WSPÓLNICY  
w zakresie prawa własności intelektualnej dla sektora odzieżowo - tekstylnego 

 
 Opracowanie strategii ochrony praw własności intelektualnej, dostosowanej do indywidualnych aktualnych 

potrzeb przedsiębiorstwa, 

 Wycena dóbr niematerialnych i prawnych przedsiębiorstwa, 

 Audyty zawartych umów, przygotowanie wzorców umów, 

 Opracowanie i wprowadzenie procedur ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, 

 Opracowanie i wprowadzenie regulaminu zarządzania własnością intelektualną, 

 Audyty regulaminów sklepów internetowych, 

 Prawna optymalizacja działań dotyczących promocji i reklamy, 

 Tworzenie optymalnych i efektywnych struktur podatkowych z wykorzystaniem własności intelektualnej. 

 

 

 

 

 



 Badanie zdolności rejestrowej znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wynalazków, wzorów użytkowych i 

domen internetowych, 

 Prowadzenie wszelkich postępowań rejestrowych lub spornych zarówno przed urzędami patentowymi w kraju jak 

i za granicą, 

 Bieżące doradztwo, prowadzenie negocjacji oraz mediacji w sporach z zakresu prawa własności intelektualnej, 

 Dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, 

 Ochrona dóbr osobistych Klienta (renomy, tajemnicy korespondencji, nienaruszalność pomieszczeń, wizerunku). 

 

Usługi świadczone przez KANCELARIĘ SADKOWSKI I WSPÓLNICY  

w zakresie prawa własności intelektualnej dla sektora odzieżowo – tekstylnego 

cd. 

 



 

 

Dlaczego warto zarejestrować i chronić znak towarowy 

 Znaki towarowe mają szczególnie istotne znaczenie w branży odzieżowo-tekstylnej, ponieważ konsumenci identyfikują 

się z konkretną marką i to marka pozostaje w ich pamięci a nie nazwa producenta, 

 

 Stanowią znak rozpoznawczy w reklamie, 

 

 Renoma znaku towarowego może mieć ogromną wartość i w istotny sposób wpływać na odbiór towarów oznaczonych 

danym znakiem przez konsumentów, 

 

 Badania przeprowadzone na terenie UE potwierdzają, że strategia w zakresie ochrony znaków towarowych jest 

najskuteczniejszą i najczęściej stosowaną strategią ochrony własności intelektualnej. 



Korzyści związane z rejestracją znaku towarowego 
w branży odzieżowo - tekstylnej 

 
 Zarejestrowanie znaku towarowego to najskuteczniejsze narzędzie ochrony przed nieuprawnionym używaniem 

konkretnego oznaczenia marki lub produktu, 

 

 Znak towarowy staje się nowym niemajątkowym składnikiem przedsiębiorstwa, a co za tym idzie – istnieje 

możliwość udzielenia odpłatnych licencji na korzystanie ze znaku, cesji lub ustanowieniu na znaku prawa zastawu, 

 

 Znak towarowy podnosi prestiż danej firmy oraz zwiększa jej wartość, 

 

 Zarejestrowany znak towarowy stanowi składnik majątkowy podlegający amortyzacji. 

 

 

 

 

 



Dlaczego warto nas wybrać 

 Proponujemy naszym klientom rozwiązania „szyte na miarę”. Sprawiamy, że nasi klienci czują się 

bezpieczni.  

 

 Zespół Działu Prawa Własności współpracuje z rzecznikami patentowymi, specjalistami i pracownikami 

naukowymi z zakresu patentów, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, znaków towarowych i 

zwalczania nieuczciwej konkurencji. Prowadzimy aktywną współpracę z Urzędem Patentowym oraz 

Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.  





 


