
 
 

REGULAMIN ZNAKU TOWAROWEGO GWARANCYJNEGO 

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej 

im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk 
 

1. Wstęp  

a. W niniejszym dokumencie Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława 

Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk (IMDiK PAN) określił warunki, na jakich 

podmioty zewnętrzne uzyskujące licencję na używanie znaku towarowego gwarancyjnego 

„ZNAK IMDiK PAN ” wraz z kodem QR do znakowania produktów i metod, mogą go 

stosować i powoływać się na ten znak.  

b. W/w znak jest zgłoszony do ochrony przez IMDiK PAN.  

c. IMDiK PAN posiada pełne prawa autorskie do ZNAKU IMDIK PAN, włączając wykonywanie 

praw zależnych oraz prawo do dowolnego dysponowania, w tym sprzedaży prawa 

własności i licencjonowania. 

d. ZNAK IMDiK PAN umieszczony na produkcie lub przypisany do metody informuje, że dany 

produkt lub metoda został/a przebadany/a w IMDiK PAN pod kątem zakładanego przez 

wytwórcę działania, a na podstawie uzyskanych wyników IMDiK PAN potwierdza 

zakładane działanie produktu lub metody oraz jego/jej bezpieczeństwo, zweryfikowane w 

granicach przeprowadzonego badania. 

 

2. Odwzorowanie znaku towarowego gwarancyjnego ZNAK IMDIK PAN  

a. Istnieją 4 warianty znaku, różniące się napisem w okręgu: 

i. Produkt/Metoda przebadany w eksperymencie medycznym przez IMDiK 

PAN, 

ii. Produkt/Metoda przebadany przez IMDIK PAN. 

 

b. Barwa znaku jest określona jako niebiesko-czerwona na białym tle. Wielkość znaku nie 

zostaje określona, jednak przy jego pomniejszaniu lub powiększaniu należy zachować 

proporcje wynikające z rysunku. Szczegóły określone zostały w „Księdze Znaku 

Towarowego IMDiK PAN” 



 
 

                                                                   

 

3. Obszary certyfikacji 

a. ZNAK IMDiK PAN może być przyznawany: 

i. wyrobom medycznym, 

ii. produktom kosmetycznym, 

iii. wyrobom medycyny estetycznej, 

iv. suplementom diety, 

zwanym dalej łącznie „Produktami”, 

b. metodom diagnostycznym: 

i. metodom laboratoryjnym (wytwarzanie, bądź pozyskiwanie substancji, 

pomiary, procedury eksperymentalne in vitro itp.), 

ii. metodom zabiegowym (pobieranie próbek, dostarczanie i pobieranie 

substancji z organizmu, procedury eksperymentalne in vivo itp.), 

iii. innym technologiom medycznym, 

zwanym dalej łącznie „Metodami”. 

c.  Prawa własności intelektualnej (PWI) do danego Produktu lub Metody mogą przysługiwać 

zarówno IMDIK PAN, jak i podmiotowi zewnętrznemu ubiegającemu się o przyznanie 

ZNAKU IMDiK PAN, zwanemu dalej „Wnioskodawcą”. 

d.  W przypadku, jeśli PWI do Produktu lub Metody przysługują IMDIK PAN, Wnioskodawca 

uzyskuje licencję na używanie ZNAKU IMDiK PAN wraz z licencją lub prawem własności 

Produktu lub Metody, na podstawie stosownych umów licencjonowania lub sprzedaży. 

e.  W przypadku, jeśli PWI do Produktu lub Metody przysługują Wnioskodawcy, dostarcza on 

do IMDiK PAN próbkę lub egzemplarz Produktu, albo założenia Metody, zwane dalej 



 
 

„Próbą Testową”, celem wykonania badań opisanych w punkcie 5 na podstawie których 

zostanie przyznany ZNAK IMDiK PAN. 

 

4. Zakres certyfikacji 

a. Metodologia i wyniki badań przeprowadzonych na Próbie Testowej są zakodowane w 

kodzie QR, stanowiącym integralną część ZNAKU IMDiK PAN. 

b. Wnioskodawca jest uprawniony do stosowania ZNAKU IMDiK PAN w stosunku do 

Produktu lub Metody, które: 

i. posiadają parametry techniczne, procedury postępowania, skład i właściwości 

biologiczne, biochemiczne i biofizyczne identyczne z Próbą Testową, 

ii. stosowane są na polach eksploatacji i w sposób zbieżny z badaniami 

przeprowadzonymi na Próbie Testowej, 

iii. w przypadku badań przedklinicznych z udziałem zwierząt, lub eksperymentów 

medycznych z udziałem ludzi, stosowane lub eksploatowane są w odniesieniu 

do grupy docelowej tożsamej z badaniami przeprowadzonymi na Próbie 

Testowej (gatunek, płeć, wiek, stan zdrowia, itp.). 

c. Wszelkie odstępstwa od parametrów i właściwości Produktu lub Metody w stosunku do 

Próby Testowej wymagają uzyskania przez Wnioskodawcę zgody IMDiK PAN na 

warunkach określonych w punkcie 7.  

 

5. Procedura składania wniosku o przyznanie znaku towarowego i prowadzenia badań 

a. Wniosek o przyznanie znaku towarowego składany jest przez Wnioskującego drogą 

elektroniczną, poprzez przesłanie na adres email: znaktowarowy@imdik.pan.pl 

formularza wniosku, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu wraz z 

kompletem dokumentacji dla danego typu Produktu lub Metody.  

b. Na podstawie otrzymanego wniosku i dokumentacji Produktu lub Metody, IMDiK PAN, w 

przeciągu 21 dni od otrzymania dokumentacji, podejmuje decyzję o: 

i. podjęciu się badań prowadzących do uzyskania znaku towarowego – 

określane są: (i) rodzaj badania; (ii) wielkość, zakres i forma Próby Testowej, 

którą należy dostarczyć do IMDiK PAN; (iii) koszt przeprowadzenia badania; 

(iV) termin przeprowadzenia badania. Powyższe informacje są przekazywane 

Wnioskującemu w formie oferty na przeprowadzenie badań celem akceptacji, 

ii. konieczności uzupełnienia dokumentacji – Wnioskodawca wzywany jest do 

dokonania niezbędnych uzupełnień, 

iii. rezygnacji z przeprowadzenia badań – w przypadku gdy IMDiK PAN nie 

dysponuje możliwościami technicznymi, kadrowymi i/lub know-how 

niezbędnymi do przeprowadzenia badań, przeprowadzenie badań byłoby 

niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, naruszałoby kwestie etyczne 

lub narażałoby na szwank reputację IMDiK PAN. 

c. Po zaakceptowaniu przez Wnioskującego oferty na przeprowadzenie badań, podpisywana 

jest umowa na wykonanie badań, Zamawiający dostarcza Próbę Testową, a następnie 

IMDiK PAN przystępuje do wykonania badań.  

d. W zależności od charakterystyki i przeznaczenia Produktu lub Metody oraz od 

zapotrzebowania Wnioskodawcy, badania Próby Testowej mogą mieć następującą formę: 

i. eksperyment medyczny z udziałem ludzi jako próby badanej – prowadzony 

zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 5 grudnia 1997 r. o zawodach lekarza i 
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dentysty (Dz.U. z 2021 r. poz. 790), na podstawie zgody wydanej przez komisję 

bioetyczną, eksperyment laboratoryjny – prowadzony w oparciu o know-how 

IMDiK PAN oraz z doborem adekwatnych metod laboratoryjnych, w miarę 

możliwości opartych o standardy GLP (Good Laboratory Practice). Próbą 

badaną mogą być zwierzęta laboratoryjne (konieczne uzyskanie zgody 

Lokalnej Komisji Etyki), linie komórkowe, materiał biologiczny, substancje 

chemiczne i ich mieszaniny, itp. 

e. Wnioskodawca odpowiada za przekazanie IMDiK PAN wszystkich danych, informacji oraz 

Próby Testowej, niezbędnych do dokonania doboru metodologii i próby badawczej.  

f. Za przeprowadzenie badań, w tym dobór metodologii, próby badanej, analizę wyników, 

formułowanie wniosków, odpowiada IMDiK PAN. 

g. Wyniki badań przedstawiane są Wnioskującemu w postaci raportu. Wnioskujący 

decyduje, czy przedstawione wyniki badań spełniają jego oczekiwania z punktu widzenia 

wprowadzenia Produktu lub Metody do stosowania. 

h. W przypadku, jeśli wyniki badań nie spełniają oczekiwań Wnioskującego, nie przysługuje 

mu zwrot kosztów poniesionych na przeprowadzenie badań. 

i. W przypadku pozytywnej decyzji Wnioskującego o wykorzystaniu uzyskanych wyników 

badań, zostają one zakodowane w kodzie QR, stanowiącym integralną część ZNAKU IMDiK 

PAN, a Strony przystępują do negocjacji warunków umowy licencyjnej. 

 

6. Zasady licencjonowania  

a. Licencja na korzystanie ze ZNAKU IMDiK PAN udzielana jest przez IMDiK PAN 

indywidualnie dla każdego Produktu lub Metody, po zakończeniu badań na Próbie 

Testowej, na podstawie zawartej umowy licencyjnej. 

b. Licencja udzielana jest na czas oznaczony i ma charakter wyłączny w stosunku do danego 

Produktu lub Metody (Wnioskodawca jest jedynym podmiotem uprawnionym do 

korzystania ze znaku towarowego) i ograniczony do określonych pól eksploatacji. 

c. W zawartej umowie licencyjnej, Wnioskodawca i IMDiK PAN ustalają: 

i. szczegółowy zakres objęcia znakiem towarowym, 
ii. okres licencjonowania, 

iii. wysokość i formę opłaty licencyjnej, 
iv. szczegółowe pola eksploatacji Produktu lub Metody, 
v. terminy i okoliczności, w których Strony mogą wypowiedzieć umowę 

licencyjną. 
 

7. Modyfikacje Produktu lub Metody 

a. Wnioskodawca chcący wprowadzić modyfikacje do Produktu lub Metody objętej 

ZNAKIEM IMDiK PAN w okresie obowiązywania umowy licencyjnej, w stosunku do Próby 

Testowej, zobowiązany jest do zwrócenia się do IMDiK PAN z wnioskiem o zgodę na 

dokonanie modyfikacji. Dokonanie modyfikacji bez zgody IMDiK PAN uprawnia IMDiK PAN 

do wypowiedzenia umowy licencyjnej bez zachowania okresu wypowiedzenia.  

b. Wniosek wymaga formy pisemnej i musi zawierać szczegółowy opis planowanych 

modyfikacji, w odniesieniu do parametrów i właściwości Próby Testowej, lub/i opis 

dodatkowych pól eksploatacji. 

c. W terminie 30 dni od daty wpłynięcia wniosku IMDiK PAN udziela Wnioskodawcy 

odpowiedzi, która może mieć charakter: 



 
 

i. pozytywny – zgoda na rozszerzenie zakresu licencji na zmodyfikowany Produkt 

lub Metodę. Zawierany jest aneks do umowy licencyjnej (warunki 

licencjonowania mogą ulec zmianie), 

ii. negatywny – planowana modyfikacja wymaga ponownego przeprowadzenia 

badań. Wnioskodawca może wystąpić z kolejnym wnioskiem o przyznanie 

znaku towarowego dla nowego Produktu lub Metody. 

d. Jeżeli zawartość merytoryczna wniosku jest niewystarczająca do przeprowadzenia analizy 

wpływu planowanej modyfikacji na właściwości Produktu lub Metody, IMDiK PAN może 

wezwać Wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych informacji (np. uszczegółowionego 

opisu, dodatkowych wyników badań, itp.). W takim przypadku 30-dniowy termin na 

udzielenie odpowiedzi jest liczony od dnia otrzymania przez IMDiK PAN dodatkowych 

informacji.  

 

8. Uprawnienia kontrolne 

a. Przez cały okres obowiązywania umowy licencyjnej, IMDiK PAN ma prawo do 

przeprowadzania kontroli jakości Produktu lub Metody objętych ZNAKIEM IMDiK PAN, w 

celu weryfikacji przestrzegania przez Wnioskodawcę zapisów umowy licencyjnej. 

b. Kontrola jakości ma charakter niezapowiedziany i może polegać na: 

i. wezwaniu Wnioskodawcy do udostępnienia dokumentacji technologicznej  

zawierającej szczegółową specyfikację partii - Produktu, 

ii. wezwaniu Wnioskodawcy do dostarczenia lub samodzielne nabycie partii 

Produktu gotowej do wprowadzenia do obrotu handlowego lub znajdującej 

się w obrocie, zwanej dalej „Próbą Kontrolną”, 

iii. wezwanie Wnioskodawcy do dostarczenia opakowania Produktu w formie 

gotowej do wprowadzenia do obrotu handlowego, 

iv. przeprowadzeniu wizji lokalnej, w trakcie której Wnioskodawca 

zademonstruje przebieg i efekty stosowania Metody, 

v. analizie materiałów reklamowych, promocyjnych, kart charakterystyki 

Produktu lub Metody w celu identyfikacji użytkowników docelowych i 

stosowanych pól eksploatacji. 

c. W przypadku opisanym w ust. 8.b. ppkt. ii, IMDiK PAN dokonuje na własny koszt i 

wybranymi przez siebie metodami, analizy porównawczej Próby Kontrolnej z Próbą 

Testową. 

 

9. Zakres odpowiedzialności 

a. Odpowiedzialność IMDiK PAN w kontekście stosowania Produktu lub Metody objętych 

znakiem towarowym w obrocie handlowym, wykorzystanych niekomercyjnych, lub na 

użytek własny Wnioskującego, ograniczona jest do potwierdzenia właściwości Produktu 

lub Metody w zakresie: 

i. niewykraczającym poza zakres badania przeprowadzonego na Próbie 

Testowej, 

ii. niewykraczającym poza parametry, skład, właściwości biologiczne, 

biochemiczne i biofizyczne tożsame z dostarczoną do badań Próbą Testową, z 

wyłączeniem modyfikacji dozwolonych przez IMDiK PAN, 

iii. niewykraczającym poza zakres zawartej umowy licencyjnej, w tym 

wymienione pola eksploatacji, 



 
 

iv. w przypadku badań na ludziach i zwierzętach, niewykraczającym poza 

docelową grupę odbiorców, która jest tożsama z próbą badaną wykorzystaną 

w przeprowadzonym badaniu. 

 

10. Postanowienia ogólne 

a. IMDiK PAN jest właścicielem znaku towarowego gwarancyjnego „ZNAK IMDIK PAN”, który 

został określony w niniejszym dokumencie i ma prawo do przekazywania go podmiotom 

zewnętrznym w celu stosowania w odniesieniu do określonych Produktów lub Metod. 

b. Znak może być stosowany przez Wnioskodawców wyłącznie w okresie obowiązywania 

umowy licencyjnej.  

c. Zabronione jest powoływanie się przez Wnioskodawcę na autorytet lub renomę IMDiK 

PAN w jakikolwiek sposób wykraczający poza informowanie o ZNAK IMDIK PAN 

przyznanym danemu Produktowi lub Metodzie oraz zasady określone w umowie 

licencyjnej i niniejszym Regulaminie. 

d. ZNAK IMDIK PAN nie może być stosowany w sposób wprowadzający zainteresowane 

strony w błąd. Znak nie może być stosowany przez Wnioskodawcę w sposób, który mógłby 

świadczyć, że odnosi się do innych wyrobów niż do tych, których dotyczy znak.  

e. W przypadku, gdy z jakichkolwiek powodów umowa licencyjna uprawniająca do 

znakowania wyrobów ZNAKIEM IMDiK PAN uległa wygaśnięciu, zawieszeniu, rozwiązaniu 

lub wypowiedzeniu, Wnioskodawca powinien niezwłocznie:  

i. zaprzestać stosowania znaku,  

ii. uaktualnić wszystkie materiały reklamowe, w których jest odwołanie do 

znaku.  

f. Oznaczenie Produktu ZNAKIEM IMDiK PAN powinno być dokonane w sposób trwały, 

wyraźny, czytelny i uniemożliwiający przeniesienie oznaczenia na inny Produkt.  

g. Oznaczenie może być umieszczone bezpośrednio na Produkcie, jednostkowym 

opakowaniu lub opakowaniu zbiorczym. Sposób i miejsce oznaczania należy uzgodnić z 

IMDiK PAN.  

h. W przypadku braku odrębnego uzgodnienia, oznaczenie powinno być umieszczane 

bezpośrednio na Produkcie, możliwie na lub w pobliżu tabliczki znamionowej/etykiety 

(miejsca, w którym podano znamionowe dane wyrobu).  

i. Oznaczenie Metody ZNAKIEM IMDiK PAN może być umieszczane na materiałach 

reklamowych, promocyjnych, informacyjnych, kartach charakterystyki, instrukcjach 

korzystania z Metody, lub innych dokumentów związanych ze stosowaniem Produktu lub 

Metody. 

j. W sytuacji, gdy IMDiK PAN ustali, że Wnioskodawca wykorzystuje ZNAK IMDiK PAN w 

sposób sprzeczny lub niezgodny z umową licencyjną lub niniejszym Regulaminem, bądź 

też w zakresie wykraczającym poza warunki ustalone w umowie licencyjnej lub niniejszym 

Regulaminie, Wnioskodawca zobowiązuje się do zaprzestania stosowania ZNAKU IMDiK 

PAN, niezwłocznie po otrzymaniu wezwania od IMDiK PAN.  

k. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zastosowania znaku, należy zwrócić się do 

IMDIK PAN na piśmie w celu uzyskania wyjaśnień.  

l. IMDIK PAN ma prawo do jednostronnej zmiany niniejszych zasad, informując o tym 

Wnioskodawcę w  formie pisemnej. W terminie 30 dni od daty otrzymania informacji o 

zmianach, Wnioskodawca ma prawo do ich pisemnego nie zaakceptowania (w takim 



 
 

przypadku Wnioskodawca jest zobowiązany do zaprzestania stosowania znaku z dniem 

nie zaakceptowania zmian).  

m. Po podpisaniu umowy licencyjnej IMDIK PAN przekaże Wnioskodawcy uprawnionemu do 

posługiwania się ZNAKIEM IMDiK PAN elektroniczną wersję wzoru znaku wraz z zasadami 

jego stosowania (treść niniejszego dokumentu). 

 

11. Stosowanie znaku towarowego w dokumentach i materiałach reklamowych  

a. Posiadacz ZNAKU IMDiK PAN ma prawo podawania do publicznej wiadomości informacji 

o posiadanym znaku, w formie powołania opisowego lub poprzez zamieszczanie kopii 

znaku w materiałach reklamowych lub na stronie WWW.  

b. Sposób powoływania się na posiadane znaki nie powinien wprowadzać w błąd co do 

zakresu Produktów lub Metod, które są nimi objęte.  

c. ZNAK IMDiK PAN może być stosowany:  

i. wyłącznie w okresie jego ważności i w odniesieniu do Produktów lub Metod, 

dla których został wydany, 

ii. tylko do Produktów lub Metod spełniających wymagania dokumentu 

odniesienia.  

d. W okresie zawieszenia ZNAKU IMDiK PAN należy zaprzestać powoływania się na 

posiadanie znaku w oznakowaniu Produktu i we wszystkich materiałach reklamowych.  

e. Logo IMDIK PAN nie jest objęte zakresem znaku towarowego i nie może być stosowane w 

jakiejkolwiek formie powoływania się na ZNAK IMDiK PAN. 

 

12. Sankcje  

a. W przypadku, gdy działania kontrolne, o których mowa w pkt. 7, lub wiedza posiadana 

przez IMDiK PAN wykaże naruszenia umowy licencyjnej, w szczególności w zakresie 

niezgodności parametrów, składu, właściwości Produktu lub Metody w odniesieniu do 

Próby Testowej, sposobu i zakresu stosowania, posługiwania się nieaktualnym znakiem, 

fałszywego i/lub wprowadzającego w błąd powołania się na udzielony znak, IMDiK PAN 

może: 

i. wezwać Wnioskodawcę do podjęcia działań korygujących z podaniem terminu 

na ich przeprowadzenie, 

ii. wezwać Wykonawcę do przeprowadzenia na własny koszt ponownych badań 

Próby Kontrolnej przez niezależny podmiot, a następnie przedstawienia 

raportu z badań wykazującego zgodność z Próbą Testową, 

iii. wypowiedzieć umowę licencyjną i unieważnić przyznany znak towarowy, 

iv. zawiesić uprawnienia do stosowania znaku towarowego do czasu usunięcia 

stwierdzonych naruszeń, 

v. opublikować na stronie internetowej IMDIK PAN dane Wnioskodawcy 

bezprawnie powołującego się na ZNAK IMDIK PAN, do wejścia na drogę 

prawną włącznie. 

 

13. Postanowienia końcowe  

a. Jakiekolwiek użycie znaku „ZNAK IMDIK PAN” w sposób naruszający warunki określone w 

niniejszym dokumencie powinno zostać niezwłocznie zgłoszone do IMDIK PAN. 

b. W razie sprzeczności treści niniejszego Regulaminu z umową licencyjną, strony związane 

są  umową. 



 
 

 

14. Podstawa prawna 

a. Art. 1362 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej t.j. Dz. U. z 

2021 r. poz. 324. 

b. Osoba fizyczna lub prawna, w tym instytucje, organy oraz podmioty prawa 

publicznego, która nie prowadzi działalności gospodarczej obejmującej dostarczanie 

towarów tego samego rodzaju co towary certyfikowane, może uzyskać prawo 

ochronne na znak towarowy gwarancyjny. Znak towarowy gwarancyjny przeznaczony 

jest do odróżniania towarów, które zostały certyfikowane przez uprawnionego do 

tego znaku, w szczególności w zakresie użytego materiału, sposobu produkcji 

towarów, ich jakości, precyzji lub innych właściwości, od towarów, które nie są w ten 

sposób certyfikowane. 

c. Znak towarowy gwarancyjny może składać się z elementów mogących służyć w 

obrocie handlowym do wskazania pochodzenia geograficznego towarów. 

d. Przepisu art. 1291 ust. 1 pkt 3 nie stosuje się w zakresie, w jakim stanowi on podstawę 

do nieudzielenia prawa ochronnego na oznaczenie, które składa się wyłącznie z 

elementów mogących służyć w obrocie do wskazania pochodzenia towaru. Taki znak 

towarowy gwarancyjny nie uprawnia do zakazywania osobie trzeciej używania w 

obrocie handlowym takich oznaczeń, pod warunkiem że osoba trzecia używa ich 

zgodnie z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu. 

e. Zasady używania znaku towarowego gwarancyjnego określa regulamin używania 

znaku. 

f. Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy gwarancyjny nie może odmówić, 

bez ważnych powodów, prawa używania znaku osobom, które spełniają warunki 

określone w regulaminie, o którym mowa w ust. 4. 

 

Niniejszy dokument obowiązuje od dnia 13 maja 2022r. 


