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INFORMACJA PRASOWA 

Cinkciarz.pl pozwał Currency One S.A. – operatora serwisów Internetowykantor.pl i Walutomat.pl  

 
W październiku 2013 r. Cinkciarz.pl pozwał Currency One S.A. w związku z naruszeniem prawa 
ochronnego na znak towarowy, prawa do firmy oraz popełnienie czynów nieuczciwej konkurencji.  Zarzut 
dotyczy używania przez Currency One S.A. oznaczeń słownych "cinkciarz.pl" oraz "cinkciarz" jako słów 
kluczowych do pozycjonowania własnych, konkurencyjnych względem serwisu Cinkciarz.pl, portali 
internetowej wymiany walut w kampanii linków płatnych w wyszukiwarce Google. Żądaniem pozwu, 
oprócz zakazania takich działań, objęta jest również zapłata przez Currency One kwoty 80 tys. zł na 
wskazany przez Cinkciarz.pl cel społeczny, co stanowi przewidzianą ustawowo formę represji wobec 
podmiotu dopuszczającego się czynu nieuczciwej konkurencji. Obecnie strony oczekują na wyznaczenie 
pierwszej rozprawy w tej sprawie. 
  
Jeszcze przed wytoczeniem powództwa na Currency One S.A. został nałożony prawomocny, sądowy 
zakaz używania oznaczeń słownych “cinkciarz.pl” oraz  “cinkciarz” jako słów kluczowych przy 
definiowaniu reklam w Google AdWords, wyświetlanych na stronach Google oraz innych stronach 
internetowych wyświetlających reklamy Google, jak również w treściach takich reklam.  
  
Tytuł zabezpieczenia zakazujący konkurentowi Cinkciarz.pl tej praktyki przez cały czas trwania procesu 
obowiązuje od 9 października 2013 r. Niestety, w związku z uzasadnionym podejrzeniem, że w maju 
2014 r. doszło do złamania tego zakazu, Cinkciarz.pl zmuszony jest podjąć działania zmierzające do 
sądowego wyegzekwowania stosowania się przez Currency One S.A. do tego zakazu.  
  
Niezależnie od opisanej powyżej sprawy już teraz wiadomo, że w lipcu odbędzie się posiedzenie 
w przedmiocie złożonego przez Cinkciarz.pl w kolejnym postępowaniu wniosku o zawezwanie do próby 
ugodowej w sprawie o zapłatę przez Currency One S.A. odszkodowania za ww. naruszenia 
w kwocie 500 tys. zł. Kwoty dochodzone w obu sprawach nie wyczerpują jednak roszczeń w stosunku do 
Currency One S.A. w związku z praktykami naruszającymi interes Cinkciarz.pl. 
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INFORMACJE O MARCE 

 
Cinkciarz.pl to serwis wymiany walut on-line m.in. dla osób indywidualnych, przedsiębiorców, podróżujących oraz 

spłacających kredyty walutowe. Firma oferuje najkorzystniejsze kursy 25 walut. W ramach serwisu dostępne są 

następujące kategorie usług: wymiana walut przez Internet (dostępna w trzech systemach transakcyjnych) oraz 

karty walutowe. Transakcje można zawierać 24h na dobę, 7 dni w tygodniu i realizować je za pomocą przelewów 

internetowych z dowolnego banku. Jako pierwszy kantor w Polsce Cinkciarz.pl, został włączony do organizacji 

SWIFT, zrzeszającej największe banki oraz instytucje finansowe, znajduje się również w gronie dostawców 

danych oraz analiz rynkowych na platformie Bloomberga. Ponadto w rankingu Bloomberg Rankings, Cinkciarz 

zajął I miejsce na świecie wg kryterium skuteczności prognozy na parze walutowej EUR/PLN w czterech kolejnych 

kwartałach 2013 r. 
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Dodatkowych informacji udzieli: 

 

 

Kamil Sahaj 
Marketing Manager 
ks@cinkciarz.pl 
+48 726 666 633 

 
                                            Cinkciarz.pl Sp. z o. o. 

             C |Sienkiewicza 9 | 65-001 Zielona Góra 
          B | Jerozolimskie 123a | 00-965 Warszawa 

biuro prasowe:  www.cinkciarz.pl 

___________________________________________________________________________________ 


