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Własność intelektualna w działalności 
najemców w centrach handlowych 

ü  Użycie cudzych oraz własnych znaków towarowych  
na szyldach, w ofertach i gazetkach, na stronach 
internetowych 

ü  Prawa do nazw sklepów 

ü  Prawa do wystroju sklepu lub salonu 

ü  Prawo do utworów audiowizualnych lub muzycznych 
odtwarzanych w centrach handlowych 

ü  Klauzule IP w umowach najmu 
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Znaki towarowe, cz. 1  

Prawo ochronne 

ü  Prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy  
lub zawodowy – monopol 

Używanie znaku towarowego polega (m.in.) na 

ü  Umieszczaniu znaku na towarach objętych prawem ochronnym i wprowadzaniu 
ich do obrotu 

ü  Umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów  
do obrotu (świadczeniem usług) 

ü  Posługiwaniu się znakiem w celu reklamy 

Znaku może legalnie używać 

ü  Uprawniony 
ü  Licencjobiorca 
ü  Wyjątkowo, osoba trzecia działająca w ramach kilku ustawowych wyjątków 
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Znaki towarowe, cz. 2 

Wyjątki od monopolu  
ü  Wyczerpanie prawa - dozwolona dalsza odsprzedaż/

wprowadzanie do obrotu towarów z chronionym znakiem (w tym 
import równoległy).  Dotyczy egzemplarzy towarów oryginalnych, 
legalnie wprowadzonych do obrotu  
(tj. przez uprawnionego lub za jego zgodą) na terytorium EOG 

ü  Tzw. użycie informacyjne – używanie oznaczeń wskazujących 
m.in. przeznaczenie towaru (zwłaszcza części zamienne, 
akcesoria lub usługi): 
-  "Sprzedajemy telefony Samsung, Nokia, iPhone" 

-  "Sprzedajemy etui do iPhone'ów (produktów Apple)" 

-  "Naprawiamy telefony Samsung Galaxy" 
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Znaki towarowe, cz. 3 

Wyjątki od wyjątków 
Uprawniony może zakazać:  
ü  Dalszej dystrybucji pomimo wyczerpania prawa, jeżeli przemawiają  

za tym uzasadnione względy, a w szczególności jeżeli po 
wprowadzeniu do obrotu zmieni się lub pogorszy stan towarów 

ü  Tzw. użycia informacyjnego, jeżeli takie użycie nie odpowiada 
usprawiedliwionym potrzebom używającego i nabywców lub nie jest 
zgodne z uczciwymi praktykami w produkcji, handlu lub usługach 
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Prawa do nazw sklepów 

Nazwa sklepu jako  

ü  Znak towarowy 

ü  Utwór chroniony prawem autorskim 

ü  Firma (oznaczenie przedsiębiorcy) 

ü  Inna nazwa handlowa (chroniona na podstawie ustawy  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) 
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Prawa do wystroju sklepu lub salonu 

ü  Prawa autorskie do projektów wnętrz/wystroju 

ü  Wystrój jako znak towarowy? 
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Muzyka i inne utwory w centrach  
i poszczególnych lokalach, cz. 1 

ü  Legalność odtwarzania – należy uzyskać zgodę 
uprawnionych 

ü  Płatności na rzecz OZZ – są obowiązkowe, chyba że mamy 
bezpośrednią umowę z twórcami (uprawnionymi) 

ü  Czy fryzjer musi płacić ZAiKSowi? 
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Muzyka i inne utwory w centrach  
i poszczególnych lokalach, cz. 2 

Wyroki ETS z 15 marca 2012 roku w sprawach  

ü  C-135/10 – muzyka w gabinecie dentystycznym nie jest 
publicznym odtwarzaniem   

ü  C-162/10 – muzyka/telewizja w hotelu jest publicznym 
odtwarzaniem 

Kryteria 
ü  odtwarzanie skierowane do znacznej liczby potencjalnych 

odbiorców  

ü  muzyka jako kryterium wyboru zakładu  

ü  oczekiwany wpływ muzyki na zwiększenie dochodu 

ü  szeroki, nieprzypadkowy krąg potencjalnych odbiorców 
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Klauzule IP w umowach najmu 

Centrum Handlowe (wynajmujący) może być zainteresowane: 
ü  Wykorzystaniem znaku najemcy (nazwy sklepu) we własnej 

działalności promocyjnej  

-  licencja na rzecz CH (z określeniem zakresu dozwolonego użycia) 

ü  Zabezpieczeniem się przed zarzutem naruszenia cudzych praw  
w przestrzeni CH:  

-  oświadczenie lub okazanie stosownych uprawnień  
lub zezwoleń/licencji ze strony uprawnionych  

-  klauzule typu hold harmless 

 

10 



11 

Pytania 
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Dane kontaktowe 
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