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Streszczenie: Celem artykułu jest przedsta-
wienie istoty i wpływu zasad oznaczenia 
przedsiębiorcy w aspekcie znaku towaro-
wego na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. 
Współczesny rozwój gospodarczy oraz 
wzrastająca konkurencyjność  miedzy pod-
miotami gospodarczymi powodują, że znaki 
towarowe odgrywają ogromną rolę w ich 
działalności. Znaki towarowe w obrocie 
gospodarczym spełniają trzy zasadnicze 
funkcje - oznaczenia pochodzenia towaru 
czy usługi, gwarancyjną i reklamową. Są 
fundamentalnym elementem promocji i 
strategii tworzenia wizerunku, zarówno 
przedsiębiorstwa, jak i produkowanych 
towarów lub oferowanych usług. W niniej-
szej dysertacji jako przykład chronionego 
znaku towarowego w formie nazwy i jedno-
cześnie marki Autorka przedstawiła firmę 
podlaską ADAMPOL SA, której przedmiotem 
działalności gospodarczej są usługi logi-
styczne. 
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Abstract. The aim of the article is to present 
the essence of the principles and determi-
nation of an entrepreneur in terms of the 
trademark on the functioning of the com-
pany. Modern economic development and 
increasing competitiveness among busi-
nesses, make trademarks play a huge role 
in their business. Trademarks in business 
transactions fulfill three basic functions: the 
designation of origin of the goods or ser-
vices, warranty and advertising. They are a 
fundamental part of the promotion strategy 
and creating the image of both the compa-
ny and manufactured goods or services 
offered. In this dissertation, as an example 
of a protected trademark in the form of the 
name and brand at the same time, the 
author presented the company from 
Podlasie - ADAMPOL SA, which  subject of 
economic activity  is logistics services. 
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Współczesna gospodarka, funkcjonująca w procesach globalizacyjnych  

i integracyjnych,  wymusza od podmiotów gospodarczych szybkości w po-

dejmowaniu działań ekonomicznych w zakresie wprowadzania na rynek no-

wych produktów, usług czy technologii. Są to aktywności, których celem jest 

uzyskanie statusu podmiotu bardziej konkurencyjnego w stosunku do innych 

podmiotów gospodarczych. Rywalizacja produktowa i usługowa domaga się 

zatem poszukiwania coraz lepszych jakościowo technologii czy konstrukcji, 

jednocześnie za możliwie dostępną cenę, atrakcyjną dla konsumenta. Ele-

mentem procesu rywalizacji podmiotów gospodarczych w pozyskiwaniu 

klientów jest z pewnością identyfikacja gospodarcza na rynku swoich towa-

rów czy usług za pomocą marki, logo, znaku towarowego. Jest to szczególnie 

widoczne w ostatnich kilkunastu latach, gdzie procesy globalizacyjne niejako 

otworzyły rynki gospodarcze całego świata, ukazując tym samym ważną 

funkcję znaku towarowego jako środka ekspansji przedsiębiorstwa na rynku. 

Aspekty te stały się uzasadnieniem wyboru przedmiotu niniejszych rozważań. 

Tematyka znaków towarowych i ich roli w działalności podmiotów gospodar-

czych jest istotna i jak się obserwuje, nabiera coraz większego znaczenia 

praktycznego. Celem niniejszych rozważań jest ukazanie podstaw prawnych, 

pojęcia i celów stosowania znaków towarowych w obrocie gospodarczym. 

Jako przykład posłużyła tu działalność jednego z podlaskich przedsiębiorstw – 

firma ADAMPOL SA. 

W rozważaniach zastosowano metodę analizy aktów prawnych, zarówno 

prawa krajowego, jak i międzynarodowego, jak również wybranych stano-

wisk doktryny prawnej. Zwraca uwagę fakt, że tematyka znaków towarowych 

jest w literaturze prawniczej obecna od dłuższego czasu i stanowi ważny 

przedmiot zainteresowania zarówno przedstawicieli nauki, jak i praktyków 

(szczególnie przedsiębiorców).   

ZNAK TOWAROWY – ZARYS REGULACJI PRAWNEJ  

Zainteresowanie problematyką znaków towarowych nie jest wyłącznie 

domeną regulacji prawnych XX i XXI w. Już pod koniec XIX w. zwrócono uwa-

gę na konieczność stworzenia standardów prawnych w zakresie zdefiniowa-

nia i zasad wykorzystywania znaków towarowych w obrocie prawnym. 20 

marca 1883 r. została podpisana Konwencja paryska o ochronie własności 

przemysłowej, w której po raz pierwszy w art. 1 jasno wskazano, że „przed-
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miotem ochrony są patenty na wynalazki, wzory przemysłowe i użytkowe, 

znaki towarowe”. Konwencja paryska mimo, że była w kolejnych latach 

zmieniana kilkakrotnie, to stanowiła ważny początek tworzenia standardów 

ochrony prawno międzynarodowej w przedmiocie m.in. znaków towaro-

wych. Własność przemysłowa jest chroniona nie tylko przez prawo między-

narodowe, ale przede wszystkim przez prawo krajowe. W Polsce problema-

tykę znaku towarowego reguluje ustawa z 30 czerwca 2000 r. Prawo własno-

ści przemysłowej [Ustawa z 30 czerwca 2000 r.]. Zgodnie z art. 120 ust. 1 tej 

ustawy, znakiem towarowym może być każde oznaczenie przedstawione  

w sposób graficzny lub takie, które da się w sposób graficzny wyrazić, jeżeli 

oznaczenie takie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów jednego 

przedsiębiorstwa od tego samego rodzaju towarów innych przedsiębiorstw 

[Ustawa z 30 czerwca 2000 r.]. Interpretując definicję znaku towarowego, 

warto podkreślić, że ustawa z 2000 r. przewiduje szerokie rozumienie towa-

ru. Zatem obok najbardziej powszechnego znaczenia, czyli towarów – jako 

wyrobów przemysłowych czy rzemieślniczych, do towarów zalicza się rów-

nież płody rolne, produkty naturalne, zwłaszcza wody, surowce oraz usługi. 

Zgodnie z Ustawą Prawo własności przemysłowej polski ustawodawca 

przewidział, że znakiem towarowym może być wyraz, rysunek, ornament, 

kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, a nawet melodia lub inny 

sygnał dźwiękowy. Dlatego dość powszechnie, zarówno zestawione litery, jak 

i cyfry, bywają zastrzeżonymi znakami towarowymi jednoznacznie kojarzą-

cym się z określoną firmą lub produktem. Można tu jako przykład wspomnieć 

o takich markach jak: „5.10.15" z ubraniami dla dzieci, „Bi1” hipermarket, 

„4F” marka sportowych ubrań, czy od kilkudziesięciu lat rozpoznawalny na 

rynku znak - „No 5" - dla perfum. Mimo konstruowania coraz częściej znaków 

towarowych poprzez łączenie liczb i liter nadal najbardziej tradycyjnymi  

i najczęściej występującymi formami przedstawiania znaków towarowych są 

oznaczenia słowne (budowane przy użyciu wyrazów, zdań, sloganów), ozna-

czenia słowno-graficzne (w których występują zarówno elementy słowne, jak 

i graficzne) oraz oznaczenia graficzne (rysunki, ornamenty). Pamiętać należy, 

że w polskim prawie nie został ograniczony katalog oznaczeń, które mogą 

zostać zarejestrowane jako znaki towarowe. Wskazuje na to bezpośrednio 

wyrażenie ustawy z 2000 r., gdzie ustawodawca używa wyrażenia „Znakiem 
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towarowym, (…) może być w szczególności (…)”. Stwierdzenie to jasno 

przyjmuje formułę katalogu otwartego, a nie kumulatywnego. Najważniej-

szym natomiast z punktu widzenia regulacji ustawy z 2000 r. jest warunek, 

aby oznaczenia te miały charakter odróżniający oraz żeby można było przed-

stawić je w sposób graficzny. 

Znak towarowy w obrocie gospodarczym często określany jest terminem 

„logo”. Nie można jednak stawiać znaku równości pomiędzy tymi pojęciami. 

Po pierwsze w polskim ustawodawstwie nie występuje termin logo, a po 

drugie, określenie to, jak pokazuje praktyka podmiotów gospodarczych,  

zawęża się tylko do postaci graficznej znaku. Stoi to w sprzeczności z usta-

wowym definiowaniem znaku towarowego, który może przybierać inną - niż 

tylko graficzna - formę (wyraz, liczby, rysunek, ornament, kompozycja itd. ). 

FUNKCJE ZNAKÓW TOWAROWYCH  

Najważniejszą funkcją znaku towarowego jest funkcja oznaczenia pocho-

dzenia towaru lub usługi, czyli  funkcja odróżnienia. Znak towarowy wskazu-

je, że towar nim oznaczony pochodzi z działalności gospodarczej jednostki 

używającej tego znaku  lub z innych organizacji związanych organizacyjnie, 

strukturalnie czy też prawnie, w sposób który ma wpływ na podnoszenie 

wartości firmy i rozszerzenie jej działalności. Przedsiębiorca, używając okre-

ślonego znaku towarowego, ma na celu przede wszystkim przekazanie in-

formacji konsumentom, że tak oznaczane towary pochodzą z jego przedsię-

biorstwa. Konsumenci, dzięki znakowi towarowemu, mogą odszukać wśród 

wielu proponowanych na rynku towarów te produkty, które spełniają ich 

oczekiwania, a noszą znamienny znak. Używanie znaku towarowego zakłada 

bowiem, że produkt pod tym znakiem w większym stopniu niż produkty kon-

kurencyjne odpowiada oczekiwaniom nabywców, dlatego też każda firma 

komercyjna stara się utrzymać stały, wysoki poziomu cech użytkowych i ja-

kościowych, jednocześnie pamiętając o ciągłym udoskonalaniu produktu. 

Marka, znak towarowy stymuluje rywalizację przedsiębiorców na rynku i tym 

samym charakterystyczne oznaczenie jest aktywnym czynnikiem rozwoju 

konkurencji rynkowej. 

Pojawia się natomiast pytanie, czy z punktu widzenia państwa jako pod-

miotu istotne są dla niego funkcje, które pełni znak towarowy w obrocie 

gospodarczym? Odpowiedź jest oczywiście pozytywna. Skoro funkcjonowa-
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nie znaków towarowych przyczynia się do rozwoju podmiotów gospodar-

czych, to powstaje naturalnie sieć naczyń połączonych z państwem: podmio-

ty generują zysk, zwiększają zatrudnienie, a to jest stymulatorem rozwoju 

gospodarczego, zwiększa dochody i budżet państwa [Skubisz, 2002]. Zatem 

kwestie odpowiednich, prawnych regulacji w zakresie używania znaku towa-

rowego są bardzo istotne z dwóch perspektyw - państwa jako suwerena oraz 

podmiotów gospodarczych podlegających prawu krajowemu.  

KLASYFIKACJA ZNAKÓW TOWAROWYCH 

Znaki towarowe można charakteryzować z perspektywy kilku kryteriów. 

Jeśli podział zostaje oparty o zakres ochrony, wyróżnia się trzy zasadnicze 

grupy znaków towarowych: 

1. Znaki towarowe zwykłe, które w zasadzie nie podlegają ochronie,  

nie oznacza to jednak, że są jej całkowicie pozbawione. Znaki te mają jednak 

słabą pozycję. W niektórych przypadkach, np. przez długie używanie, mogą 

się stać znakami rozpoznawalnymi i nabrać tzw. wtórnej  zdolności odróżnia-

jącej. Na ogół jest to jednak proces długi i niepewny. Znaki zwykłe używane 

są przez podmioty gospodarcze, którym świadomie nie zależy na ich ochro-

nie ze względu na: częste zmiany profilu produkcji, brak dostatecznej wiedzy 

o możliwości uzyskania praw wyłącznych, brak świadomości roli i funkcji 

znaku towarowego. 

2. Znaki towarowe powszechnie znane (w tym znaki sławne) nie mają 

wprawdzie jednoznacznej definicji, lecz można przyjąć pewne kryteria, które 

kwalifikują je do oznaczeń bardzo znanych. Chodzi tu o znaki, które są rozpo-

znawalne przede wszystkim wśród potencjalnych nabywców określonych 

towarów. Może także chodzić o znaki sławne, np. Dior, które są kojarzone  

z wysoką jakością, niezawodnością, niepowtarzalnością wyrobów, zaspokaja-

niem wysokich aspiracji czy też wyszukanych gustów. 

3. Znaki towarowe chronione w trybie rejestracyjnym to właśnie te 

oznaczenia, które dają się przedstawić w formie graficznej, czyli te, które 

spełniają wymóg definicji ustawowej. 

Kolejnym podziałem znaków towarowych jest zastosowanie kryterium 

podmiotu lub przedmiotu, który one charakteryzują. Zalicza się tu: znak to-

warowy indywidualizujący przedsiębiorcę w całości prowadzonej działalności 
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gospodarczej, zwany potocznie logo firmy; znak towarowy indywidualizujący  

przedsiębiorcę w zakresie towarów; znak towarowy indywidualizujący przed-

siębiorcę w zakresie usług; znak towarowy indywidualizujący przedsiębiorcę 

w zakresie towarów i usług; znak towarowy jako slogan reklamowy. 

Ponadto znaki towarowe klasyfikuje się według liczby podmiotów upraw-

nionych  do korzystania z nich. Wyróżnia się tu: 

- znak towarowy indywidualny, na który zostało udzielone wspólne 

prawo ochronne; Jest to znak towarowy przeznaczony do równoczesnego 

używania przez kilku przedsiębiorców lub osób fizycznych i ewentualnie ich 

licencjobiorców; zasady używania takiego znaku określa regulamin używania 

wspólnego znaku towarowego, przyjęty przez przedsiębiorców. 

- wspólny znak towarowy przeznaczony do używania przez podmiot 

posiadający osobowość prawną, który został powołany do reprezentowania 

interesów przedsiębiorców w nim zrzeszonych; zasady używania w obrocie 

wspólnego znaku towarowego przez podmiot prawny i zrzeszonych w nim 

przedsiębiorców określa regulamin znaku towarowego, przyjmowany przez 

ten podmiot.  Prawo ochronne na wspólny znak towarowy może zostać 

udzielone tylko na rzecz podmiotu prawnego zrzeszającego przedsiębiorców, 

a nie indywidualnie na poszczególnych przedsiębiorców, wchodzących  

w skład podmiotu zrzeszającego.  

- wspólny znak towarowy gwarancyjny przeznaczony jest do używania 

przez przedsiębiorców stosujących się do zasad ustalonych w regulaminie 

znaku towarowego, przyjętym przez organizację posiadającą osobowość 

prawną, na której rzecz znak ten został zarejestrowany. Przedsiębiorcy uży-

wający wspólnego znaku gwarancyjnego podlegają kontroli. Podmiot zrze-

szający przedsiębiorców, na rzecz którego znak ten został zarejestrowany, 

nie może go używać. 

Ostatnią, przykładową klasyfikacją, którą można przedstawić, jest podział 

znaków towarowych w oparciu o kryterium intensyfikacji odbioru (tzw. ryn-

kowego pożądania klienta na dany towar). Można tu wskazać na: znak towa-

rowy powszechnie znany – tzw. znak towarowy notoryjny; znak towarowy 

renomowany, symbolizujący potwierdzoną jakość, cieszący się bardzo pozy-

tywną reputacją wśród odbiorców; oraz znak towarowy sławny, powszechnie 

znany, który jest jednocześnie znakiem towarowym renomowanym. Katego-
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ria znaku renomowanego jest o tyle ciekawa, że dyrektywa nr 89/104/EWG 

wyodrębnia w swoich postanowieniach ten rodzaj znaku towarowego jako 

samodzielną kategorię. Jednocześnie jednak, podobnie jak polska ustawa  

o własności przemysłowej, dyrektywa nie definiuje tego pojęcia. Brak defini-

cji legalnej zarówno na gruncie prawa krajowego, jak i prawa UE przy jedno-

czesnych odmiennościach terminologicznych istniejących na gruncie prawa 

europejskiego powoduje trudności w sformułowaniu cech znaku renomowa-

nego [Nowińska, Romińska, du Vall 2005]. 

REJESTRACJA ZNAKÓW TOWAROWYCH  

Zasady właściwego, zgodnego z prawem przyjmowania przez podmioty 

gospodarcze znaku towarowego, mają ważne znaczenie w procesie jego 

rejestracji. W Polsce rejestracją znaków towarowych zajmuje się Urząd Pa-

tentowy. W innych państwach – zgodnie z prawem krajowym - inny właściwy 

urząd ds. ochrony własności przemysłowej.    

Zgodnie z Ustawą Prawo własności przemysłowej, aby dokonać rejestracji 

znaku towarowego, należy co do zasady spełnić przesłanki art. 120. Znaki, 

które nie mogą być znakiem towarowym w rozumieniu ustawy z 2000 r., 

najczęściej nie mają dostatecznych znamion odróżniających (np. składają się 

wyłącznie z elementów służyć w obrocie do wskazania w szczególności ro-

dzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, spo-

sobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności) lub weszły do języka 

potocznego, lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych prakty-

kach handlowych. 

Ponadto nie może zostać zarejestrowany albo zostanie unieważniony 

znak, który jest:  

- identyczny z wcześniejszym znakiem towarowym dla identycznych 

towarów lub usług 

- identyczny lub podobny - jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo 

wprowadzenia w błąd (ryzyko skojarzenia z tym znakiem) 

- identyczny lub podobny do wcześniejszego znaku towarowego 

Wspólnoty, odnoszący się do towarów i usług, które nie są podobne do tych, 

dla których ma być albo już został zarejestrowany znak wcześniejszy, jeżeli 

używanie późniejszego znaku mogłoby w sposób nieuzasadniony przynosić 
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szkodę albo korzyść dla charakteru odróżniającego lub dobrej opinii wcze-

śniejszego znaku wspólnotowego.  

ZNAK TOWAROWY W SPÓŁCE AKCYJNEJ 

Podmioty gospodarcze, funkcjonując w określonych, często bardzo zróż-

nicowanych   warunkach gospodarczych, społecznych, środowiskowych, 

prawnych i organizacyjnych, podejmują odpowiednie działania składające się 

na całokształt procesu budowania tzw. wartości firmy. Czynniki budowania 

wartości firmy występują zarówno w sferze materialnej, jak i niematerialnej 

[Dobiegała-Korona, 2006].. W katalogu czynników niematerialnych znajduje 

się właśnie znak towarowy, a dokładnie rzecz uściślając - prawo ochronne na 

znak towarowy. Prawo ochronne na znak towarowy będzie stanowić wartość 

niematerialną podmiotu gospodarczego, gdy zostało skutecznie nabyte, na-

daje się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania,  

o przewidywanym okresie jego używania dłuższym niż rok oraz jest wykorzy-

stywane przez podmiot gospodarczy na potrzeby związane z prowadzoną 

przez niego działalnością gospodarczą albo zostaje oddane przez niego do 

używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, 

dzierżawy lub umowy leasingu. Ważne jest, aby wszystkie warunki zostały 

spełnione łącznie.  

Znak towarowy to podstawowe narzędzie zabezpieczenia i odróżniania 

własnych towarów czy też usług oferowanych przez inne firmy. Jest to jeden 

ze skuteczniejszych instrumentów zdobywania przewagi na rynku. Dobra 

nazwa, znak towarowy kojarzony jednoznacznie pozytywnie może zmienić 

nastawienie klientów do produktu czy usług. 

Firma ADAMPOL została zarejestrowana 7 grudnia 1990 r. przez Adama 

Byglewskiego jako polsko – niemiecka spółka joint venture. Następnie jej 

forma organizacyjno - prawna została przekształcona w spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością, a ostatecznie w 1996 r. - w spółkę akcyjną [Akt notarial-

ny, 1996]. Kapitał zakładowy spółki wynosił 256 000 złotych i podzielony był 

na 2560 akcji. Przedmiotem działalności spółki jest głównie wykonywanie 

transportu i spedycji samochodowej w kraju i zagranicą oraz świadczenie 

usług  w zakresie prowadzenia wypożyczalni samochodów osobowych i cię-

żarowych oraz dostawczych, przyczep towarowych i campingowych, wynaj-
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mowania, wydzierżawienie samochodów, a także leasingowanie samocho-

dów. 

Z możliwości uzyskania prawa ochronnego skorzystała firma ADAMPOL 

SA, rejestrując swój znak towarowy „ADAMPOL” w Urzędzie Patentowym RP 

i otrzymując tym samym – na podstawie przepisów ustawy Prawo własności 

przemysłowej – tzw. świadectwo ochronne. Decyzją Urzędu Patentowego 

prawo ochronne zostało przyznane na znak towarowy słowny - ADAMPOL,  

z pierwszeństwem na rzecz ADAMPOL Spółka Akcyjna, Zaścianki, Polska  

z przeznaczeniem do oznaczenia towarów lub  usług wg tzw. klasyfikacji ni-

cejskiej1: 12 35 37 39 42 (gdzie odpowiednio: 12 - autotransportery, przy-

czepy i zabudowy; 35 - usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej  

i detalicznej części zamiennych do samochodów ciężarowych i zabudów, 

usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży części zmiennych na stronie inter-

netowej, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materia-

łów reklamowych, prospektów, katalogów, ulotek, druków i próbek, reklama 

za pośrednictwem sieci komputerowej; 39 - usługi transportowe, transport 

ciężarowy krajowy i międzynarodowy, spedycja krajowa i międzynarodowa, 

rezerwacja transportu, składowanie towarów, dostarczanie towarów, profe-

sjonalne doradztwo w zakresie organizacji transportu, informacja o trans-

porcie, informacja o składowaniu, pośrednictwo w transporcie; 42 - badania 

techniczne, opracowanie projektów technicznych, projektowanie w zakresie 

konstrukcji pojazdów, sporządzanie ocen, opinii i raportów z dziedziny moto-

ryzacji, testowanie pojazdów) [Decyzja, 2010]. 

Z uwagi na międzynarodowy charakter działalności gospodarczej Firmy 

ADAMPOL Zarząd Spółki zdecydował również o wystąpieniu do Urzędu Pa-

tentowego o prawo ochronne na znak towarowy, słowno – graficzny ADAM-

POL SA vehicle logistcs, z zastrzeżeniem kolorów (niebieskiego i czarnego) 

przy stosowaniu tego znaku. I w tym przypadku wniosek został rozpatrzony 

pozytywnie, z przeznaczeniem do oznaczenia towarów lub usług wg klasyfi-

                                                           
1 Klasyfikacja nicejska (ang. International Classification of Goods and Services for the Purposes 
of the Registration of Marks) Międzynarodowa klasyfikacja towarów i usług dla celów 
rejestracji znaków. Klasyfikacja zarządzana przez Światową Organizację Własności Intelektual-
nej, utworzona w celu klasyfikacji towarów i usług na potrzeby rejestracji znaków towaro-
wych. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowa_Organizacja_W%C5%82asno%C5%9Bci_Intelektualnej
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowa_Organizacja_W%C5%82asno%C5%9Bci_Intelektualnej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Znak_towarowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Znak_towarowy
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kacji nicejskiej: 12 35 37 39 42 oraz klasyfikacji wiedeńskiej2: 27.5.1 29.1.12, 

gdzie 27.5.1 – to litery tworzące charakterystyczną grafikę, 29.1.12 - dwa 

dominujące kolory). Oba prawa ochronne zostały potwierdzone odpowied-

nimi dokumentami - Świadectwami ochronnymi odpowiednio nr 233127 i nr 

233127. Zatem skutkiem prawnym nabycia prawa do znaków towarowych 

przez Firmę ADAMPOL SA było uzyskanie wyłącznego prawa do ich używania 

w celach zawodowych lub zarobkowych na całym obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej.  

W przypadku opisywanego przedsiębiorstwa używanie znaku towarowe-

go w praktyce prowadzenia działalności gospodarczej polega m.in. na 

umieszczaniu tego znaku na towarach objętych rejestracją lub ich opakowa-

niu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu (tzw. autotransportery jako 

nośniki usług, ubrania robocze). Ponadto ADAMPOL traktuje jako standard 

informacyjno – reklamowy umieszczanie znaków towarowych na dokumen-

tach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze 

świadczeniem usług (np. napis na kilkuset ciężarówkach jeżdżących po całej 

Europie i Azji, ale również napisy na dokumentach, drukach umów, w pieczę-

ciach firmowych, na materiałach biurowych tj. papier firmowy, koperty itp.). 

Natomiast dodatkowo realizowane są działania związane z wykorzystaniem 

znaku towarowego ADAMPOLu w klasycznych w celach reklamowych dzia-

łalności gospodarczej (np. strona internetowa, materiały reklamowe, ogło-

szenia w mediach, obrandowanie budynków, dróg dojazdowych i map, itp.). 

ADAMPOL SA od ponad 25 lat prowadzi działalność w zakresie międzyna-

rodowego i krajowego transportu samochodów. Nazwa Spółki ADAMPOL jest 

klasycznym połączeniem dwóch słów - Adam i Polska.  W branży logistycznej 

jest bardzo znaczącym kontrahentem gospodarczym, zarówno w skali krajo-

wej, europejskiej, jak i coraz bardziej globalnej, podmiotem gospodarczym 

rozpoznawalnym dzięki m. in. charakterystycznej nazwie. Z pewnością sfor-

malizowanie znaku towarowego było niezbędne do budowy pozytywnego 

wizerunku firmy. Starannie opracowany znak towarowy stanowi cenny kapi-

                                                           
2 Klasyfikacja wiedeńska tzw. Międzynarodowa klasyfikacja elementów graficznych znaków 
(ang. International Classification of the Figurative Elements of Marks).  Klasyfikacja zarządzana 
przez Światową Organizację Własności Intelektualnej, utworzona w celu klasyfikacji elemen-
tów graficznych znaków towarowych, które posiadają elementy graficzne (znaki słowno-
graficzne, znaki graficzne). 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowa_Organizacja_W%C5%82asno%C5%9Bci_Intelektualnej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Znak_towarowy
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tał Firmy ADAMPOL. Kontrahenci - koncerny samochodowe, podwykonawcy 

oraz dostawcy usług - jednoznacznie rozpoznają ADAMPOL SA na rynku go-

spodarczym, jego renomę, wizerunek, a także jakość związaną ze znakiem 

towarowym. Posiadanie znaku towarowego o odpowiedniej renomie bez 

wątpienia daje przedsiębiorstwu przewagę nad konkurentami. 

PODSUMOWANIE 

Typowy eksport własnych produktów i usług jest jedną z najprostszych 

form uczestnictwa przedsiębiorstwa w rynkach międzynarodowych. Pomimo 

swojej relatywnej prostoty eksport może stać się wstępem do wdrażania 

bardziej zaawansowanych form uczestniczenia w rynkach międzynarodo-

wych z niezbędnym elementem, czyli własną tożsamością rynkową.  

Zbudowanie nowoczesnej, mocnej marki wymaga dziś uwzględnienia sze-

regu czynników zewnętrznych, które zdominowały w ciągu kilku lat prze-

strzeń publiczną i będą mieć coraz mocniejszy wpływ na otoczenie bizneso-

we. Są one pochodną zmian cywilizacyjnych w takich obszarach jak rozwój 

technologii, demografia czy niepewność ekonomiczna. Łącznie tworzą szereg 

reguł, które należy wziąć pod uwagę w procesie tworzenia marki zdolnej 

podbić serca konsumentów przyszłości. Nowe technologie determinują dziś 

mnóstwo obszarów życia, od biznesu, po zwyczaje konsumenckie. 87% pol-

skich konsumentów uważa, że wpływ na zaufanie do marki ma osobiste do-

świadczenie produktu, który za nią stoi [European Trusted Brands, 2013].  
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