
Regulamin Wspólnego Znaku Towarowego Gwarancyjnego 
swissstandards.pl 

 
 

§ 1 Niniejszy regulamin w rozumieniu art. 137.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 Prawo 
własności przemysłowej przyjęty został uchwałą Zarządu Polsko-Szwajcarskiej Izby 
Gospodarczej z dnia 20 października 2009.  
Regulamin  określa zasady przyznawania i używania wspólnego znaku towarowego 
gwarancyjnego swissstandards.pl, przedstawionego w formie słowno- graficznej w 
Załączniku 1 (zwanego dalej „Znakiem”).  
 
§ 2 Właścicielem Znaku jest Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza, dwustronna izba 
gospodarcza w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 1989 roku o Izbach Gospodarczych (zwana 
dalej „Izbą”).  
 
§ 3 Celem Izby jest propagowanie i krzewienie szwajcarskich standardów jakości i 
postępowania w obrocie gospodarczym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, a w 
szczególności  
- zachowania najwyższej jakości produktów i usług, 
- przestrzegania  wymogów obowiązującego prawa, 
- terminowego wypełniania zobowiązań finansowych, 
- szacunku dla klienta, 
- solidności w stosunku do partnerów gospodarczych, 
- lojalności wobec pracowników, 
- przestrzegania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. 
 
Nadając prawo do używania Znaku Izba zobowiązuje wnioskodawcę do przestrzegania 
tychże standardów, a w razie ich naruszenia może prawo do używania Znaku odebrać.  
 
§ 4 O prawo do używania Znaku mogą ubiegać się członkowie Izby jak również podmioty 
gospodarcze nie zrzeszone w Izbie (dalej zwani „Wnioskodawcami”), o ile spełniają kryteria 
określone w §§ 6 do 9 poniżej.  
 
§ 5 Prawo do używania Znaku przyznawane jest Wnioskodawcy jako prawo niewyłączne, 
indywidualnie danemu Wnioskodawcy i nie może być ani częściowo ani w całości 
przeniesione na inny podmiot gospodarczy. Wnioskodawcy działającemu w Polsce przez 
oddział lub przedstawicielstwo udzielane jest prawo do używania znaku w działalności 
polskiego oddziału lub przedstawicielstwa. 
Znak może być używany tylko w formie, w jakiej został zarejestrowany; jakiekolwiek zmiany 
są niedopuszczalne. 
 
§ 6 Prawo ochronne obowiązuje i może zostać udzielone usługodawcom w klasach 
międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług wymienionych w załączniku nr ...  
Za usługodawców w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważane są także firmy 
świadczące usługi serwisowe, instalacyjne oraz dystrybucyjne. 
 
§ 7  Użytkownik znaku może posługiwać się znakiem w komunikacji firmowej, a w 
szczególności umieszczać go w korespondencji, w pismach i w innych materiałach 
drukowanych, w komunikacji i w innych materiałach w formie elektronicznej, w zapisach 
filmowych i innych. 
 
§ 8 Zgoda na używanie Znaku może zostać udzielona usługodawcy, którego  siedziba/ 
centrala, jak również faktyczny zarząd znajdują się w Szwajcarii. Polskie spółki zależne i 
oddziały mogą używać Znaku w przypadku świadczenia podobnych usług, jeżeli firma matka 
spełnia powyższe warunki, lub jeśli firma córka mająca siedzibę w Szwajcarii i zarządzana 
przez firmę matkę, spełnia powyższe warunki. 
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§ 9  Udzielając prawa do używania znaku Izba może żądać przedstawienia wszelkich 
istotnych dokumentów, a w szczególności  

- wyciągu z rejestru handlowego,  
- sprawozdań finansowych i opinii biegłego rewidenta,  
- zaświadczeń o niezaleganiu z podatkami i składkami ubezpieczenia społecznego, 
- opinii bankowych.,  
- referencji klientów 
- opinii stowarzyszeń branżowych i związków zawodowych, 
- atestów, certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających jakość produktu czy 

usługi 
i innych pomocnych zaświadczeń.  
 
Izba ma prawo zasięgnąć informacji handlowej czy też innych wyżej wymienionych opinii 
o Wnioskodawcy na własną rękę  

 
§ 10 Zezwolenie wydawane jest na wniosek zainteresowanego podmiotu (załącznik 2) 
decyzją Zarządu Izby. Decyzja Zarządu musi zostać wydana w terminie sześciu tygodni od 
wpływu wniosku wraz z kompletnymi załącznikami. Decyzję odmowną Zarząd uzasadnia na 
piśmie. Zezwolenie wchodzi w życie po zawarciu pomiędzy Izbą a użytkownikiem 
akceptującym zasady przewidziane niniejszym regulaminem stosownej umowy o używanie 
Znaku (dalej zwanej „Umową”). Zezwolenie wydawane jest w zależności od sytuacji na okres 
roku, dwóch lub trzech lat, z możliwością przedłużenia na kolejny okres.  
Izba może uzależnić przedłużenie zezwolenia od przedłożenia przez Wnioskodawcę 
dodatkowych dokumentów lub certyfikatów. 
 
§ 11 Izba kontroluje prawidłowe używanie Znaku, między innymi poprzez okresowo 
podejmowane badanie próbek produktu czy też żądanie referencji i innych opinii 
wymienionych w § 9 powyżej . Użytkownik Znaku zobowiązany jest umożliwić 
przedstawicielowi Izby lub upełnomocnionemu przez Izbę ekspertowi podjęcie koniecznych 
czynności kontrolnych.  Jeżeli w ich wyniku stwierdzone zostaną nieprawidłowości, koszty 
podjętych czynności ponosi Użytkownik.  
Przy braku współdziałania ze strony Użytkownika lub stwierdzonych nieprawidłowościach, a 
także w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu lub obowiązków umownych Izba 
może po bezskutecznym wezwaniu do naprawienia nieprawidłowości  odebrać 
Użytkownikowi prawo do używania Znaku ze skutkiem natychmiastowym. W takim 
przypadku już uiszczona opłata roczna nie zostanie zwrócona Użytkownikowi. 
 
§ 12 Roczna opłata za używanie Znaku w roku kalendarzowym wynosi 
 
dla członków Izby zatrudniających 
 

do 5 osób 3 000 zł 
od 6 do 20 osób 5 000 zł 
od 21 do 99 osób 7 500 zł 
od 100 do 499 osób 10 000 zł 
od 500 osób 15 000 zł 
 

 dla innych Użytkowników zatrudniających 
 

do 5 osób 6 000 zł 
od 6 do 20 osób 10 000 zł 
od 21 do 99 osób 15 000 zł 
od 100 do 499 osób 20 000 zł 
od 500 osób 30 000 zł 
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§ 13 Opłata roczna na dany rok uiszczona musi być do końca stycznia. W przypadku 
przyznania prawa do używania Znaku w trakcie roku opłata uiszczona musi być 
jednocześnie z podpisaniem Umowy.  
 
§ 14 Opłaty powyższe mogą być zmieniane. O zmianie wysokości opłat Izba zawiadamia 
Użytkowników najpóźniej do końca trzeciego kwartału roku poprzedzającego. W takim 
przypadku Użytkownik może wypowiedzieć Umowę. Wypowiedzenie pisemne musi wpłynąć 
do Izby najpóźniej do końca października.  
 
§ 15 W przypadku upływu okresu Umowy lub jej innego rozwiązania Użytkownik 
zobowiązany jest w dacie  wygaśnięcia Umowy zaprzestać używania Znaku.  
 
§16 W przypadku naruszenia prawa ochronnego Izba upoważniona jest do wytoczenia 
stosownego powództwa. Izba może uzależnić wystąpienie o ochronę sądową od partycypacji 
zainteresowanych podmiotów w kosztach postępowania. 
 
§ 17  Powyższe zmiany w Regulaminie wchodzą w życie wraz z ich zarejestrowaniem. 
 
Usługodawcy korzystającemu ze znaku na podstawie paragrafu 9 ustęp 1 pierwotnego 
Regulaminu i spełniającemu jego wymogi Izba może na jego wniosek udzielić prawa do 
użytkowania znaku w dalszych okresach. 
 
 
 
 
 
 
 


