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1 Wstęp i zastrzeżenia 

1. Niniejsza rekomendacja ma na celu wypracowanie wspólnej praktyki w zakresie używania znaków 

towarowych osób trzecich w ramach świadczenia usług AIS i PIS na podstawie tzw. informacyjnego 

użycia znaku, przewidzianego w art. 14 ust. 1 c Rozporządzenia UE 2017/1001 z 14 czerwca 2017 

r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej oraz w art.156 ust. 1 pkt 3 ustawy z 30 czerwca 

2000 r. Prawo własności przemysłowej. 

2. Zakładamy, że logotypy ASPSP są znakami towarowymi zarejestrowanymi jako polskie znaki 

towarowe w Urzędzie Patentowym RP lub jako znaki towarowe UE w Urzędzie UE ds. Własności 

Intelektualnej (EUIPO). 

3. Niniejsza rekomendacja nie stanowi licencji, ani zgody na używanie znaków towarowych objętych 

prawami wyłącznymi osób trzecich. W szczególności niniejsza rekomendacja nie przenosi żadnych 

praw do znaków towarowych na inne osoby niż ich właściciele. Nie może być ona również 

rozumiana jako udzielenie uprawnienia do używania tych znaków jakiejkolwiek osobie, lub 

rozszerzenie uprawnienia poza zakres dopuszczalny na podstawie przepisów prawa 

o informacyjnym użyciu znaku towarowego.  

4. Rekomendacje i opisy założeń zawarte w niniejszym dokumencie prezentują pogląd wypracowany 

w ramach prac grupy projektowej przy Związku Banków Polskich.  
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2 Używanie znaków osób trzecich dozwolone na podstawie 
prawa znaków towarowych 

1. Używanie słowno-graficznych znaków towarowych (logotypów) ASPSP przez TPP może odbywać 

się na podstawie tzw. informacyjnego użycia znaku, które jest wyjątkiem ograniczającym ochronę 

zarejestrowanego znaku towarowego. Wyjątek ten pozwala osobie trzeciej na użycie znaku 

towarowego, bez konieczności uzyskania licencji, w celu wskazania lub odniesienia się do towarów 

lub usług jako towarów lub usług właściciela danego znaku lub w sytuacji, gdy jest to konieczne dla 

wskazania przeznaczenia towaru (usługi). Jest on przewidziany w przepisach UE w odniesieniu do 

znaków towarowych UE oraz w przepisach polskich – w odniesieniu do znaków krajowych:.  

• Zgodnie z art. 14 ust. 1 c) Rozporządzenia UE 2017/1001 z 14 czerwca 2017 r. w sprawie 

znaku towarowego Unii Europejskiej, właściciel unijnego znaku towarowego nie jest 

uprawniony do zakazania osobie trzeciej używania w obrocie handlowym unijnego znaku 

towarowego do celów wskazania lub odniesienia się do towarów lub usług jako towarów 

lub usług właściciela danego znaku towarowego, w szczególności w przypadku gdy użycie 

tego znaku towarowego jest niezbędne do wskazania przeznaczenia towarów lub usług, 

w szczególności jako akcesoriów lub części zamiennych.  

• Zgodnie z art. 156 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej prawo 

ochronne na znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania używania 

w obrocie przez inne osoby zarejestrowanego oznaczenia lub oznaczenia podobnego, 

jeżeli jest to konieczne dla wskazania przeznaczenia towaru, zwłaszcza gdy chodzi 

o oferowane części zamienne, akcesoria lub usługi. Przepis ten należy interpretować 

w świetle art. 14 Dyrektywy EU 2015/2436, harmonizującej przepisy krajowe dot. znaków 

towarowych, którego treść jest analogiczna do przytoczonego powyżej art. 14 

Rozporządzenia EU 2017/1001. 

• W obu powyższych przypadkach używanie oznaczeń jest dozwolone tylko wówczas, gdy 

jest zgodne z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu. 

2. Usługi inicjacji płatności (PIS) oraz dostępu do informacji o rachunku (AIS) umożliwiają 

konsumentowi podgląd danych rachunku prowadzonego przez ASPSP i zlecanie płatności z takiego 

rachunku za pośrednictwem platformy TPP. W tych okolicznościach konieczne jest użycie znaku 

towarowego ASPSP, aby umożliwić użytkownikowi odróżnienie informacji dotyczących rachunku 

ASPSP od informacji dotyczących innych usług oferowanych w ramach platformy TPP oraz 

wskazanie przeznaczenia PIS lub AIS do uzyskania dostępu do rachunku prowadzonego przez 

ASPSP. Znaki słowno-graficzne (logotypy) są bardziej czytelne dla użytkownika interfejsu niż znaki 

słowne, a więc ich użycie jest uzasadnione, aby umożliwić klientom ustalenie pochodzenia 

rachunku bankowego ASPSP i wyeliminować ryzyko pomyłek (np. ryzyko zlecenia przez klienta 

płatności z rachunku prowadzonego przez innego ASPSP). Takie używanie jest w ocenie zespołu 

zgodne z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu.  

3. Użycie znaków w celach informacyjnych wymaga spełnienia szeregu warunków dodatkowych: 

• używanie w powiązaniu z usługą ASPSP – znak towarowy powinien być używany wyłącznie 

w odniesieniu do tych AIS i PIS, które dotyczą danego ASPSP,  
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• brak wprowadzenia w błąd oraz czerpania nienależnych korzyści przez TPP – kontekst oraz 

sposób używania nie mogą sugerować istnienia powiązań pomiędzy TPP i ASPSP, znaki 

ASPSP nie mogą być używane do promowania usług TPP,  

• forma używanego znaku – ASPSP mogą sprzeciwić się używaniu zmodyfikowanej wersji 

znaku, np. w przypadku zmiany kolorów, kształtu, proporcji lub połączenia znaku ze 

znakiem TPP; zalecane jest więc używanie znaku w tej samej formie, która jest używana 

przez ASPSP i zawarta w dokumentacji interfejsu dostępowego (XS2A). 
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3 Wymagania techniczne 

 
Rekomendowane jest, aby każdy ASPSP w dokumentacji interfejsu dostępowego (XS2A) zawarł 

informację odnośnie do sposobu użycia jego logotypu oraz udostępnił plik logotypu, lub jego 

wariantów (lub odnośnik do odpowiednich plików), spełniając przynajmniej następujące warunki:  

1. logotyp w formacie bezstratnym (np. PNG) z przezroczystością oraz wektorowym (np. EPS lub SVG) 
bez obszarów ochronnych; 

2. wersja pozioma oraz pionowa; 

3. ikona aplikacyjna (używana w smartfonach) bez zaokrągleń na rogach; 

4. wersja kolorowa, szara oraz czarno-biała. 

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/

