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Kim naprawdę jest „dziki sieciowy lokator”? 

Cybersquatting w świetle polskiego prawa. 

 

 

I. Historia łódzkiego Microsoftu. 

Jest początek jesieni, 26 września 2000r. łódzki przedsiębiorca – pan Robert rejestruje małą 

firmę pod nazwą „Microsoft” mającą w przyszłości zajmować się głównie sprzedażą ziół. Jak sam 

później przyzna – był wtedy nieco zdziwiony, że nikt w urzędzie nie zwrócił uwagi ani nawet nie spytał 

dlaczego właściwie „Microsoft”. Było to dla niego tym bardziej zaskakujące, że przecież 

na komputerach urzędników obsługujących go tego dnia działał już Windows, a obsługujące go panie 

pracowały na programach wywodzących się spod szyldu firmy Billa Gatesa. 

Nieco trudniej poszło panu Robertowi podczas rejestrowania domen takich jak 

m.in. microsoft.pl i microsoft.com.pl, ponieważ NASK
1
 długo się opierał, jednak w końcu – z braku 

podstaw do odmowy rejestracji - musiał ulec kontrahentowi, który spełnił wszystkie wymogi 

regulaminu i nieustannie informował o tym, wykonując w ciągu jednej doby około stu telefonów 

i wysyłając przynajmniej dwadzieścia faksów.   

Od listopada 2000r. pod wspomnianymi adresami znajdowały się informacje zupełnie 

odmienne od tego, czego mogliby się spodziewać odwiedzający je. Microsoft.pl zamiast 

oprogramowania komputerowego oferował głównie receptury mieszanek ziołowych, a pod koniec 

swojej zielarskiej działalności jedynie informował, że mimo takiej, a nie innej nazwy nie jest serwisem 

Microsoft Corp.  

Mimo takiego stanu rzeczy polski oddział giganta z doliny krzemowej nie podjął żadnych 

kroków w kierunku przejęcia domen. Pierwszy kontakt pomiędzy stronami konfliktu zainicjował 

łodzianin, który w liście do wspomnianego polskiego oddziału amerykańskiego koncernu 

zaproponował, że zrzeknie się praw do domeny w zamian za możliwość podjęcia pracy w charakterze 

informatyka na rzecz Microsoftu.  

Oferta ta ostatecznie nie została przyjęta, a kilka dni później do właściciela domen wpłynęła 

można by rzec kontrpropozycja, według której miałby on nie tylko nieodpłatnie zrzec się praw do obu 

domen, ale też zapłacić Microsoft Corp 25 tys. złotych odszkodowania i zamieścić w dzienniku 

                                                           
1 NASK - Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, to instytucja badawczo-naukowa, która odegrała istotną rolę w podłączeniu 

Polski do Internetu. Od początku lat 90-tych pełni ona funkcję krajowego rejestru nazw internetowych w domenie .pl. W NASK 
rejestrowane są domeny krajowe .pl oraz szereg polskich domen funkcjonalnych i regionalnych.  



Przegląd Prawniczy ELSA Poland ~ 54 ~ Zeszyt 1/2013 

 

„Rzeczpospolita” oświadczenie z przeprosinami dla Microsoft Corp
2
. Wszystko to dlatego, że zdaniem 

prawników reprezentujących „prawdziwy” Microsoft pan Robert dopuścił się cybersquattingu.   

 

II. Czym jest cybersquatting? 

W Polsce, podobnie jak w niemal we wszystkich krajach świata, nazwy domen rejestrowane są 

na zasadzie „first come, first served”. O ile zasada ta w kwestii samej rejestracji jest dosyć przejrzysta, 

o tyle jednak problematyka korzystania z domen, zwłaszcza w kontekście nieuczciwej konkurencji 

i ochrony prawd dotyczących znaków towarowych, stanowi bardzo złożoną kwestię i nie powinna być 

spłycana tylko do wspomnianej formuły.
3
  

Cybersquatting jest to więc działanie polegające na rejestracji adresów WWW zawierających 

oznaczenie przedsiębiorstwa, takie jak chociażby jego znak towarowy, firmy, tytułu prasowego, 

oznaczenia geograficznego, nazwiska, pseudonimu, a także nawet nazw rodzajowych. Przez 

cybersquatting rozumie się rejestrację domen zawierających cudze oznaczenia, w celu ich późniejszej 

odsprzedaży, z reguły za możliwie jak najbardziej zawyżoną cenę.
4
 Cybersquatting zwany jest inaczej 

domain-grabbingiem lub domain name piracy.  

Działaniem podobnym do wyżej wskazanych jest również tzw. typosquatting, polegający na 

rejestracji domen przy założeniu, że użytkownicy popełniają błędy przy wpisywaniu prawidłowego 

adresu WWW danego przedsiębiorstwa i zamiast np. google.pl wpiszą gogle.pl, co zresztą odpowiada 

sposobowi wymowy tej nazwy w języku polskim.  

Cybersquatterzy, nazywani też dzikimi sieciowymi lokatorami, bardzo często dążą do 

wyprzedzenia pewnych trendów. Jeżeli więc na rynku globalnym pod domeną mcdonalds.com działa 

bardzo znana firma, której nie ma jeszcze w Polsce, a istnieje prawdopodobieństwo pojawienia się jej na 

polskim rynku w niedalekiej przyszłości, cybersquatter będzie dążył do rejestracji wolnej domeny 

np. mcdonalds.pl i odsprzedania jej fast foodowi po jak najwyższej cenie. 

Równie często zdarzają się przypadki, kiedy to dane przedsiębiorstwo poprzez rejestrację 

domeny zawierającej znak towarowy konkurencyjnego przedsiębiorstwa chce uniemożliwić mu 

korzystanie z danego adresu, a co za tym idzie utrudnić dostęp do rynku. W takiej sytuacji możemy 

mówić o cybersquattingu jako o czynie nieuczciwej konkurencji.  

Przykładami cybersquattingu w odniesieniu do domeny mcdonalds.com mogą więc być takie 

domeny jak: 

 wwwmcdonalds.com 

 mcdonald.com, mcdnalds.com, mcdonalc.com 

                                                           
2 Daniel Cieślak, Interwencja: Microsoft kontra Microsoft, czyli wojna o domenę, PcWord.pl, 3 marca 2004 

< http://www.pcworld.pl/news/64379/Interwencja.Microsoft.kontra.Microsoft.czyli.wojna.o.domene.html> [dostęp: 20 lutego 

2013]. 
3 K. Kowalik-Bańczyk, Sposoby regulacji handlu elektronicznego w prawie wspólnotowym i międzynarodowym, Kraków 2006, 

s. 139. 
4 Definicja i znaczenie terminu cybersquatting <http://cybersquatting.com/index.php?page=what-is-cybersquatting> [dostęp: 
20 lutego 2013] 
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 mcdonalds.org, mcdonalds.pl 

Skala zjawiska cybersquattingu wydaje się być ogromna. Popyt na dobre domeny wpływa 

na kurczenie się zasobów ciekawych adresów, których nikt jeszcze nie zdążył zarejestrować. Służy 

to rozwojowi rynku wtórnego czyli tzw. giełd domen i zachęca spekulantów do rejestrowania adresów, 

które mają szansę sprzedać się z zyskiem za jakiś czas.  

Dotychczas najwyżej wyceniony adres internetowy na świecie – sex.com – został w roku 2006 

sprzedany za 14 milionów dolarów. W Polsce jednymi z najwyższych znanych kwot są te, które firma 

Oponeo wydała na wykupienie domen Opony.pl i Ogumienie.com które kosztowały 7,5 miliona 

złotych.
5
 

Będąc przy konkretnych kwotach, warto również wspomnieć o bardzo głośnej jeszcze niecałe 

dwa lata temu sprawie domeny edytagorniak.com, którą piosenkarka zdecydowała się odkupić 

od zakochanego w niej fana za 50 tys. złotych.  

Rejestrowanie domen dotyczących znanych osób jest również bardzo popularne w Stanach 

Zjednoczonych. Dotknęło to m.in. takie osoby jak Michael Bloomberg (nie udało mu się odzyskać 

obrażającej go domeny: michaelbloombergsucks.com), Paul McCartney czy Tiger Woods.
6
  

 

III. Czym jest i jak funkcjonuje NASK. 

Obecnie zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. O instytutach badawczych (Dz.U 2010 

nr 96 poz.618) Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) funkcjonuje jako instytut 

badawczy. Zajmuje się budową sieci korporacyjnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, 

prowadzi działalność naukową i badawczo-wdrożeniową oraz pełni rolę krajowego rejestru nazw 

internetowych w domenie „.pl”.
7
 

Rejestracja nazw domen w NASK dokonywana jest po złożeniu odpowiedniego wniosku 

o rejestrację i prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz wniesieniu opłat z tytułu 

rejestracji. 

NASK rejestruje domeny w oparciu o ustalone przez siebie zasady. Główną z nich jest 

rejestracja według kolejności zgłoszeń związana z istnieniem tzw. „efektu blokowania” – w momencie 

gdy jeden podmiot zarejestruje adres domenowy z oznaczeniem „x” i będzie posiadał do niego 

uprawnienie to drugi podmiot nie będzie już mógł zarejestrować w ramach tej samej domeny 

z oznaczeniem „x” pomimo, że również będzie posiadał uprawnienie.
8
 Abonent może więc zgłosić 

do rejestracji jedynie taką nazwę, do której używania ma prawo.  

Może się zdarzyć że do takich samych bądź podobnych nazw uprawnionych jest kilka różnych 

osób. NASK, jako rejestrator, nie ma możliwości ograniczenia niebezpieczeństwa powstania sporu 

                                                           
5 Michał Chudziński, 13 mln dolarów za sex.com, di.com.pl, 21 października 2010 

 <http://di.com.pl/news/34265,0,13_mln_dolarow_za_Sexcom.html> [dostęp: 20 lutego 2013]. 
6 <http://cybersquatting.com/index.php?page=celebrity-domain-name-actions>  [dostęp: 20 lutego 2013]. 
7 Szczegóły dot. działalności NASK < http://www.nask.pl/run/n/Dzialalnosc> [dostęp: 20 lutego 2013]. 
8 R. Chmura, W. Włodarczyk, Bezprawne używanie zarejestrowanych znaków towarowych w adresach domenowych w świetle 
ustawy o znakach towarowych [w:] R. Skubisz (red.), Internet – problemy prawne, Lublin 1999, s. 96. 
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ponieważ nie zajmuje się badaniem czy abonent, zawierając lub wykonując umowę, narusza prawa osób 

trzecich.  

Należy zdawać sobie sprawę z tego, iż zawarcie umowy z rejestratorem nie oznacza przyznania 

abonentowi praw innych niż te, które wyraźnie wynikają z zawartej umowy. Nazwa domeny nie jest 

więc podstawą uprawnień o bezwzględnym charakterze ani też dobrem niematerialnym. 

Postanowienia regulaminu NASK oraz umowy zawieranej przez abonenta z rejestratorem są 

istotne dla sporów o nazwy domen internetowych. Z treści wspomnianego regulaminu wynika, 

że wszelkie spory pomiędzy stronami powinny zostać rozwiązane w drodze negocjacji, a w przypadku 

braku możliwości rozstrzygnięcia sporu w sposób polubowny strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie 

właściwego sądu powszechnego.
9
 

Tylko w określonych przypadkach NASK może odmówić zarejestrowania nazwy domeny. Są 

to sytuacje w których:  

 domena jest już zarejestrowana w NASK; 

 został złożony wniosek o zarejestrowanie identycznej nazwy domeny, a postępowanie 

rejestracyjne jest w toku; 

 jest nazwą podmiotu prawnego nie związaną z wnioskodawcą. 

Niemożliwe byłoby więc zarejestrowanie domeny chociażby „nestle.pl” nawet gdyby była ona 

wolna. Na rejestrację nie mogą również liczyć nazwy powszechnie uznane za obraźliwe, naruszające 

dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego.  

NASK zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia delegacji domeny, gdy zostanie 

mu doręczona decyzja Urzędu Patentowego lub wyrok sądu potwierdzający prawa innego podmiotu 

do zarejestrowanej nazwy. 

 

 IV. Rozwiązywanie sporów o nazwy w prawie krajowym. 

Właściwymi sądami do rozpatrywania sporów dotyczących nazw domen „.pl” są sądy 

powszechne lub sądy polubowne takie jak: 

 Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, 

 Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na drugi z wymienionych sądów. Postępowanie arbitrażowe 

wyróżnia się bowiem szybkością, odformalizowaniem, efektywnością i stosunkowo niskimi kosztami. 

Arbitraż domenowy nie pozwala jednak na orzekanie o sposobie używania oznaczeń w innym 

charakterze niż w domenie internetowej i jest to jedna z alternatywnych metod rozwiązywania sporów 

o nazwy domenowe.
10

  

                                                           
9 Zob.  §12 pkt. 6 Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych NASK 

 <http://www.nask.pl/files/p/Regulamin_uslug_telekomunikacyjnych_2011.pdf> [dostęp: 20 lutego 2013]. 
10 M. Kondrat, Ochrona znaków towarowych przed naruszeniami w Internecie, Warszawa 2008, s. 35. 
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Właściwą drogą w przypadku gdy pozwany posługuje się spornym oznaczeniem w charakterze 

domeny internetowej czy też znaku towarowego, oznaczenia przedsiębiorstwa lub firmy będzie 

postępowanie przed sądem powszechnym. W tych przypadkach orzeczenie sądu powszechnego będzie 

określało całokształt sytuacji prawnej dotyczącej roszczeń wynikających z wszystkich możliwych 

sposobów używania oznaczenia odróżniającego czyli nie tylko w charakterze domeny internetowej.  

 

V. Rozwiązywanie sporów o nazwy w prawie międzynarodowym. 

Jak nietrudno się domyślić tradycyjne reguły kolizyjne w przypadku sporów o nazwy domen 

i adresy internetowe niekoniecznie zdają egzamin. W związku z powyższym już od lat 90-tych 

powstawały projekty utworzenia międzynarodowego arbitrażu w tych sprawach. 

Konieczność utworzenia międzynarodowego sądu arbitrażowego dostrzegła również Światowa 

Organizacja Własności Intelektualnej. Dnia 26 sierpnia 1999 r. został wydany dokument zawierający 

podstawowe zasady procedury rozwiązywania sporów w sprawach nazw domen. Dokument ten poprzez 

odesłanie jest włączany do umów rejestracji tzw. nazw domen generycznych (com, net, org), ale 

z równą skutecznością może być wykorzystywany przez ośrodki zarządzające domenami krajowymi 

w zależności od ich woli.  

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) stara się stworzyć jednolity 

międzynarodowy reżim rozwiązywania sporów dotyczących nazw domen, oparty na arbitrażu. Obecnie 

istnieją trzy ośrodki stosujące metody arbitrażowe i są to: 

 Centrum Mediacji i Arbitrażu przy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej; 

 National Arbitration Forum; 

 Dispute.org. 

Podstawowe zasady wspominanego dokumentu zawierają klauzule obowiązkową 

zobowiązującą każdego właściciela nazwy domenowej do poddania się jurysdykcji w razie zaistnienia 

sporu.  

Zobowiązanie się do jurysdykcji obejmuje sytuacje gdy osoba trzecia występuje z powództwem 

dotyczącym zarzutów takich jak: 

 identyczność nazwy domenowej lub jej podobieństwo w takim stopniu, iż może ono prowadzić 

do pomyłek, do znaku towarowego produktu lub usługi, do którego osoba występująca 

z roszczeniem ma tytuł prawny, 

 brak żadnego prawa do nazwy domeny ani żadnego usprawiedliwionego interesu po stronie 

osoby używającej nazwy domeny, 

 zarejestrowanie i używanie nazwy domeny w złej wierze. 

Reguły te stanowią integralną część umowy rejestracji nazwy domeny, a w czasie trwania 

postępowania właściciel nazwy domeny nie może jej sprzedać ani przekazać w inny sposób.  
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Ciężar dowodu w postępowaniu arbitrażowym spoczywa na osobie wszczynającej spór, która 

musi wykazać, że wszystkie trzy przesłanki klauzuli są spełnione. W zwykłych przypadkach, zgodnie 

z postanowieniami konwencji nowojorskiej z 1958 r. o uznaniu i wykonywaniu zagranicznych wyroków 

arbitrażowych, przeprowadzanie postępowania arbitrażowego wyklucza inne postępowania przed 

sądem.
11

  

Jednak w wypadku postępowania arbitrażowego stworzonego przez ICANN istnieje wyraźne 

zastrzeżenie, że dopuszczalne jest używanie innych dróg sądowych. Nie bez znaczenia jest też 

funkcjonowanie Centrum Mediacji i Arbitrażu WIPO. Również ono przewiduje rozstrzyganie sporów 

w sprawach dotyczących domen przez arbitraż. Postępowanie odbywa się tutaj w obecności Komisji 

Obserwujących składających się z międzynarodowych ekspertów w dziedzinie własności intelektualnej. 

Postępowanie to odbywa się on-line, a decyzja w nim winna zapaść w przeciągu 30 dni na postępowanie 

sporne, a w ciągu 60 dni od zarejestrowania nazwy domeny. Osoby trzecie mają prawo odwoływać się 

od takiej decyzji. 

 

VI. Naruszenie praw ochronnych na znaki towarowe. 

Z punktu widzenia praktyki obrotu gospodarczego podstawowymi wśród znaków 

odróżniających są znaki towarowe. Korzystanie przez przedsiębiorcę ze stron WWW otwiera przed nim 

nowe możliwości komunikowania się za pomocą znaku towarowego z rynkiem. Równocześnie stale 

wzrasta komercyjne znaczenie tych stron. Takie podejście stwarza szereg konfliktów prawnych 

w zakresie ochrony znaków towarowych.  

Tego rodzaju konfliktami w ramach prawa ochrony znaków towarowych są różnego typu 

kolizje pomiędzy znakami towarowymi, a adresami domenowymi.  

 Naruszenie prawa do znaku towarowego może nastąpić m.in. poprzez: użycie znaku w adresie 

domenowym, w meta-tagu, w linku, w tekście na stronie WWW. Przyczyną naruszenia mogą być 

również ramki oraz sam opis strony w popularnych wyszukiwarkach czy katalogach stron.
12

  

W Polskim prawie posługiwanie się zarejestrowanym wcześniej cudzym znakiem towarowym 

może być naruszeniem, o którym mowa w art. 296 ust. 2 pkt. 2  prawa własności przemysłowej 

(dalej: p.w.p.).
13

 

Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy ma miejsce wtedy, gdy osoba trzecia 

rejestruje i używa w obrocie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego 

znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi 

                                                           
11 K. Kowalik-Bańczyk, Sposoby regulacji handlu elektronicznego w prawie wspólnotowym i międzynarodowym, Kraków 2006, 
s. 141. 
12 J.R. Kuester, P.A. Nieves Hyperlinks, frames and meta-tags: An Itellectual Property Analysis, 38 IDEA: J.L.&Tech. 243  

z 1998 r. 
13 Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508).  
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ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze 

znakiem towarowym już zarejestrowanym.
14

 

Osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone lub osoba, której ustawa 

na to zezwala, może żądać od osoby która naruszyła to prawo, zaniechania naruszania, wydania 

bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia 

wyrządzonej szkody od osoby, która naruszyła to prawo:  

 na zasadach ogólnych albo 

 poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego 

stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia 

przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego. 

Należy pamiętać, że niewielkie różnice pomiędzy znakiem towarowym i nazwą domeny nie 

wyłączają istnienia podobieństwa, w szczególności jeśli modyfikacje znaku polegają na celowym 

wprowadzeniu błędu literowego. Ponadto przyjąć należy, że adres domenowy jest używany bezprawnie 

w charakterze znaku towarowego, jeżeli identyfikuje on strony WWW, których wartość marketingowa 

wyraża się w ich powiązaniu z szeroko rozumianym zbytem towarów lub usług. Nie można jednak 

uznać, że adres domenowy jest używany w obrocie gospodarczym tylko na tej podstawie, iż dostępny 

jest on w Internecie.  

Za używanie adresu domenowego należy jednak uznać proponowanie nabycia i zbywania 

adresu domenowego. Za takie używanie trzeba uznać utrzymywanie zarejestrowanego adresu 

domenowego w celu jego odsprzedaży lub oddania do odpłatnego korzystania w przypadku gdy cel ten 

nie pozostaje poza wszelką wątpliwością. Przesłanką wyłączającą ochronę znaku towarowego jest brak 

bezprawności. Pojęcie bezprawności należy rozumieć wąsko, tzn. jako brak zgody uprawnionego 

na używanie zarejestrowanego oznaczenia lub oznaczenia podobnego dla towarów objętych rejestracją 

lub towarów podobnych.  

Jeżeli używający zarejestrowanego wcześniej oznaczenia lub oznaczenia podobnego w treści 

adresu domowego nie posiada zgody uprawnionego na używanie takiego oznaczenia dla towarów 

objętych rejestracją lub towarów podobnych, używanie to będzie uznane za bezprawne.
15

 W tym 

kontekście należy zauważyć, że osoba trzecia, która jest uprawniona do używania zarejestrowanego 

oznaczenia na podstawie umowy (umowa licencyjna, franchisingowa, pośrednictwa handlowego) nie 

może z niej wywodzić prawa do używania takiego oznaczenia w adresie domenowym, bez 

odpowiedniego postanowienia umownego w tym zakresie.
16

  

 

 

                                                           
14 J. Barta, R. Markiwicz, Internet a prawo, Kraków 1998, s. 263 i n.   
15 U. Promińska, Naruszenie prawa z rejestracji znaku towarowego [w:] T. Szymanek (red.) Naruszenia praw na dobrach 

niematerialnych, Warszawa 2001, s. 52 i n. 
16 R. Chmura, W. Włodarczyk, Bezprawne używanie zarejestrowanych znaków towarowych w adresach domenowych w świetle 
ustawy o znakach towarowych [w:] R. Skubisz (red.), Internet – problemy prawne, Lublin 1998, s. 105. 
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VII. Cybersquatting jako czyn nieuczciwej konkurencji. 

W polskim prawie działania związane z cybersquattingiem zostały stypizowane i znalazły 

swoje uregulowanie w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(dalej: u.z.n.k.). Omawiając je należy jednak najpierw wyjść od tego czym tak naprawdę jest rzeczony 

czyn nieuczciwej konkurencji. 

Art. 3 ust. 1 u.z.n.k. czynem nieuczciwej konkurencji określa działanie sprzeczne z prawem 

lub dobrymi obyczajami, które zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Jest 

to więc klauzula generalna, która pozwala sklasyfikować czyny nieuczciwej konkurencji pojawiające się 

wraz z nieustającym rozwojem sieci Internet, a jednocześnie pozostają dotąd nienazwane.
17

  

Do interpretacji sformułowania działania sprzecznego z dobrymi obyczajami walnie przyczynił 

się Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który za istotę tego pojęcia przyjął szeroko rozumiany 

szacunek dla człowieka. Szacunek ten powinien wyrażać się we właściwym informowaniu 

o przysługujących uprawnieniach, niewykorzystywaniu uprzywilejowanej pozycji profesjonalisty 

i rzetelnym traktowaniu partnerów umów. Za sprzeczne z dobrymi obyczajami można więc uznać 

wszelkie działania zmierzające do niedoinformowania, dezorientacji, wywołania błędnego przekonania 

u konsumenta, a także wykorzystania jego niewiedzy lub naiwności.
18

  

W art. 3 ust. 2 u.z.n.k. ustawodawca wyszczególnia jako czyny nieuczciwej konkurencji czyny 

takie jak: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie 

pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, 

naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonywania umowy, 

naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, 

przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczciwą lub zakazana reklamę, 

organizowanie sprzedaży lawinowej oraz prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie 

konsorcyjnym.  

Sam cybersquatting swoje uregulowanie znalazł w artykułach dotyczących m.in. wprowadzania 

w błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa (art. 5 u.z.n.k.), utrudniania dostępu do rynku (art. 15 

ust. 1. u.z.n.k.), reklamy utrudniającej dostęp do rynku (art. 16 ust. 1 pkt. 2 u.z.n.k.). Należy ponadto 

pamiętać, że jeżeli rozpatrywane działanie nie wypełnia hipotezy żadnego z powyższych czynów, 

należy odwołać się do regulacji wspomnianej już klauzuli generalnej z art. 3 ust. 1 u.z.n.k.
19

Nieuczciwe 

posługiwanie się domenami internetowymi najczęściej rozpatrywane jest jako naruszenie art. 5 u.z.n.k. 

i polega na wprowadzaniu w błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa przez celowe używanie w obrocie 

gospodarczym adresu domeny internetowej zawierającej elementy zbliżone do charakterystycznego 

oznaczenia innego przedsiębiorcy.
20

  

                                                           
17 J. Sitko, Firma i jej ochrona, Warszawa 2009, s. 51. 
18 Zob. wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 23.02.2006 r., sygn. akt: XVII Ama 118/04. 
19 L. Brancus-Cieślak, Rozwiązywanie konfliktów na tle domen internetowych, Warszawa  2003, s. 83. 
20 J. Ożegalska-Trybalska, Adresy internetowe. Zagadnienia Cywilnoprawne, Kraków 2003, s.205 i n. 
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Istotnym warunkiem przy dochodzeniu swoich praw jest to, aby oznaczenie danego 

przedsiębiorstwa podlegające ochronie było używane już przed rejestracją nazwy domeny. Należy 

jednak pamiętać, że o pierwszeństwie tym nie decyduje data udzielenia na niego ochrony, czyli 

np. zarejestrowania znaku towarowego, lecz wprowadzenie danego oznaczenia do obrotu po raz 

pierwszy. Ważne jest ponadto aby podmiot żądający ochrony swojego oznaczenia używał go w sposób 

zgodny z prawem.
21

 Nie podlega najmniejszej wątpliwości, że wprowadzenie w błąd we wskazany 

powyżej sposób może nastąpić nie tylko w przypadku kiedy przedsiębiorca podlegający ochronie 

prowadzi działalność on-line, ale również gdy nie korzysta on z tej możliwości. 

Niedopuszczalne jest więc zarejestrowanie przez prowadzącego gospodarstwo rolne Adama 

Kowalskiego domeny internetowej „www.kogut.pl” i prowadzenie za jej pośrednictwem działalności 

konkurencyjnej dla jego sąsiada Janusza Nowak będącego przedsiębiorcą który od dawna posiada 

zarejestrowany i używany w obrocie znak towarowy „kogut” nawet w sytuacji w której Nowak nie 

prowadzi działalności on-line. Obecnie jednak, wraz z rozwojem internetu na szeroką skalę, 

upowszechniło się prowadzenie wspomnianej działalności on-line. W przypadku gdyby Janusz Nowak 

prowadził witrynę swojego przedsiębiorstwa pod domeną kogut.pl, czynem nieuczciwej konkurencji ze 

strony Adama Kowalskiego byłoby zarejestrowanie domeny kogut.eu i prowadzenie za jej 

pośrednictwem działalności konkurencyjnej lub innej działalności godzącej w Janusza Nowaka lub jego 

przedsiębiorstwo.  

Czyny dokonane za pośrednictwem internetu dotyczące cybersquatting niejednokrotnie ciężko 

jest dopasować do istniejących regulacji prawnych. Przyczyn takiego stanu rzeczy można doszukiwać 

się m.in. w ponadnarodowym charakterze globalnej sieci jaką jest Internet. Należy jednak wspomnieć, 

iż dużą rolę w rozwoju tej tematyki odgrywa orzecznictwo polskiego Sądu Polubownego ds. Domen 

Internetowych. Wskazuje on kierunki rozpatrywania sporów związanych z nieuczciwym 

wykorzystywaniem domen.  

 

VIII. Kto może dopuścić się cybersquattingu? 

Ustawa o zakazie nieuczciwej konkurencji odnosi się do czynów występujących wyłącznie 

w stosunkach między przedsiębiorcami. Wskazywać na to może m.in. wyrok Sądu Polubownego 

ds. Domen Internetowych z dnia 2 sierpnia 2007 r. o sygn. akt 9/07 PA. 

Wyrok ten dotyczy sprawy z powództwa Google Inc. dotyczącej rejestracji domeny 

www.gmail.com.pl rażąco podobnej do domeny powoda – www.gmail.com. Czyn ten, choć polegał 

na cybersquattingu, nie mógł zostać rozpatrzony w kontekście czynu nieuczciwej konkurencji 

ze względu na fakt, iż pozwany nie posiadał statusu przedsiębiorcy i działał jako osoba prywatna. Takie 

rozstrzygnięcie nie jest jednak równoznaczne z faktyczną bezkarnością osób nie będących 

przedsiębiorcami, a dopuszczających się cybersquattingu. Sąd uznał bowiem że pozwany, poprzez 

                                                           
21 M. Zdyb (red), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa 2011, s. 508  
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zarejestrowanie i używanie domeny gmail.com.pl bez wiedzy i zgody powoda, naruszył jego prawo 

do osiągniętej przez powoda renomy na rynku.  

Renoma ta stanowi dobro osobiste powoda i w związku z tym, jako dobro osobiste osoby 

prawnej, podlega odrębnej ochronie na podstawie art. 43 w związku z art. 23 i 24 k.c. i oznacza, iż tylko 

podmiot, który wypracował sobie na rynku odpowiednią renomę jest wyłącznie upoważniony 

do korzystania z niej i czerpania wynikających z niej korzyści.  

 

IX. Kogo może dotknąć cybersquatting i jak należy się przed nim bronić. 

Przedsiębiorstwa, których marka jest rozpoznawalna są szczególnie zagrożone problemem 

cybersquattingu – wskazywać na to mogą chociażby przywołane przykłady Google Inc. czy Microsoft 

Corp. Wiąże się to niewątpliwie z wyobrażeniami osób rejestrujących domeny, według których tych 

największych, a zarazem najbogatszych, stać na to by zapłacić najwięcej. To właśnie chęć osiągnięcia 

możliwie największego zysku stanowi główny motyw działalności dzikich sieciowych lokatorów.  

W obliczu nieustannego rozwoju sieci należy jednak pamiętać, że skala zjawiska cały czas się 

poszerza i coraz częściej dotyka również małe i średnie przedsiębiorstwa, a także rozpoznawalne osoby 

prywatne. W takich przypadkach cybersquatting może mieć na celu zamiast lub obok zarobku, chęć 

utrudnienia działalności konkurencyjnej firmie. 

Odzyskanie już zajętej domeny jest rzecz jasna możliwe, jednak bardzo czasochłonne 

i kosztowne. Praw do adresu WWW dochodzić można na drodze postępowania przed Sądem 

Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie 

oraz przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Znacznie łatwiejsze 

i wymagające mniejszych nakładów pieniężnych niż odzyskiwanie zajętej domeny jest odpowiednio 

szybkie reagowanie i zapobieganie jej zajęciu.  

Aby uniknąć ewentualnych problemów związanych z zajmowaniem cudzych domen przez 

dzikich sieciowych lokatorów należy przede wszystkim działać zapobiegawczo. Warto rejestrować całe 

pakiety domen wraz z jak największą liczbą możliwych rozszerzeń. Korzystne może okazać się również 

rejestrowanie domeny o nazwie zakładanej firmy już na wczesnym etapie projektu biznesowego. Jak 

wskazują specjaliści w branży internetowej, należy mieć na uwadze terminowe opłacanie przedłużenia 

domen, gdyż niekiedy opóźnienie w tej kwestii może wiązać się nie tylko z utratą domeny, ale także 

z utrudnieniem jej odzyskania przed sądem. Przydatne wydają się być również narzędzia oferowane 

przez serwisy rejestrujące domeny internetowe, które pozwalają na codzienne śledzenie nazw domen 

wykorzystujących zarejestrowany już znak towarowy bądź identyfikujące analogiczne nazwy domeny 

zarejestrowane z błędem. Taki system, jeśli wprowadzimy do niego zarejestrowaną przez nas domenę 

konradtrzyna.pl, będzie codziennie monitorował czy na rynku nie pojawiają się nazwy domen takie jak 

chociażby konradtrzyna.com czy kondrattrzyna.pl. 
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X. Odmienne spojrzenie na problem. 

W dyskusji nad cybersquattingiem pojawiają się również głosy przyznające cybersquatterom 

pewne prawa ze względu na ich wkład intelektualny związany z prognozą, iż adres domeny może być 

nowatorskim kanałem marketingu, który zwiększy zyskowność danej marki. Zgodnie z tym dość 

liberalnym poglądem firma będąca posiadaczem praw do marki powinna zapłacić odpowiednie 

wynagrodzenie osobie, która jako pierwsza wpadła na pomysł zarejestrowania domeny.
22

  

Spojrzenie to, opierając się głównie na zasadzie pierwszeństwa rejestracji i doceniające 

umiejętności cybersquattera co do prognozowania jakie domeny będą w przyszłości popularne na 

rynku, wydaje się być jednak  błędne. Argumenty te nie są bowiem w stanie usprawiedliwić 

zachowania, które nie tylko szkodzi konkurentom, ale również prowadzi do oszukiwania szerokiego 

grona konsumentów.  

 

XI. Czy właściciel „microsoft.pl” był cybersquatterem?  

Od kontrpropozycji Microsoft Corp minęło trochę czasu, jednak jak nie trudno się domyślić nie 

została ona przyjęta. Na dwa i pół roku po zarejestrowaniu domen microsoft.pl i microsoft.com.pl 

w roku 2003 pan Robert postanowił sprzedać je na aukcjach internetowych. Pierwsza na sprzedaż 

została wystawiona domena microsoft.pl wzbudzając rzecz jasna ogromne zainteresowanie. W chwili 

jednak gdy cena osiągnęła około 25 tysięcy złotych obsługa serwisu Allegro.pl powołując się na punkt 

17.1 regulaminu usunęła aukcję, która później trafiała także na inne serwisy takie jak aukcje24 

(wylicytowana kwota 10.050,00 zł) oraz Polano (wylicytowana kwota 120.100,00 zł). Z obu jednak 

została usunięta przed zakończeniem.  

Wnioskując zwłaszcza po ostatniej oferowanej kwocie na serwisie Polano, ziołowy interes pod 

szyldem Microsoftu mógł się okazać bardzo opłacalny gdyby tylko sprawa wcześniej nie trafiła do sądu, 

przed którym Microsoft Corp postanowił odebrać domenę i zażądał 140 tys. zadośćuczynienia. Sąd 

w wyroku z 22 czerwca 2004 roku nakazał zamieszczenie na trzeciej stronie dziennika „Rzeczpospolita” 

na koszt pana Roberta oświadczenia z przeprosinami oraz wyjaśnieniem, a także zasądził zapłatę na 

rzecz Microsoft Sp. z o.o. oraz Microsoft Corporation kwoty 25 tys. złotych z odsetkami 

od 31 października 2003, 14 tys. złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania oraz 3,5 tys. tytułem 

zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.
23

 Ponadto zakazał właścicielowi domen używania w ich 

nazwach oraz w nazwie prowadzonej firmy słowa „Microsoft”, uznając tym samym, że był 

on cybersquatterem.  

 

 

 

                                                           
22 Domainers Club, Cybersquatting czy inwestycja? Nadużycie czy uczciwe zarabianie na pomyśle? 

< http://www.domainers.org.pl/> [dostęp: 20 lutego 2013]. 
23 Zob. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z 22.06.2004 r., sygn. akt: X GC 1245/03 <http://rychlicki.net/inne/X_GC_1245-
03.pdf> [dostęp: 20 lutego 2013]. 
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Summary 

Cybersquatting is defined as the practice of registering internet domains that include individual 

designations of an enterprise, for instance its trademark. This action may be considered both as an unfair 

business practice as well as an infringement of laws protecting the trademarks. Nowadays, as 

the Internet is getting more and more popular on a massive scale, cybersquatting is posing a threat that 

becomes bigger and bigger - not only for each and every enterprise, regardless of its size or recognition, 

but also for people engaged in public activities. Domain piracy can be committed by a legal person as 

well as a natural one. Most often the motive behind cybersquatters’ actions is the desire to gain money 

from reselling an attractive domain or blocking off rival entrepreneurs from market access. 
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