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Wykaz skrótów

Źródła prawa
akt paryski – Akt paryski Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literac-

kich i artystycznych, sporządzony w Paryżu 24.07.1971 r. 
(Dz.U. z 1990 r. Nr 82, poz. 474)

akt rewidujący konwencję 
o patencie europejskim

– Akt z  29.11.2000  r. rewidujący Konwencję o  udziela-
niu patentów europejskich, sporządzoną w  Monachium 
5.10.1973 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 236, poz. 1736)

dyrektywa 2015/2436 – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 
2015/2436 z 16.12.2015 r. mająca na celu zbliżenie usta-
wodawstw państw członkowskich odnoszących się do 
znaków towarowych (wersja przekształcona) (Dz.Urz. UE 
L 336, s. 1 ze zm.)

dyrektywa 87/54 – dyrektywa Rady 87/54/EWG z  16.12.1986  r. w  sprawie 
ochrony prawnej topografii produktów półprzewodniko-
wych (Dz.Urz. WE L 24 z 1987 r., s. 36)

dyrektywa 98/71 – dyrektywa 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i  Ra-
dy z  13.10.1998  r. w  sprawie prawnej ochrony wzorów 
(Dz.Urz. WE L 289, s. 28)

dyrektywa 
o audiowizualnych 
usługach medialnych

– dyrektywa Parlamentu Europejskiego i  Rady 2010/13/UE 
z  10.03.2010  r. w  sprawie koordynacji niektórych prze-
pisów ustawowych, wykonawczych i  administracyjnych 
państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowi-
zualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych 
usługach medialnych) (wersja ujednolicona) (Dz.Urz.  UE 
L 95, s. 1 ze zm.)

dyrektywa o handlu 
elektronicznym

– dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i  Ra-
dy z  8.06.2000  r. w  sprawie niektórych aspektów praw-
nych usług w  ramach społeczeństwa informacyjnego, 
w  szczególności handlu elektronicznego w  ramach ryn-
ku wewnętrznego (dyrektywa o  handlu elektronicznym) 
(Dz.Urz. WE L 178, s. 1)

dyrektywa 
o prawie autorskim 
w społeczeństwie 
informacyjnym

– dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z 22.05.2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspek-
tów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie infor-
macyjnym (Dz.Urz. WE L 167, s. 10 ze zm.)
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dyrektywa w sprawie 
egzekwowania praw 
własności intelektualnej

– dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z 29.04.2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności 
intelektualnej (Dz.Urz. UE L 157, s. 45)

dyrektywa w sprawie 
najmu i użyczenia

– dyrektywa 2006/115/WE Parlamentu Europejskiego i Ra-
dy z  12.12.2006  r. w  sprawie prawa najmu i  użyczenia 
oraz niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu 
w zakresie własności intelektualnej (wersja ujednolicona) 
(Dz.Urz. UE L 376, s. 28)

dyrektywa w sprawie 
ochrony prawnej 
baz danych

– dyrektywa 96/9/WE Parlamentu Europejskiego i  Rady 
z  11.03.1996  r. w  sprawie ochrony prawnej baz danych 
(Dz.Urz. WE L 77, s. 20)

dyrektywa w sprawie 
ochrony prawnej programów 
komputerowych

– dyrektywa Parlamentu Europejskiego i  Rady 2009/24/WE 
z 23.04.2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów kom-
puterowych (wersja skodyfikowana) (Dz.Urz. UE L 111, s. 16)

dyrektywa w sprawie prawa 
autora do wynagrodzenia 
z tytułu odsprzedaży 
oryginalnego egzemplarza 
dzieła sztuki

– dyrektywa 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z  27.09.2001  r. w  sprawie prawa autora do wynagrodze-
nia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła 
sztuki (Dz.Urz. UE L 272, s. 32)

dyrektywa w sprawie 
przekazu satelitarnego 
i kablowego

– dyrektywa Rady 93/83/EWG z  27.09.1993  r. w  sprawie 
koordynacji niektórych zasad dotyczących prawa autor-
skiego oraz praw pokrewnych stosowanych w odniesieniu 
do przekazu satelitarnego oraz retransmisji drogą kablową 
(Dz.Urz. WE L 248, s. 15 ze zm.)

dyrektywa w sprawie 
utworów osieroconych

– dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/28/UE 
z  25.10.2012  r. w  sprawie niektórych dozwolonych spo-
sobów korzystania z  utworów osieroconych (Dz.Urz.  UE 
L 299, s. 5)

k.c. – ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 459 ze zm.)

k.k. – ustawa z  6.06.1997  r. –  Kodeks karny (Dz.U. z  2017  r. 
poz. 2204 ze zm.)

k.p. – ustawa z  26.06.1974  r. –  Kodeks pracy (Dz.U. z  2018  r. 
poz. 108 ze zm.)

k.p.a. – ustawa z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administra-
cyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

k.p.c. – ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 155 ze zm.)

Karta praw podstawowych 
Unii Europejskiej

– Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (Dz.Urz.  UE 
C 202 z 2016 r., s. 389)

Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. (Dz.U. 
Nr 78, poz. 483 ze zm.)

konwencja berneńska – Konwencja berneńska o  ochronie dzieł literackich i  arty-
stycznych z 23.05.1934 r. (Dz.U. z 1935 r. Nr 84, poz. 515 
ze zm.), nie obowiązuje

konwencja o patencie 
europejskim lub KPE

– Konwencja o  udzielaniu patentów europejskich, spo-
rządzona w  Monachium 5.10.1973  r., zmieniona aktem 
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zmieniającym artykuł 63 Konwencji z  17.12.1991  r. oraz 
decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji 
Patentowej z 21.12.1978 r., 13.12.1994 r., 20.10.1995 r., 
5.12.1996  r. oraz 10.12.1998  r., wraz z  protokołami sta-
nowiącymi jej integralną część (Dz.U. z  2004  r. Nr  79, 
poz. 737 ze zm.)

konwencja paryska – Akt sztokholmski zmieniający Konwencję paryską o ochro-
nie własności przemysłowej z  20.03.1883  r., zmienioną 
w  Brukseli 14.12.1900  r., w  Waszyngtonie 2.06.1911  r., 
w Hadze 6.11.1925 r., w Londynie 2.06.1934 r., w Lizbonie 
31.10.1958  r., sporządzony w  Sztokholmie 14.07.1967  r. 
(Dz.U. z 1975 r. Nr 9, poz. 51)

konwencja rzymska – Międzynarodowa konwencja o  ochronie wykonawców, 
producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych, 
sporządzona w  Rzymie 26.10.1961  r. (Dz.U. z  1997  r. 
Nr 125, poz. 800)

konwencja WIPO – Konwencja o ustanowieniu Światowej Organizacji Własno-
ści Intelektualnej, sporządzona w Sztokholmie 14.07.1967 r. 
(Dz.U. z 1975 r. Nr 9, poz. 49 ze zm.)

PCT – Układ o współpracy patentowej sporządzony w Waszyng-
tonie 19.06.1970 r., poprawiony 2.10.1979 r. i zmieniony 
3.02.1984 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 70, poz. 303)

porozumienie haskie – Akt genewski Porozumienia haskiego w sprawie międzyna-
rodowej rejestracji wzorów przemysłowych, przyjęty w Ge-
newie 2.07.1999 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 198, poz. 1522)

porozumienie JSP – Porozumienie w  sprawie Jednolitego Sądu Patentowego 
podpisane w  Brukseli 19.02.2013  r. (Dz.Urz.  UE C  175, 
s. 1)

porozumienie madryckie – Porozumienie madryckie o  międzynarodowej rejestra-
cji znaków z  14.04.1891  r., zrewidowane w  Brukseli 
14.12.1900  r., w  Waszyngtonie 2.06.1911  r., w  Hadze 
6.11.1925 r., w Londynie 2.06.1934 r., w Nicei 15.06.1957 r. 
i w Sztokholmie 14.07.1967 r. oraz zmienione 2.10.1979 r. 
(Dz.U. z 1993 r. Nr 116, poz. 514 ze zm.)

porozumienie nicejskie – Porozumienie nicejskie dotyczące międzynarodowej klasy-
fikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków, pod-
pisane w Nicei 15.06.1957 r., zrewidowane w Sztokholmie 
14.07.1967  r. i  w  Genewie 13.05.1977  r. oraz zmienione 
28.09.1979 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 63, poz. 583)

porozumienie o ochronie 
prawnej wynalazków, 
wzorów przemysłowych, 
wzorów użytkowych 
i znaków towarowych

– Porozumienie o  ochronie prawnej wynalazków, wzorów 
przemysłowych, wzorów użytkowych i  znaków towaro-
wych przy realizacji współpracy gospodarczej i naukowo-
-technicznej, sporządzone w Moskwie 12.04.1973 r. (Dz.U. 
z 1974 r. Nr 25, poz. 143)

porozumienie strasburskie – Porozumienie strasburskie dotyczące międzynarodo-
wej klasyfikacji patentowej, sporządzone w  Strasburgu 
24.03.1971  r., zmienione następnie 28.09.1979  r. (Dz.U. 
z 2003 r. Nr 63, poz. 579)
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porozumienie TRIPS 
lub TRIPS

– Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw włas-
ności intelektualnej, stanowiące załącznik 1C do Porozu-
mienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu 
(WTO), sporządzonego w Marakeszu 15.04.1994 r. (Dz.U. 
z 1996 r. Nr 42, poz. 143)

porozumienie wiedeńskie – Porozumienie wiedeńskie ustanawiające międzynarodową 
klasyfikację elementów graficznych znaków, sporządzone 
w Wiedniu 12.06.1973 r. i zmienione 1.10.1985 r. (Dz.U. 
z 2003 r. Nr 172, poz. 1669)

porozumienie w sprawie 
Jednolitego Sądu 
Patentowego

– Porozumienie w  sprawie Jednolitego Sądu Patentowego 
z 19.02.2013 r. (Dz.Urz. UE C 175, s. 1)

p.p.s.a. – ustawa z 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed są-
dami administracyjnymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm.)

pr. aut. – ustawa z  4.02.1994  r. o  prawie autorskim i  prawach po-
krewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.)

protokół do porozumienia 
madryckiego

– Protokół do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej 
rejestracji znaków, sporządzony w Madrycie 27.06.1989 r. 
(Dz.U. z 2003 r. Nr 13, poz. 129)

projekt nowelizacji p.w.p. 
z 14.11.2017 r.

– projekt ustawy z  14.11.2017  r. o  zmianie ustawy –  Pra-
wo własności przemysłowej, https://legislacja.rcl.gov.pl/
docs//2/12305951/12475890/12475891/dokument
320069.pdf

pr. pras. – ustawa z  26.01.1984  r. –  Prawo prasowe (Dz.U. Nr  5, 
poz. 24 ze zm.)

pr.sz.w. – ustawa z  27.07.2005  r. –  Prawo o  szkolnictwie wyższym 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.)

p.w.p. – ustawa z  30.06.2000  r. –  Prawo własności przemysłowej 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 776)

regulamin wykonawczy 
do KPE

– Regulamin wykonawczy do konwencji o udzielaniu paten-
tów europejskich z 5.10.1973 r., po raz ostatni zmieniony 
decyzją Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji 
Patentowej z 13.10.1999 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 79, poz. 737 
ze zm.)

rozporz. nr 1151/2012 – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 
nr 1151/2012 z 21.11.2012 r. w sprawie systemów jakoś-
ci produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.Urz. UE 
L 343, s. 1 ze zm.)

rozporz. nr 2015/2424 – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 
nr 2015/2424 z 16.12.2015 r. zmieniające rozporządzenie 
Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku 
towarowego i  rozporządzenie Komisji (WE) nr  2868/95 
wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w spra-
wie wspólnotowego znaku towarowego oraz uchylające 
rozporządzenie Komisji (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat 
na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrz-
nego (znaki towarowe i  wzory) (Dz.Urz.  UE L  341, s.  21 
ze zm.)
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rozporz. nr 2017/1431 – rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1431 
z  18.05.2017  r. określające szczegółowe zasady wyko-
nania niektórych przepisów rozporządzenia Rady (WE) 
nr 207/2009 w sprawie znaku towarowego Unii Europej-
skiej (Dz.Urz. UE L 205, s. 39)

rozporz. nr 2017/1430 – rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1430 uzu-
pełniające rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w spra-
wie znaku towarowego Unii Europejskiej oraz uchylające 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 2868/95 i (WE) nr 216/96 
(Dz.Urz. UE L 205, s. 1)

rozporz. nr 6/2002 – rozporządzenie Rady (WE) nr  6/2002 z  12.12.2001  r. 
w  sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.Urz. WE L  3 
z 2002 r., s. 1 ze zm.)

rozporz. nr 2245/2002 – rozporządzenie Komisji (WE) nr 2245/2002 z 21.10.2002 r. 
wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 w spra-
wie wzorów wspólnotowych (Dz.Urz. WE L  341, s.  28 
ze zm.)

rozporz. nr 2246/2002 – rozporządzenie Komisji (WE) nr 2246/2002 z 16.12.2002 r. 
w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach 
Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) w odnie-
sieniu do rejestracji wzorów wspólnotowych (Dz.Urz. WE 
L 341, s. 54 ze zm.)

rozporz. nr 355/2009 – rozporządzenie Komisji (WE) nr 355/2009 z 31.03.2009 r. 
zmieniające rozporządzenie (WE) nr  2869/95 w  sprawie 
opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku We-
wnętrznego (znaki towarowe i  wzory) i  rozporządzenie 
(WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) 
nr  40/94 w  sprawie wspólnotowego znaku towarowego 
(Dz.Urz. UE L 109, s. 3)

rozporz. nr 386/2012 – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 
nr 386/2012 z 19.04.2012 r. w sprawie powierzenia Urzę-
dowi Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe 
i wzory) zadań związanych z egzekwowaniem praw włas-
ności intelektualnej, w tym zwoływania posiedzeń przed-
stawicieli sektora publicznego i prywatnego w charakterze 
europejskiego obserwatorium do spraw naruszeń praw 
własności intelektualnej (Dz.Urz. UE L 129, s. 1)

rozporz. nr 668/2014 – rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 668/2014 
z 13.06.2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporzą-
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 
w  sprawie systemów jakości produktów rolnych i  środków 
spożywczych (Dz.Urz. UE L 179, s. 36 ze zm.)

rozporz. nr 877/2007 – rozporządzenie Komisji (WE) nr 877/2007 z 24.07.2007 r. 
zmieniające rozporządzenie (WE) nr  2246/2002 w  spra-
wie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i  wzory) w  następstwie 
przystąpienia Wspólnoty Europejskiej do Aktu genewskie-
go Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej re-
jestracji wzorów przemysłowych (Dz.Urz. UE L 193, s. 16)
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rozporz. o postępowaniu 
dyscyplinarnym wobec 
nauczycieli akademickich

– rozporządzenie Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego 
z  17.10.2014  r. w  sprawie szczegółowego trybu postępo-
wania wyjaśniającego i  dyscyplinarnego prowadzonego 
wobec nauczycieli akademickich oraz sposobu wykonywa-
nia i zatarcia kar dyscyplinarnych (Dz.U. poz. 1430)

rozporz. o postępowaniu 
dyscyplinarnym wobec 
studentów

– rozporządzenie Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego 
z  6.12.2006  r. w  sprawie szczegółowego trybu postępo-
wania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec studentów 
(Dz.U. Nr 236, poz. 1707)

rozporz. w sprawie doko-
nywania i rozpatrywania 
zgłoszeń wynalazków 
i wzorów użytkowych

– rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z  17.09.2001  r. 
w  sprawie dokonywania i  rozpatrywania zgłoszeń wyna-
lazków i  wzorów użytkowych (Dz.U. Nr  102, poz.  1119 
ze zm.)

rozporz. w sprawie 
dokonywania 
i rozpatrywania zgłoszeń 
oznaczeń geograficznych

– rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z  25.04.2002  r. 
w  sprawie dokonywania i  rozpatrywania zgłoszeń ozna-
czeń geograficznych (Dz.U. Nr 63, poz. 570)

rozporz. w sprawie 
jednolitego patentu 
europejskiego

– rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 
nr 1257/2012 z 17.12.2012 r. wprowadzające wzmocnio-
ną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu 
ochrony patentowej (Dz.Urz. UE L 361, s. 1)

rozporz. w sprawie 
konkursu na organizację 
zbiorowego zarządzania 
prawami autorskimi

– rozporządzenie Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodo-
wego z 23.10.2015 r. w sprawie konkursu na organizację 
zbiorowego zarządzania prawami autorskimi uprawnioną 
do zawierania umów na korzystanie z utworów niedostęp-
nych w obrocie handlowym (Dz.U. poz. 1834)

rozporz. w sprawie 
określenia kategorii 
urządzeń i nośników

– rozporządzenie Ministra Kultury z 2.06.2003 r. w sprawie 
określenia kategorii urządzeń i  nośników służących do 
utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośni-
ków z  tytułu ich sprzedaży przez producentów i  importe-
rów (Dz.U. Nr 105, poz. 991 ze zm.)

rozporz. w sprawie opłat – rozporządzenie Rady Ministrów z 29.08.2001 r. w sprawie 
opłat związanych z  ochroną wynalazków, wzorów użyt-
kowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, 
oznaczeń geograficznych i  topografii układów scalonych 
(Dz.U. Nr 90, poz. 1000 ze zm.)

rozporz. w sprawie 
opłat uiszczanych przez 
posiadaczy urządzeń 
reprograficznych

– rozporządzenie Ministra Kultury z 27.06.2003 r. w sprawie 
opłat uiszczanych przez posiadaczy urządzeń reprograficz-
nych (Dz.U. Nr 132, poz. 1232)

rozporz. w sprawie 
oznaczeń geograficznych

– rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z  25.04.2002  r. 
w  sprawie dokonywania i  rozpatrywania zgłoszeń ozna-
czeń geograficznych (Dz.U. Nr 63, poz. 570)

rozporz. w sprawie 
pobierania i wypłaty 
dodatkowego 
wynagrodzenia artystom 
wykonawcom

– rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
z 11.09.2015 r. w sprawie pobierania i wypłaty dodatkowe-
go wynagrodzenia należnego artystom wykonawcom od 
producenta fonogramu oraz wyznaczenia w  drodze kon-
kursu organizacji zbiorowego zarządzania uprawnionej do 
pobierania i wypłaty tego wynagrodzenia (Dz.U. poz. 1572)
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rozporz. w sprawie 
procedury podziału 
i wypłaty wynagrodzenia

– rozporządzenie Ministra Kultury i  Dziedzictwa Naro-
dowego z  2.11.2015  r. w  sprawie procedury podziału 
i  wypłaty wynagrodzenia oraz wyznaczenia w  drodze 
konkursu organizacji zbiorowego zarządzania upraw-
nionej do podziału i wypłaty tego wynagrodzenia (Dz.U. 
poz. 1924)

rozporz. w sprawie 
rejestrów

– rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z  12.01.2017  r. 
w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 115)

rozporz. w sprawie 
rejestru informacji 
o produkcji nośników 
optycznych

– rozporządzenie Ministra Kultury z  30.04.2004  r. w  spra-
wie rejestru informacji o  produkcji nośników optycznych 
oraz rodzajów kodów identyfikacyjnych (Dz.U. Nr  124, 
poz. 1301)

rozporz. w sprawie 
stawek opłat rejestracji 
oznaczeń geograficznych

– rozporządzenie Ministra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi 
z 22.11.2016 r. w sprawie stawek opłat za dokonanie nie-
których czynności związanych z  rejestracją nazw i  ozna-
czeń produktów rolnych i  środków spożywczych (Dz.U. 
poz. 1956)

rozporz. w sprawie 
tłumaczeń

– rozporządzenie Rady (UE) nr 1260/2012 z 17.12.2012 r. 
wprowadzające wzmocnioną współpracę w  dziedzinie 
tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej w od-
niesieniu do mających zastosowanie ustaleń dotyczących 
tłumaczeń (Dz.Urz. UE L 361, s. 89)

rozporz. w sprawie 
topografii układów 
scalonych

– rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z  19.10.2001  r. 
w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń topogra-
fii układów scalonych (Dz.U. Nr 128, poz. 1413)

rozporz. w sprawie wzoru 
wniosku o wpis do wykazu 
utworów

– rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go z 22.10.2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do wy-
kazu utworów niedostępnych w obrocie handlowym (Dz.U. 
poz. 1790)

rozporz. w sprawie 
wynalazków i wzorów 
użytkowych dotyczących 
obronności lub 
bezpieczeństwa państwa

– rozporządzenie Rady Ministrów z 23.07.2002 r. w sprawie 
wynalazków i wzorów użytkowych dotyczących obronno-
ści lub bezpieczeństwa Państwa (Dz.U. Nr 123, poz. 1056)

rozporz. w sprawie 
wzorów przemysłowych

– rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z  30.01.2002  r. 
w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wzorów 
przemysłowych (Dz.U. Nr 40, poz. 358 ze zm.)

rozporz. w sprawie 
zakresu działania UPRP

– rozporządzenie Rady Ministrów z 8.01.2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Urzędu Patentowego 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 8, poz. 59 ze zm.)

rozporz. w sprawie 
znaków towarowych

– rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z  8.12.2016  r. 
w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków 
towarowych (Dz.U. poz. 2053)

rozporz. w sprawie 
znaku towarowego Unii 
Europejskiej

– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 
2017/1001 z 14.06.2017 r. w sprawie znaku towarowego 
Unii Europejskiej (tekst jednolity) (Dz.Urz. UE L 154, s. 1), 
również jako rozporz. nr 2017/1001
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rozporz. zmieniające 
w sprawie opłat z 2008 r.

– rozporządzenie Rady Ministrów z 26.02.2008 r. zmieniają-
ce rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną 
wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysło-
wych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i to-
pografii układów scalonych (Dz.U. Nr 41, poz. 241)

rozporz. zmieniające 
w sprawie opłat z 2016 r.

– rozporządzenie Rady Ministrów z 8.09.2016 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wy-
nalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, 
znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii 
układów scalonych (Dz.U. poz. 1623)

s.n.t.n. – ustawa z 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule na-
ukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1789 ze zm.)

TFUE – Traktat o  funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz.  UE 
C 326 z 2012 r., s. 47)

Traktat singapurski – Traktat singapurski o prawie znaków towarowych i regula-
min do Traktatu singapurskiego o prawie znaków towaro-
wych, przyjęty w Singapurze 27.03.2006 r. (Dz.U. z 2009 r. 
poz. 838 ze zm.)

Traktat WIPO 
o artystycznych 
wykonaniach 
i fonogramach

– Traktat WIPO o  artystycznych wykonaniach i  fonogra-
mach, sporządzony w  Genewie 20.12.1996  r. (Dz.U. 
z 2004 r. Nr 41, poz. 375)

Traktat WIPO o prawie 
autorskim

– Traktat WIPO o prawie autorskim, sporządzony w Genewie 
20.12.1996 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 3, poz. 12)

traktat z Nairobi – Traktat z Nairobi w sprawie ochrony symbolu olimpijskie-
go przyjęty w Nairobi 26.09.1981 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 34, 
 poz. 201)

układ o współpracy 
patentowej

– Układ o współpracy patentowej, sporządzony w Waszyng-
tonie 19.06.1970 r., poprawiony 2.10.1979 r. i zmieniony 
3.02.1984 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 70, poz. 303)

u.k.s.c. – ustawa z 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach 
cywilnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 300)

u.o.b.d. – ustawa z  27.07.2001  r. o  ochronie baz danych (Dz.U. 
Nr 128, poz. 1402 ze zm.)

u.r.p. – ustawa z 11.04.2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1314 ze zm.)

ustawa o rejestracji – ustawa z 17.12.2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i ozna-
czeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o pro-
duktach tradycyjnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1168 ze zm.)

u.ś.u.e. – ustawa z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektro-
niczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219)

u.z.n.k. – ustawa z  16.04.1993  r. o  zwalczaniu nieuczciwej konku-
rencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.)
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Czasopisma i publikatory
Apel.-W-wa – Apelacja. Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Warszawie
Biul. SN – Biuletyn Sądu Najwyższego
BUP – Biuletyn Urzędu Patentowego
CBOSA – Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, orze-

czenia.nsa.gov.pl
Dz.U. – Dziennik Ustaw
Dz.Urz. UE – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Dz.Urz. WE – Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich
EPS – Europejski Przegląd Sądowy
GSP – Gdańskie Studia Prawnicze
GSP-Prz.Orz. – Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa
KPP – Kwartalnik Prawa Prywatnego
KZS – Krakowskie Zeszyty Sądowe
MoP – Monitor Prawniczy
MP – Monitor Polski
NP – Nowe Prawo
ONSA – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
ONSAiWSA – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Woje-

wódzkich Sądów Administracyjnych
OSA – Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
OSAB – Orzecznictwo Sądów Apelacji Białostockiej
OSN – Zbiór Orzeczeń Sądu Najwyższego
OSNAPiUS – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Administracyjna, 

Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
OSNC – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna
OSNCP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna, Pracy 

i Ubezpieczeń Społecznych
OSNC-ZD – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna – Zbiór Do-

datkowy
OSNK – Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych
OSNKW – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa
OSNP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego –  Izba Pracy, Ubezpie-

czeń Społecznych i Spraw Publicznych
OSP – Orzecznictwo Sądów Polskich
OSPiKA – Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych
OTK – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
OTK-A – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór Urzędo-

wy, Seria A
PiP – Państwo i Prawo
POP – Przegląd Orzecznictwa Podatkowego
POSAG – Przegląd Orzecznictwa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
PPE – Przegląd Prawa Egzekucyjnego
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PPH – Przegląd Prawa Handlowego

Prok. i Pr. – Prokuratura i Prawo

Przeg.Leg. – Przegląd Legislacyjny

Prz.Pod. – Przegląd Podatkowy

PS – Przegląd Sądowy

PUG – Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego

RPEiS – Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny

SPP – Studia Prawa Prywatnego

St.Praw. – Studia Prawnicze

TPP – Transformacje Prawa Prywatnego

ZNSA – Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego

ZNUJ – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego

ZNUJ PWiOWI – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wy-
nalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej (do nr 100 
z 2008 r.)

ZNUJ PPWI – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace 
z Prawa Własności Intelektualnej (od nr 101 z 2008 r.)

ZNUR – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego

Organy orzekające i inne instytucje
EOG – Europejski Obszar Gospodarczy

EUIPO – Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (Eu-
ropean Union Intellectual Property Office)

EUP – Europejski Urząd Patentowy

EWG – Europejska Wspólnota Gospodarcza

KIO – Krajowa Izba Odwoławcza

KRS – Krajowy Rejestr Sądowy

NSA – Naczelny Sąd Administracyjny

OHIM – Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Office for Har-
monization in the Internal Market)

SA – Sąd Apelacyjny

SN – Sąd Najwyższy

SO – Sąd Okręgowy

TK – Trybunał Konstytucyjny

TS – Trybunał Sprawiedliwości (dawniej ETS; nazwa uległa 
zmianie 1.12.2009 r. w związku z wejściem w życie Trak-
tatu lizbońskiego)

TUS – topografia układów scalonych

UPRP lub UP – Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

WIPO – Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (World 
Intellectual Property Organization)

WSA – Wojewódzki Sąd Administracyjny

WTO – Światowa Organizacja Handlu
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Rozdział I
Źródła prawa autorskiego. 

Rola Trybunału Sprawiedliwości 
w kształtowaniu wykładni 
norm prawa autorskiego

C 1. Źródła prawa autorskiego

1.1. Akty prawa międzynarodowego

 Akt paryski Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych, sporzą-
dzony w Paryżu 24.07.1971 r. (Dz.U. z 1990 r. Nr 82, poz. 474)

 Międzynarodowa konwencja o ochronie wykonawców, producentów fonogramów oraz 
organizacji nadawczych, sporządzona w Rzymie 26.10.1961 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 125, 
poz. 800)

 Porozumienie w  sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej, stano-
wią ce załącznik 1C do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu 
(WTO), sporządzonego w Marakeszu 15.04.1994 r. (Dz.U. z 1996 r. Nr 42, poz. 143)

 Traktat WIPO o  artystycznych wykonaniach i  fonogramach, sporządzony w  Genewie 
20.12.1996 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 41, poz. 375)

 Traktat WIPO o  prawie autorskim, sporządzony w  Genewie 20.12.1996  r. (Dz.U. 
z 2005 r. Nr 3, poz. 12)

1.2. Akty prawa unijnego

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i  Rady 2014/26/UE z  26.02.2014  r. w  sprawie 
zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i  prawami pokrewnymi oraz udzielania 
licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania 
online na rynku wewnętrznym (Dz.Urz. UE L 84, s. 72)
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 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i  Rady 2012/28/UE z  25.10.2012  r. w  sprawie 
niektórych dozwolonych sposobów korzystania z  utworów osieroconych (Dz.Urz.  UE 
L 299, s. 5)

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i  Rady 2011/77/UE z  27.09.2011  r. dotycząca 
zmiany dyrektywy 2006/116/WE w sprawie czasu ochrony prawa autorskiego i niektó-
rych praw pokrewnych (Dz.Urz. UE L 265, s. 1)

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i  Rady 2010/13/UE z  10.03.2010  r. w  sprawie 
koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i  administracyjnych 
państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medial-
nych (dyrektywa o  audiowizualnych usługach medialnych) (wersja ujednolicona) 
(Dz.Urz. UE L 95, s. 1 ze zm.)

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/WE z  23.04.2009  r. w  sprawie 
ochrony prawnej programów komputerowych (wersja skodyfikowana) (Dz.Urz.  UE 
L 111, s. 16)

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i  Rady 2006/116/WE z  12.12.2006  r. w  sprawie 
czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych ( Dz.Urz. UE L 372, s. 12)

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/115/WE z 12.12.2006 r. w sprawie 
prawa najmu i użyczenia oraz niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu w za-
kresie własności intelektualnej (wersja ujednolicona) (Dz.Urz. UE L 376, s. 28)

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/48/WE z  29.04.2004  r. w  sprawie 
egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz.Urz. UE L 157, s. 45)

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/84/WE z  27.09.2001  r. w  sprawie 
prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzie-
ła sztuki (Dz.Urz. UE L 272, s. 32)

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/29/WE z  22.05.2001  r. w  sprawie 
harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie in-
formacyjnym (Dz.Urz. WE L 167, s. 10 ze zm.)

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i  Rady 96/9/WE z  11.03.1996  r. w  sprawie 
ochrony prawnej baz danych (Dz.Urz. WE L 77, s. 20)

 Dyrektywa Rady 93/83/EWG z  27.09.1993  r. w  sprawie koordynacji niektórych zasad 
dotyczących prawa autorskiego oraz praw pokrewnych stosowanych w  odniesieniu do 
przekazu satelitarnego oraz retransmisji drogą kablową (Dz.Urz. WE L 248, s. 15 ze zm.)

1.3. Akty prawa polskiego

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.)

 Ustawa z  4.02.1994  r. o  prawie autorskim i  prawach pokrewnych (Dz.U. z  2017  r. 
poz. 880 ze zm.)

 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 20.11.2015 r. w sprawie 
procedury podziału i wypłaty wynagrodzenia oraz wyznaczenia w drodze konkursu or-
ganizacji zbiorowego zarządzania uprawnionej do podziału wypłaty tego wynagrodze-
nia (Dz.U. poz. 1924)
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 Rozporządzenie Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego z  23.10.2015  r. w  spra-
wie konkursu na organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi uprawnioną 
do zawierania umów na korzystanie z  utworów niedostępnych w  obrocie handlowym 
(Dz.U. poz. 1834)

 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 23.10.2015 r. w sprawie 
wykazu źródeł, których sprawdzenie jest wymagane w ramach starannych poszukiwań 
uprawnionych do utworów i przedmiotów praw pokrewnych, które mogą być uznane za 
osierocone, oraz sposobu dokumentowania informacji o wynikach starannych poszuki-
wań (Dz.U. poz. 1823)

 Rozporządzenie Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego z  22.10.2015  r. w  spra-
wie wzoru wniosku o wpis do wykazu utworów niedostępnych w obrocie handlowym 
(Dz.U. poz. 1790)

 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 11.09.2015 r. w sprawie 
pobierania i  wypłaty dodatkowego wynagrodzenia artystom wykonawcom od produ-
centa fonogramu oraz wyznaczenia w drodze konkursu organizacji zbiorowego zarzą-
dzania uprawnionej do pobierania i wypłaty tego wynagrodzenia (Dz.U. poz. 1572)

 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 17.07.2014 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu rocznego sprawozdania z  działalności organizacji zbiorowego 
zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi (Dz.U. poz. 978)

 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 3.02.2011 r. w sprawie wyznaczenia sądu 
okręgowego właściwego do rozpoznawania niektórych spraw z  zakresu prawa autor-
skiego i praw pokrewnych (Dz.U. Nr 36, poz. 186)

 Rozporządzenie Ministra Kultury z 30.04.2004 r. w sprawie rejestru informacji o pro-
dukcji nośników optycznych oraz rodzajach kodów identyfikacyjnych (Dz.U. Nr  124, 
poz. 1301)

2. Prawo autorskie w ujęciu międzynarodowym

2.1. Konwencja berneńska

Konwencja berneńska o  ochronie dzieł literackich i  artystycznych została przyję-
ta 9.09.1886  r. w  Bernie, jako wielostronna międzynarodowa umowa dotycząca 
respektowania praw autorskich pomiędzy suwerennymi krajami. Określa się ją 
skrótowo jako konwencję berneńską. Polskę obowiązuje tekst z 1971 r., tzw. akt pa-
ryski. Celem zawartej konwencji było stworzenie podstawy do ochrony autorskiej 
pomiędzy państwami sygnatariuszami, a  w  dalszej kolejności stworzenie zalążka 
ustawodawstwa ponadkrajowego1.

Konwencja berneńska nie z awiera definicji utworu. W  art.  2 zawarto szereg ele-
mentów tego pojęcia, nadając im bezwzględny charakter na gruncie stosunków 
konwencyjnych. Pojęcie utworu obejmuje:

1 J. Błeszyński, Konwencja berneńska a polskie prawo autorskie, Warszawa 1979, s. 17.
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