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Załącznik 1. 
Wykaz aktów prawnych regulujących ochronę własności intelektualnej w Polsce

Prawo autorskie i prawa pokrewne

•	 Ustawa	 z	 dnia	 4	 lutego	 �994	 r.	 o	 prawie	 autorskim	 i	 prawach	 pokrewnych		
(Dz.U.	z	2006	r.,	nr	90,	poz.	63�	–	tekst	jednolity);

Inne regulacje polskie

•	 Ustawa	z	dnia	27	lipca	200�	r.	o	ochronie	baz	danych	(Dz.U.	z	200�	r.,	nr	�28,	
poz.	�402);

•	 Ustawa	 z	 dnia	 �6	 kwietnia	 �993	 r.	 o	 zwalczaniu	 nieuczciwej	 konkurencji		
(Dz.U. z 1993 r., nr 47, poz. 211 z późn. zm.);

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwiet-
nia	 2004	 r.	 w	 sprawie	 dokumentacji	 przetwarzania	 danych	 osobowych	 oraz	
warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urzą-
dzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych 
(Dz.U.	z	2004	r.,	nr	�00,	poz.	�024);

Regulacje międzynarodowe i wspólnotowe

• Akt Paryski Konwencji Berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycz-
nych, sporządzony w Paryżu dnia 24 lipca 1971 r. (zał. do Dz.U. z 1990 r., 	
nr	82,	poz.	474);

• Powszechna Konwencja o prawie autorskim rewidowana w Paryżu dnia 24 lip-
ca 1971 r. (zał. do Dz.U. z 1978 r., nr 8, poz. 28);

• Międzynarodowa Konwencja o ochronie wykonawców, producentów fonogra-
mów oraz organizacji nadawczych, sporządzona w Rzymie dnia 26 paździer-
nika	�96�	r.	(Dz.U.	z	�997	r.,	nr	�25,	poz.	800);

• Załącznik 1C – Porozumienie w sprawie handlowych aspektów własności inte-
lektualnej (TRIPS) (zał. do Dz.U. z 1996 r., nr 32, poz. 143) do Porozumienia 
ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO) sporządzonego w Ma-
rakeszu dnia 15 kwietnia 1994 r. (zał. do Dz.U. z 1995 r., nr 98, poz. 483);
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• Traktat Światowej Organizacji Własności Intelektualnej o prawie autorskim, spo-
rządzony w Genewie dnia 20 grudnia 1996 r. (Dz.U. z 2005 r., nr 3, poz. 12);

• Traktat Światowej Organizacji Własności Intelektualnej o artystycznych wy-
konaniach i fonogramach, sporządzony w Genewie dnia 20 grudnia 1996 r. 
(Dz.U.	z	2004	r.,	nr	4�,	poz.	375).

Prawo własności przemysłowej

• ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. 
z	2003	r.,	nr	��9,	poz.	���7	–	tekst	jednolity)

Inne regulacje polskie

•	 wynalazki	i	patenty:
• ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń pa-

tentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz.U.	z	2003	r.,	nr	65,	poz.	598);

• Ustawa z dnia 19 września 2003 r. – o ratyfikacji Konwencji o udzielaniu pa-
tentów europejskich, sporządzonej w Monachium dnia 5 października 1973 r., 
zmienionej aktem zmieniającym art. 63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. 
oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej 
z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 października 1995 r., 5 grud-
nia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r., wraz z protokołami stanowiącymi jej inte-
gralną część (Dz.U. nr 193, poz. 1885);

• Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o ratyfikacji Aktu z dnia 29 listopada 2000 r. 	
rewidującego Konwencję o udzielaniu patentów europejskich (Dz.U. nr 183, 
poz.	�520);

• Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 
r. (Akt sztokholmski z dnia 14 lipca 1967 r.) – Dz.U. z 1975 r., nr 9, poz. 51; 
Akt wycofania przez Rzeczpospolitą Polską zastrzeżenia złożonego do art. 28 
ust. 1 Aktu sztokholmskiego zmieniającego Konwencję paryską o ochronie 
własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r., zmienioną w Brukseli dnia 
14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 	
6	 listopada	 �925	 r.,	 w	 Londynie	 dnia	 2	 czerwca	 �934	 r.,	 w	 Lizbonie	 dnia		
31 października 1958 r., sporządzonego w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. 
–	Dz.U.	z	�998	r.,	nr	33,	poz.	�79,	�80;

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie opłat 
związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemy-
słowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów 
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scalonych (Dz.U. nr 90, poz. 1000); zmienione rozporządzeniem Rady Mini-
strów z dnia 2 marca 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie opłat 
związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemy-
słowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów 
scalonych (Dz.U. nr 35, poz. 309); zmienione rozporządzeniem Rady Mini-
strów z dnia 26 lutego 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie opłat 
związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemy-
słowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów 
scalonych	(Dz.U.	nr	4�,	poz.	24�);

• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie 
rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 
–	Dz.U.	nr	80,	poz.	723	zm.	Dz.U.	z	2005	r.,	nr	�09,	poz.	9�2;

• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w spra-
wie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytko-
wych (Dz.U. nr 102, poz. 1119), zmienione rozporządzeniem Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 
dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych 
(Dz.U.	nr	�09,	poz.	9�0);

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie szcze-
gółowego zakresu działania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz.U.	nr	8,	poz.	59);

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie wyna-
lazków i wzorów użytkowych dotyczących obronności lub bezpieczeństwa 
Państwa (Dz.U. nr 123, poz. 1056);

• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2003 r. w spra-
wie składania i rozpatrywania wniosków o udzielenie dodatkowego prawa 
ochronnego dla produktów leczniczych i produktów ochrony roślin;

• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie 
dokonywania zgłoszeń wynalazków, produktów leczniczych i produktów 
ochrony roślin, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków 
towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych 
oraz	prowadzenia	korespondencji	w	postaci	elektronicznej	(Dz.U.	nr	89,	
poz.	540);

Regulacje międzynarodowe i wspólnotowe

• Akt sztokholmski zmieniający Konwencję Paryską o ochronie własności 
przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r., zmienioną w Brukseli dnia 14 grudnia 
1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 
1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Lizbonie dnia 31 październi-
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ka 1958 r., sporządzony w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. (zał. do Dz.U. 
z	�975	r.,	nr	9,	poz.	5�);

• Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie euro-
pejskim), sporządzona w Monachium dnia 5 października 1973 r., zmieniona 
aktem zmieniającym artykuł 63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz de-
cyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 	
21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 października 1995 r., 5 grudnia 1996 r. 	
oraz 10 grudnia 1998 r., wraz z Protokołami stanowiącymi jej integralną częś-
cią (Dz.U. z 2004 r., nr 79, poz. 737), Akt z dnia 29 listopada 2000 r. rewidujący 
Konwencję o udzielaniu patentów europejskich, sporządzoną w Monachium 
dnia 5 października 1973 r. (Dz.U. z 2007 r., nr 236, poz. 1736);

• Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej 
(TRIPS/WTO) – Dz.U. z 1996 r. nr 32, poz. 143 (załącznik);

• Układ o współpracy patentowej sporządzony w Waszyngtonie dnia 19 czerw-
ca 1970 r., poprawiony dnia 2 października 1979 r. i zmieniony dnia 3 lutego 
1984 r. (Dz.U. z 1991 r., nr 70, poz. 303 + załącznik) oraz oświadczenie 
rządowe z dnia 16 maja 1994 r. w sprawie wycofania przez Rzeczpospolitą 
Polską oświadczenia do Układu o współpracy patentowej (Dz.U. z 1994 r.,	
nr	73,	poz.	330);

• Porozumienie strasburskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji patento-
wej, sporządzone w Strasburgu dnia 24 marca 1971 r. i zmienione następnie 
dnia 28 września 1979 r. (Dz.U. z 2003 r., nr 63, poz. 579);

• Umowa o wzajemnej ochronie tajemnicy wynalazków dotyczących obron-
ności, w przypadku których zostały złożone wnioski o udzielenie patentów, 
sporządzona w Paryżu dnia 21 września 1960 r. – Dz.U. z 2000 r., nr 64, 
poz.	744;

• Załącznik 1C – Porozumienie w sprawie handlowych aspektów własności 
intelektualnej (TRIPS) (zał. do Dz.U. z 1996 r., nr 32, poz. 143) do Porozu-
mienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO) sporządzo-
nego w Marakeszu dnia 15 kwietnia 1994 r. (zał. do Dz.U. z 1995 r., nr 98, 
poz.	483);

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1610/96 z dnia 	
23 lipca 1996 r. dotyczące stworzenia dodatkowego świadectwa ochronnego 
dla środków ochrony roślin (Dz.U. UE. L z 1996 r., nr 198, poz. 30);

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 816/2006 z dnia 
�7	maja	2006	r.	w	sprawie	udzielania	licencji	przymusowych	na	patenty	doty-
czące wytwarzania produktów farmaceutycznych przeznaczonych na wywóz 
do krajów, w których występują problemy związane ze zdrowiem publicznym 
(Dz.U. UE. L z 2006 r., nr 157, poz. 1)
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Wzory przemysłowe:

• Akt genewski Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji 
wzorow przemysłowych, przyjętego w Genewie dnia 2 lipca 1999 r. (Dz.U. 
UE. L. z 2006 r., nr 386, poz. 30);

• Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie 
wzorów wspólnotowych (Dz.U. UE. L z 2002 r., nr 3, poz. 1)

Znaki towarowe:

• Porozumienie madryckie o międzynarodowej rejestracji znaków z dnia 14 kwiet-
nia 1891 r. zrewidowane w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie 
dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 
czerwca 1934 r., w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r. i w Sztokholmie dnia 14 lipca 
1967 r. oraz zmienione dnia 2 października 1979 r. (Dz.U. z 1993 r., nr 116, 	
poz.	5�4);

• Protokół do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji zna-
ków, sporządzony w Madrycie dnia 27 czerwca 1989 r. (Dz.U. z 2003 r., nr 13, 
poz.	�29);

• Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie 
wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. UE. L z 1994 r., nr 11, poz. 1);

• Porozumienie nicejskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji towarów 
i usług dla celów rejestracji znaków, podpisane w Nicei dnia 15 czerwca 
1957 r., zrewidowane w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. i w Genewie dnia 
13 maja 1977 r. oraz zmienione dnia 28 września 1979 r. (Dz.U. z 2003 r., 	
nr	63,	poz.	583);

• Porozumienie wiedeńskie sporządzone w Wiedniu dnia 12 czerwca 1973 r. 
i zmienione dnia 1 października 1985 r. ustanawiające międzynarodową klasy-
fikację elementów graficznych znaków (Dz.U. z 2003 r., nr 172, poz. 1669);

Oznaczenia geograficzne:

• Rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie 
ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych 
i środków spożywczych (Dz.U. UE. L z 2006 r., nr 93, poz. 12);

• Rozporządzenie Rady (WE) NR 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie 
produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi trady-
cyjnymi specjalnościami (Dz.U. UE. L z 2006 r., nr 93, poz. 1).



6

Inne prawa na dobrach niematerialnych
Know-how

• Art. 79 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej 	
(Dz.U.	z	2003	r.,	nr	��9,	poz.	���7	–	tekst	jednolity);

• Art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkuren-
cji	(Dz.U.	z	2003	r.,	nr	�53,	poz.	�503	–	tekst	jednolity).

Tajemnica przedsiębiorstwa

• Art. 3, art. 11, art. 12, art. 15a, art. 18 i art. 23 ustawy z dnia 16 kwiet-
nia	�993	r.	o	zwalczaniu	nieuczciwej	konkurencji	(Dz.U.	z	2003	r.,	nr	�53,		
poz.	�503	–	tekst	jednolity)

• Art. 551, art. 721, art. 405, art. 415 i art. 471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
kodeks	cywilny	(Dz.U.	z	�964	r.	nr	�6,	poz.	93)

•	 Ustawa	z	dnia	26	czerwca	�974	r.	kodeks	pracy	(Dz.U.	z	�998	r.,	nr	2�,	poz.	94	
–	tekst	jednolity);

• Ustawa z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r., 
nr	94,	poz.	�037);

• Szczególny status nazwy handlowej (firmy) art. 432 – 431o ustawy z dnia 	
23	kwietnia	�964	r.	kodeks	cywilny	(Dz.U.	z	�964	r.,	nr	�6,	poz.	93).




