Informacja w sprawie wykorzystania logotypów UEFA, PZPN i PZK na kartach QSL i
dyplomach stacji biorących udział w akcji dyplomowej PZK/UARL z okazji
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012.
Znaki graficzne i słowne organizacji UEFA, spółki EURO2012.PL , PZPN i PZK są prawnie zastrzeżone i
chronione w Polsce. Wykorzystanie tych znaków może nastąpić tylko po wyrażeniu pisemnej zgody ich
właścicieli.
1. PZK zwrócił się do Koordynatora krajowego ds. własności intelektualnej PL.2012 sp. z o.o. w
sprawie możliwości niekomercyjnego wykorzystania niektórych znaków, zastrzeżonych przez
UEFA, otrzymując odpowiedź, że zgodnie ze stanowiskiem UEFA symbolikę Turnieju
wykorzystywać mogą jedynie oficjalni sponsorzy/partnerzy Turnieju oraz, w określony sposób,
media. Symbolikę Miast Gospodarzy mogą wykorzystywać również jedynie poszczególne podmioty.
2. Z biura Dyrektora spółki EURO2012.PL, otrzymaliśmy również informację, że wykorzystanie
„EURO 2012” w nazwie organizowanej akcji dyplomowej stoi w sprzeczności z polityką UEFA,
gdyż EURO 2012 jest znakiem zastrzeżonym przez Europejską Unię Piłkarską, wobec tego mogłoby
to skutkować odpowiednimi działaniami prawnymi ze strony UEFA. Jednocześnie stwierdzono, że:
„każdy sposób promowania Mistrzostw Europy UEFA EURO 2012, spotyka się z pełną aprobatą
spółki EURO2012.PL”.
3. Polski Związek Piłki Nożnej, obejmując honorowym patronatem akcję dyplomową PZK, udzielił
zgody na wykorzystanie swojego logo, prosząc o zaakcentowanie tego faktu, poprzez umieszczanie
logotypu PZPN, po zgłoszeniu i zaakceptowaniu przez pracownika Departamentu Spraw
Zagranicznych, Marketingu i PR w PZPN.
4. Logo PZK może być wykorzystywane na kartach QSL, oficjalnych drukach, dyplomach, itp. przez
organy Związku oraz przez wszystkich członków PZ, zarówno indywidualnych, jak i kluby PZK..
Na kartach QSL oficjalnych stacji okolicznościowych, dla których pozwolenia radiowe uzyskało PZK, oraz
na dyplomach wydawanych przez PZK w związku z rozgrywkami piłkarskimi Mistrzostw Europy 2012:
• będzie używane logo PZK, zgodnie ze Statutem PZK
• będzie używane logo PZPN, zgodnie z intencją Patrona Honorowego
• nie będą używane logotypy zastrzeżone, dla których nie uzyskano pozwolenia
Używanie znaków graficznych na kartach QSL stacji indywidualnych i klubowych, które nie są
oficjalnymi stacjami okolicznościowymi PZK, jak również wszystkich stacji ukraińskich, które biorą
udział w akcji dyplomowej - pozostaje w gestii i do uznania ich właścicieli. Jednocześnie zalecamy
przestrzeganie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
Waldemar Sznajder, 3Z6AEF
Prezes Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Terenowego PZK
Koordynator ds. Akcji Dyplomowej PZK z okazji Piłkarskich Mistrzostw Europy 2012
tel. (71)3912658, 501-101-618
mail: 3z6aef@pzk.org.pl

Odnośniki

–
–
–
–

http://www.2012.org.pl/pl/organizacja/wlasnosc-intelektualna.html
http://www.2012.org.pl/pl/component/content/article/1931.html
http://www.uprp.pl/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Znak_towarowy

[informacja przygotowana przez 3Z6AEF, 15 grudnia 2011 r.]

Dokumenty
1. Mail PZK do koordynatora własności intelektualnej EURO2012.PL

From: Waldemar Sznajder 3Z6AEF [mailto:3z6aef@wp.pl]
Sent: Wednesday, November 09, 2011 11:53 AM
To: Zahorski Tomasz
Subject: Niekomercyjne wykorzystanie znaków graficznych

ATTN:
Pan Tomasz Zahorski
Koordynator krajowy ds. własności intelektualnej PL.2012 sp. z o.o.
Zwracamy się z prośbą w sprawie możliwości nieodpłatnego wykorzystania znaków
graficznych/słownych na dyplomach i kartach QSL w akcji dyplomowej organizowanej przez
Polski Związek Krótkofalowców (PZK).
Polski Związek Krótkofalowców jest organizacją pożytku publicznego skupiającą hobbystów
zajmujących się technikami łączności radiowej. Działalność PZK jest niekomercyjna,
oparta na społecznej pracy członków, Związek nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej.
Karty QSL są rodzajem potwierdzenia (w postaci karty papierowej o rozmiarach "widokówki"),
które krótkofalowcy wymieniają miedzy sobą po przeprowadzeniu udanego połączenia radiowego
określoną emisją (fonia, telegrafia, emisje cyfrowe, łączności poprze satelity, itd.).
Akcja dyplomowa, organizowana z okazji Piłkarskich Mistrzostw Europy 2012 przez Polski
Związek
Krótkofalowców we współpracy z podobną organizacją ukraińską (UARL), polega na wydawaniu
wyróżnień (Dyplomów, w postaci elektronicznej i papierowej) za nawiązanie określonej ilości
połączeń radiowych ze stacjami radiowymi pracującymi tylko w czasie Mistrzostw (tzw. stacje
okolicznościowe). Zasięg akcji jest ogólnoświatowy - wyróżnienie może uzyskać każdy
krótkofalowiec na świecie.
Dla uatrakcyjnienia wyglądu kart QSL i Dyplomów, wysyłanych w ramach naszej akcji,
chcielibyśmy wykorzystać znaki R-222733, R-230681 oraz znaki graficzne identyfikujące
miasta-gospodarzy, jako że stacje okolicznościowe będą pracowały z każdego miasta - stąd
nasza prośba.
Z poważaniem,
Waldemar Sznajder, 3Z6AEF
Prezes Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Terenowego PZK
Koordynator ds. Akcji Dyplomowej PZK z okazji Piłkarskich Mistrzostw Europy 2012

tel. (71)3912658, 501-101-618
mail: 3z6aef@pzk.org.pl
2. Odpowiedź koordynatora własności intelektualnej EURO2012.PL
------ Wiadomość oryginalna -----RE: Niekomercyjne wykorzystanie znaków
Temat:
graficznych
Data: Sun, 13 Nov 2011 22:23:00 +0100

Nadawca: Zahorski Tomasz <Tomasz.Zahorski@2012.org.pl>
Adresat: 3z6aef@pzk.org.pl <3z6aef@pzk.org.pl>
Kopia: Polatowska Anna <Anna.Polatowska@2012.org.pl>
Szanowny Panie Prezesie,

Dziękuję za e-mail.
Zgodnie ze stanowiskiem UEFA symbolikę Turnieju wykorzystywać mogą jedynie oficjalni
sponsorzy / partnerzy Turnieju oraz, w określony sposób, media. Symbolikę Miast Gospodarzy
mogą wykorzystywać również jedynie poszczególne podmioty.
Organizacja, którą Pan reprezentuje nie posiada, wg. naszych informacji, jakichkolwiek związków z
UEFA ani z UEFA EURO 2012™ stąd też używanie przez nią, do jakichkolwiek celów, symboliki
Turnieju jest niestety niezasadne.
Z poważaniem,
Tomasz Zahorski
Koordynator krajowy ds. własności intelektualnej

PL.2012 Sp. z o.o.
ul. Wybrzeże Gdyńskie 4
01-531 Warszawa
tel. + 48 (22) 560 37 67
tel. kom. + 48 518 023 113
fax + 48 (22) 560 37 55
PL.2012 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4
Kapitał zakładowy 2.000 000,00 złotych.
Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, nr KRS 293205,
NIP 701-009-57-15, REGON 141171910

3. Prośba o objęcie patronatem honorowym przez UEFA
From: Waldemar Sznajder 3Z6AEF [mailto:3z6aef@wp.pl]
Sent: 16 November 2011 13:15
To: Olkowicz Adam
Subject: Patronat Honorowy dla Akcji Dyplomowej PZK/UARL

ATTN:
Pan Adam Olkowicz
Dyrektor Turnieju EURO 2012
Panie Dyrektorze,
Zwracamy się z prośbą o objęcie patronatem honorowym "Akcji Dyplomowej EURO2012",
organizowanej przez Polski Związek Krótkofalowców (PZK) w związku z Turniejem ME
EURO 2012.
Polski Związek Krótkofalowców jest organizacją pożytku publicznego skupiającą hobbystów
zajmujących się technikami łączności radiowej. Działalność PZK jest niekomercyjna (OPP),
oparta na społecznej pracy członków, Związek nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej.
Akcja dyplomowa, organizowana z okazji Piłkarskich Mistrzostw Europy 2012 przez Polski

Związek Krótkofalowców w ścisłej współpracy z analogiczną organizacją ukraińską UARL, polega
na wydawaniuwyróżnień (Dyplomów), w postaci elektronicznej i papierowej, za nawiązanie
określonej ilości połączeń radiowych ze stacjami radiowymi, pracującymi tylko w czasie
Mistrzostw (tzw. stacje okolicznościowe) ze wszystkich Miast-Gospodarzy, zarówno w Polsce, jak i
na Ukrainie. Zasięg akcji jest ogólnoświatowy - wyróżnienie może uzyskać każdy krótkofalowiec
na świecie.
Pragnę podkreślić, że nasza akcja jest formą promocji sportu piłkarskiego oraz samej
organizacji UEFA, jak również Polski i Ukrainy w środowisku radioamatorów na całym
świecie. Podobna akcja była organizowana przez narodowe organizacje krótkofalarskie USKA
(Szwajcaria) i ARL (Austria) w 2008 oraz podczas wcześniejszych edycji Mistrzostw.
Aby podnieść rangę naszych działań, chcielibyśmy aby honorowy patronat nad Akcją
Dyplomową PZK/UARL EURO2012 sprawował Pan Dyrektor Turnieju EURO 2012 - stąd
nasza prośba.
Z poważaniem,
Waldemar Sznajder, 3Z6AEF
Koordynator ds. Akcji Dyplomowej PZK z okazji Piłkarskich Mistrzostw Europy 2012

[Prezes Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Terenowego PZK]
tel. (71)3912658, 501-101-618
mail: 3z6aef@pzk.org.pl
-+HQ PZK www: http://www.pzk.org.pl/
+DOT PZK www: http://www.ot01.pzk.org.pl/
4. Odpowiedź z EURO2012.PL
------ Wiadomość oryginalna -----Temat: FW: Patronat Honorowy dla Akcji Dyplomowej PZK/UARL
Data: Wed, 16 Nov 2011 17:30:25 +0000
Nadawca: Szulc Marcin <Marcin.Szulc@euro2012.com>
3z6aef@wp.pl <3z6aef@wp.pl>, 3z6aef@pzk.org.pl
Adresat:
<3z6aef@pzk.org.pl>
Kopia: Olkowicz Adam <Adam.Olkowicz@euro2012.com>
Witam,

W odpowiedzi na Pana email wystosowany do Pana Adama Olkowicza, Dyrektora Turnieju UEFA
EURO 2012 w Polsce, działając z upoważnienia Pana Dyrektora, pragnę poinformować co
następuje:
1.

Nie jest możliwe, aby Spółka EURO 2012 Polska objęła patronatem honorowym organizowanej
przez Polski Związek Krótkofalowców - „Akcji Dyplomowej EURO2012”; proponuję jednak zwrócić się
z podobną prośbą do Polskiego Związku Piłki Nożnej, jako do Federacji Współgospodarza Mistrzostw
Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012;

2.

Pragnę zwrócić Pana uwagę na wykorzystanie „EURO 2012” w nazwie organizowanej przez
Państwa Akcji; zaproponowana przez Pana nazwa akcji stoi w sprzeczności z polityką UEFA, gdyż
EURO 2012 jest znakiem zastrzeżonym przez Europejską Unię Piłkarską; wobec tego mogłoby to
skutkować odpowiednimi działaniami prawnymi ze strony UEFA.

Chciałbym jednocześnie podkreślić, iż każdy sposób promowania Mistrzostw Europy UEFA EURO
2012, spotyka się z naszą pełną aprobatą.
[...]
W razie pytań służę pomocą.
Pozdrawiam
Marcin Szulc
Tournament Director Office Coordinator

EURO 2012 Polska Sp. z o.o.
Al. Jana Pawla II 19
00-854 Warsaw
Poland
Website: www.uefa.com

5. Mail do PZPN
------ Wiadomość oryginalna -----Temat: Re: Patronat nad Akcją Dyplomową PZK/UARL
Data: Thu, 01 Dec 2011 14:36:23 +0100
Nadawca: Waldemar 3Z6AEF <3Z6AEF@wp.pl>
Adresat: Dorota Łuczak <dorota.luczak@pzpn.pl>
Zwracamy się z prośbą o objęcie patronatem honorowym "Akcji Dyplomowej Polskiego
Związku Krótkofalowców z okazji piłkarskich Mistrzostw Europy w 2012 roku",
organizowanej przez Polski Związek Krótkofalowców (PZK) w związku z turniejem
Mistrzostwa Europy EURO 2012.
Polski Związek Krótkofalowców jest organizacją pożytku publicznego skupiającą hobbystów
zajmujących się technikami łączności radiowej. Działalność PZK jest niekomercyjna (OPP),
oparta na społecznej pracy członków, Związek nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej.
Akcja dyplomowa, organizowana z okazji Piłkarskich Mistrzostw Europy w 2012 roku przez Polski
Związek Krótkofalowców w ścisłej współpracy z analogiczną organizacją ukraińską UARL, polega
na wydawaniu wyróżnień (Dyplomów), w postaci elektronicznej i papierowej, za nawiązanie
określonej ilości połączeń radiowych ze stacjami radiowymi, pracującymi tylko w czasie
Mistrzostw (tzw. stacje okolicznościowe) ze wszystkich Miast-Gospodarzy, zarówno w Polsce, jak i
na Ukrainie. Zasięg akcji jest ogólnoświatowy - wyróżnienie może uzyskać każdy krótkofalowiec
na świecie.
Pragnę podkreślić, że nasza akcja jest formą promocji sportu piłkarskiego oraz organizacji
UEFA, polskiej piłki nożnej, jak również Polski i Ukrainy w środowisku radioamatorów na
całym świecie. Podobna akcja była organizowana przez narodowe organizacje krótkofalarskie
USKA (Szwajcaria) i ARL (Austria) w 2008 oraz podczas wcześniejszych edycji Mistrzostw.
Aby podnieść rangę naszych działań, chcielibyśmy aby patronat nad naszą Akcją Dyplomową
PZK/UARL sprawował Polski Związek Piłki Nożnej - stąd nasza prośba.

Z poważaniem,
Waldemar Sznajder, 3Z6AEF
Koordynator ds. Akcji Dyplomowej PZK z okazji Piłkarskich Mistrzostw Europy 2012

[Prezes Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Terenowego PZK]
tel. (71)3912658, 501-101-618
mail: 3z6aef@pzk.org.pl
6. Odpowiedź z PZPN
-----------------------------------------------------------------------------------------From: Dorota Łuczak <dorota.luczak@pzpn.pl>
Date: 11-12-06 14:52
Subject: Patronat nad Akcją Dyplomową PZK/UARL

Polski Związek Piłki Nożnej z przyjemnością obejmie patronat nad „Akcją Dyplomową Polskiego Związku
Krótkofalowców z okazji piłkarskich Mistrzostw Europy w 2012 roku”, która odbędzie się w czasie
Mistrzostw w miastach gospodarzy.
Po zakończeniu akcji, prosimy o przekazanie krótkiej informacji o jej przebiegu, a także o kilka zdjęć.
W związku z udzieleniem przez Polski Związek Piłki Nożnej patronatu Akcji Dyplomowej uprzejmie
prosimy o zaakcentowanie naszego patronatu logotypem PZPN.
Polski Związek Piłki Nożnej jest jedynym podmiotem, który ma prawo do wykorzystywania swojego
logotypu. Każde użycie logo lub oficjalnego hasła PZPN musi być zgłoszone mailem na adres:
logotyp@pzpn.pl i zaakceptowane przez pracownika Departamentu Spraw Zagranicznych,
Marketingu i PR w PZPN.
Oryginał pisma zostanie wysłany pocztą.
Pozdrawiam,

Dorota Łuczak
Departament Spraw Zagranicznych, Marketingu i PR
International Affairs Marketing & PR Department

Polski Związek Piłki Nożnej
Polish Football Association
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa
tel. +48 22 551 23 00, fax. +48 22 551 22 40,
www.pzpn.pl, pzpn@pzpn.pl,

