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ACTA a prawo polskie: 
 

Zestawienie treści przepisów umowy handlowej ACTA  
i ich odpowiedników w prawie polskim 

 
 

Nr Art. 
ACTA 

Treść przepisu ACTA Odpowiednik w prawie polskim  

Normy z zakresu prawa cywilnego 

Art. 7 1. Każda Strona umożliwia posiadaczom praw dochodzenie 
i egzekwowanie wszelkich praw własności intelektualnej 
w drodze cywilnego postępowania sądowego, jak określono 
w postanowieniach niniejszej sekcji.  

2. W zakresie, w jakim środki cywilnoprawne mogą 
przysługiwać w związku z rozstrzygnięciem dotyczącym istoty 
sprawy w ramach postępowania administracyjnego, każda 
Strona zapewnia zgodność tych postępowań z zasadami 
odpowiadającymi co do swej istoty zasadom określonym 
w niniejszej sekcji.  

Każda strona może wyłączyć z zakresu niniejszej sekcji 
patenty i ochronę informacji nieujawnionych. 

Art. 287 ust. 1 pwp 

Art. 296 ust. 1 pwp 

Art. 301 pwp  

Art. 285 pwp  

Art. 79 ust. 1 pkt 1) papp 

Art. 101 papp 

Art. 8 
ust. 1 

Każda Strona przewiduje w cywilnych postępowaniach 
sądowych dotyczących dochodzenia i egzekwowania praw 
własności intelektualnej możliwość wydania przez jej organy 
sądowe nakazu zaprzestania przez stronę działań 
stanowiących naruszenie, oraz między innymi wydania tej 
stronie lub w stosownych przypadkach stronie trzeciej, nad 
którą odnośny organ sądowy sprawuje jurysdykcję, nakazu 
mającego na celu uniemożliwienie wprowadzenia do 
obrotu handlowego towarów, które naruszają prawa 
własności intelektualnej.  

Art. 287 ust. 1 pwp 

Art. 296 ust. 1 pwp 

Art. 301 pwp  

Art. 285 pwp  

Art. 79 ust. 1 pkt 1) papp 

Art. 101 papp 

Art. 9 
ust. 1  

Każda Strona zapewnia w cywilnych postępowaniach 
sądowych dotyczących dochodzenia i egzekwowania praw 
własności intelektualnej możliwość nakazania przez jej 
organy sądowe sprawcy naruszenia, który wiedział lub miał 
wystarczające podstawy, aby wiedzieć, że zajmuje się 
działalnością stanowiącą naruszenie, zapłaty posiadaczowi 
praw odszkodowania odpowiedniego dla wyrównania 
szkody, jakiej posiadacz praw doznał w wyniku naruszenia. 
Określając kwotę odszkodowania za naruszenie praw 
własności intelektualnej, organy sądowe Strony muszą mieć 
możliwość [ang. shall have the authority] wzięcia pod 
uwagę, między innymi, przedstawionego przez posiadacza 
praw jakiegokolwiek zgodnego z prawem obliczenia 
wartości, które może obejmować utracone zyski, wartość 

Art. 79 ust. 1 pkt 3 papp 

Art. 101 papp 

Art. 287 ust. 1 pwp 

Art. 296 ust. 1 pwp 

Art. 361 § 2 kc  
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Nr Art. 
ACTA 

Treść przepisu ACTA Odpowiednik w prawie polskim  

towarów lub usług, których dotyczy naruszenie, 
wycenionych zgodnie z ceną rynkową lub sugerowaną 
ceną detaliczną.  

Art. 9 
ust. 2 

Przynajmniej w przypadkach naruszeń praw autorskich lub 
praw pokrewnych oraz podrabiania znaku towarowego 
każda Strona przewiduje w cywilnych postępowaniach 
sądowych możliwość nakazania sprawcy naruszenia przez jej 
organy sądowe, aby wypłacił posiadaczowi praw swoje 
zyski, które osiągnął w wyniku naruszenia. Strona może 
przyjąć domniemanie, że zyski te stanowią kwotę 
odszkodowania, o której mowa w ust. 1. 

Art. 79 ust. 1 pkt 4 papp 

Art. 79 ust. 2 pkt 2 papp  

Art. 101 papp 

Art. 287 ust. 1 pwp 

Art. 296 ust. 1 pwp 

Art. 9 
ust. 3 

Przynajmniej w odniesieniu do naruszenia prawa autorskiego 
lub praw pokrewnych chroniących utwory, fonogramy 
i wykonania, a także w przypadku podrabiania znaków 
towarowych, każda Strona ustanawia lub utrzymuje w mocy 
system przewidujący co najmniej jeden z następujących 
elementów: 

a) odszkodowanie w z góry ustalonej wysokości; lub  

b) domniemania służące ustaleniu wysokości 
odszkodowania wystarczającej do wyrównania 
posiadaczowi praw szkody spowodowanej 
naruszeniem; lub  

c) dodatkowe odszkodowanie, przynajmniej 
w odniesieniu do prawa autorskiego. 

Art. 79 ust. 1 pkt 3 papp 

Art. 101 papp 

Art. 296 ust. 1 pwp 

Art. 9 
ust. 4 

4.W sytuacji gdy Strona przewiduje środek zaradczy, 
o którym mowa w ust. 3 lit. a), lub domniemania, o których 
mowa w ust. 3 lit. b), Strona ta zapewnia swoim organom 
sądowym albo posiadaczowi praw możliwość wyboru 
takiego środka lub takich domniemań jako alternatywy 
wobec środków, o których mowa w ust. 1 i 2.  

Art. 79 ust. 1 pkt 3) papp 

Art. 101 papp 

Art. 296 ust. 1 pwp 

Art. 9 
ust. 5 

Każda Strona przewiduje możliwość nakazania przez jej 
organy sądowe, w stosownych przypadkach, na 
zakończenie cywilnych postępowań sądowych 
dotyczących naruszenia przynajmniej prawa autorskiego lub 
praw pokrewnych, lub znaków towarowych, aby strona 
przegrywająca wypłaciła stronie wygrywającej kwotę 
kosztów lub opłat sądowych oraz stosownych honorariów 
pełnomocnika procesowego, lub wszelkich innych 
wydatków przewidzianych w prawie danej Strony. 

Art. 98 kpc 

Art. 10  1. Przynajmniej w odniesieniu do pirackich towarów 
chronionych prawem autorskim i towarów oznaczonych 
podrobionym znakiem towarowym każda Strona przewiduje 
możliwość nakazania przez jej organy sądowe w cywilnych 
postępowaniach sądowych, na wniosek posiadacza praw, 
zniszczenia towarów stanowiących naruszenie, poza 
wyjątkowymi okolicznościami, bez jakiejkolwiek 
rekompensaty.  

2. Ponadto każda Strona przewiduje możliwość nakazania 
przez jej organy sądowe, aby materiały i narzędzia, których 

Art. 79 ust. 4 papp 

Art. 101 papp 

Art. 286 pwp 
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Nr Art. 
ACTA 

Treść przepisu ACTA Odpowiednik w prawie polskim  

głównym przeznaczeniem było wytwarzanie lub tworzenie 
towarów stanowiących naruszenie, zostały niezwłocznie 
i bez jakiejkolwiek rekompensaty zniszczone lub usunięte 
z obrotu handlowego w sposób, który zminimalizuje ryzyko 
dalszych naruszeń.  

3. Strona może przewidzieć stosowanie środków zaradczych 
opisanych w niniejszym artykule na koszt sprawcy naruszenia. 

Art.11 Bez uszczerbku dla przepisów prawa Strony dotyczących 
przywilejów, ochrony poufności źródeł informacji lub 
przetwarzania danych osobowych, każda Strona przewiduje 
w cywilnych postępowaniach sądowych dotyczących 
dochodzenia i egzekwowania praw własności intelektualnej 
możliwość nakazania przez jej organy sądowe sprawcy 
naruszenia lub osobie, którą podejrzewa się o naruszenie, na 
uzasadniony wniosek posiadacza praw, przekazania 
posiadaczowi praw lub organom sądowym, przynajmniej dla 
celów zgromadzenia dowodów, stosownych informacji, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawodawczymi 
i wykonawczymi, będących w posiadaniu lub pod kontrolą 
sprawcy naruszenia lub osoby, którą podejrzewa się 
o naruszenie. Informacje takie mogą obejmować informacje 
dotyczące dowolnej osoby zaangażowanej w jakikolwiek 
aspekt naruszenia lub podejrzewanego naruszenia oraz 
dotyczące środków produkcji lub kanałów dystrybucji 
towarów lub usług stanowiących naruszenie lub co do 
których zachodzi podejrzenie naruszenia, w tym informacje 
umożliwiające identyfikację osób trzecich, co do których 
istnieje podejrzenie, że są zaangażowane w produkcję 
i dystrybucję takich towarów lub usług, oraz identyfikację 
kanałów dystrybucji tych towarów lub usług. 

Art. 80 ust. 1 pkt 2)-3) papp 

Art. 2861 ust. 1-2 pwp 

Art. 293 kpc 

Art. 12 
ust. 1  

Każda Strona przyznaje swoim organom sądowym prawo 
zastosowania szybkich i skutecznych środków 
tymczasowych: 

a) w odniesieniu do strony lub w stosownych 
przypadkach strony trzeciej, wobec której odnośny 
organ sądowy sprawuje jurysdykcję, w celu 
uniemożliwienia naruszenia jakiegokolwiek prawa 
własności intelektualnej oraz w szczególności w celu 
uniemożliwienia wprowadzenia do obrotu 
handlowego towarów, których dotyczy naruszenie 
prawa własności intelektualnej;  

b) dla zabezpieczenia odpowiednich dowodów 
w związku z podejrzeniem naruszenia. 

Art. 80 ust. 1 pkt 1 papp  

Art. 80 ust. 1 pkt 1 papp 

Art. 2861 ust. 1 pkt 1) pwp 

Art. 730 i n. kpc 

 

Art. 12 
ust. 2 

Każda Strona przyznaje swoim organom sądowym prawo 
zastosowania środków tymczasowych bez wysłuchania 
drugiej strony, w stosownych przypadkach, w szczególności, 
gdy jakakolwiek zwłoka może spowodować dla posiadacza 
praw szkodę nie do naprawienia lub gdy istnieje możliwe do 
wykazania niebezpieczeństwo, że dowody zostaną 
zniszczone. W przypadku postępowania prowadzonego bez 
wysłuchania drugiej strony, każda Strona przyznaje swoim 

Art. 735 kpc  

Art. 755 § 1 i 3 kpc  

Art. 7301 § 1 kpc 
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Nr Art. 
ACTA 

Treść przepisu ACTA Odpowiednik w prawie polskim  

organom sądowym prawo do podejmowania 
natychmiastowego działania w odpowiedzi na wniosek 
o zastosowanie środków tymczasowych i do podejmowania 
decyzji bez zbytniej zwłoki. 

Art. 12 
ust. 3  

Przynajmniej w przypadkach naruszeń praw autorskich lub 
praw pokrewnych oraz podrabiania znaków towarowych 
każda Strona przewiduje w cywilnych postępowaniach 
sądowych możliwość nakazania przez jej organy sądowe 
konfiskaty lub innego rodzaju przejęcia kontroli nad 
podejrzanymi towarami oraz nad materiałami i narzędziami 
związanymi z naruszeniem oraz, przynajmniej w przypadku 
podrabiania znaków towarowych, nad dowodami 
w postaci dokumentów, oryginałów lub kopii, związanych 
z naruszeniem.  

Art. 730 i n. kpc 

 

Art. 12 
ust. 4 

Każda Strona przyznaje swoim organom prawo do 
wymagania od wnioskodawcy żądającego zastosowania 
środków tymczasowych, aby dostarczył wszelkie możliwe do 
pozyskania dowody, aby organy te mogły przekonać się 
w wystarczającym stopniu, że prawo wnioskodawcy zostało 
naruszone lub że istnieje groźba takiego naruszenia, a także 
prawo do nakazania wniesienia kaucji lub przedstawienia 
innego równoważnego zabezpieczenia wystarczającego 
dla ochrony osoby, przeciwko której skierowany jest wniosek, 
i zapobieżenia nadużyciu. Taka kaucja lub równoważne 
zabezpieczenie nie mogą nadmiernie zniechęcać do 
korzystania z procedur dotyczących takich środków 
tymczasowych. 

Art. 80 ust. 4 papp 

Art. 2861 ust. 6 pwp 

Art. 739 kpc 

Art. 12 
ust. 5 

W przypadku uchylenia lub wygaśnięcia środków 
tymczasowych na skutek działania lub zaniechania 
wnioskodawcy, lub w przypadku późniejszego ustalenia, że 
naruszenie prawa własności intelektualnej nie miało miejsca, 
organy sądowe mają prawo nakazać wnioskodawcy, na 
wniosek osoby, przeciwko której skierowny był wniosek, aby 
zapłacił tej osobie odpowiednią rekompensatę z tytułu 
wszelkich szkód spowodowanych przez te środki.  

Art. 746 kpc 

Normy z zakresu prawa celnego 

Art. 13 Zapewniając skuteczne dochodzenie i egzekwowanie praw 
własności intelektualnej na granicach, w stosowanych 
przypadkach oraz zgodnie z krajowym systemem ochrony 
praw własności intelektualnej, a także bez uszczerbku dla 
wymogów określonych w porozumieniu TRIPS, Strona nie 
powinna wprowadzać nieuzasadnionego rozróżnienia 
między prawami własności intelektualnej oraz powinna 
unikać tworzenia barier dla handlu prowadzonego zgodnie z 
prawem 

 

Art. 14 
ust. 1 

Każda Strona włącza w zakres stosowania niniejszej sekcji 
towary o charakterze handlowym wysyłane w małych 
przesyłkach.  
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Nr Art. 
ACTA 

Treść przepisu ACTA Odpowiednik w prawie polskim  

Art. 14 
ust. 2 

Strona może wyłączyć z zakresu stosowania niniejszej sekcji 
małe ilości towarów o charakterze niehandlowym 
znajdujące się w bagażu osobistym podróżnego. 

Art. 3 ust. 2 Rozp. 1383 

Art. 15 Każda Strona zezwala swoim właściwym organom na 
wezwanie posiadacza praw do przekazania stosownych 
informacji w celu pomocy właściwym organom we 
wprowadzeniu środków stosowanych przy kontroli 
granicznej, o których mowa w niniejszej sekcji. Strona może 
również zezwolić posiadaczowi praw na przekazanie 
stosownych informacji właściwym organom tej Strony. 

Art. 4 ust. 2, art. 8 ust. 2 i 
art. 11 ust. 1 Rozp. 1383 

Art. 16  1. Każda Strona przyjmuje lub utrzymuje w mocy procedury 
w odniesieniu do wysyłek przywozowych i wywozowych, 
w ramach których: 

a) organy celne Strony mogą z własnej inicjatywy 
podejmować działania w celu wstrzymania zwolnienia 
podejrzanych towarów; oraz 

b) w stosownych przypadkach, posiadacz praw może 
zwrócić się do właściwych organów Strony 
o wstrzymanie zwolnienia podejrzanych towarów. 

2. W odniesieniu do podejrzanych towarów w tranzycie lub 
w innych sytuacjach, gdy towary znajdują się pod kontrolą 
organów celnych, Strona może przyjąć lub utrzymać 
w mocy procedury, w ramach których: 

a) jej organy celne mogą z własnej inicjatywy 
podejmować działania w celu wstrzymania zwolnienia 
podejrzanych towarów lub w celu ich zatrzymania; 
oraz  

b) w stosownych przypadkach, posiadacz praw może 
zwrócić się do właściwych organów Strony 
o wstrzymanie zwolnienia lub o zatrzymanie 
podejrzanych towarów. 

Art. 4 ust.2 i art. 5 ust. 1 
Rozp. 1383 

Art. 17 Każda Strona zapewnia swoim właściwym organom prawo 
do wymagania od posiadacza praw, który wnosi 
o zastosowanie procedur opisanych w art. 16 (Środki 
stosowane przy kontroli granicznej) ust. 1 lit. b) i ust. 2 lit. b), 
aby przedstawił odpowiednie dowody, tak aby właściwe 
organy mogły stwierdzić, że według prawa Strony 
prowadzącej postępowanie naruszenie prawa własności 
intelektualnej tego posiadacza jest prawdopodobne, oraz 
aby przekazał wystarczające informacje, co do których 
można w uzasadniony sposób przypuszczać, że znajdują się 
w jego posiadaniu, dzięki którym podejrzane towary mogą 
być odpowiednio zidentyfikowane przez właściwe organy. 
Wymóg dostarczenia wystarczających informacji nie może 
nadmiernie zniechęcać do korzystania z procedur 
opisanych w art. 16 

Art. 4 ust. 2, art. 5 ust. 5 i 6 
Rozp. 1383 

Art. 17 
ust. 2 

Każda Strona przewiduje możliwość składania wniosków 
o wstrzymanie zwolnienia lub o zatrzymanie jakichkolwiek 
podejrzanych towarów znajdujących się pod kontrolą 

Art. 5 Rozp. 1383 
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Nr Art. 
ACTA 

Treść przepisu ACTA Odpowiednik w prawie polskim  

organów celnych na terytorium Strony. Strona może 
przewidzieć możliwość składania takich wniosków 
w odniesieniu do wielu wysyłek. Strona może postanowić, że 
na żądanie posiadacza praw wniosek o wstrzymanie 
zwolnienia lub o zatrzymanie podejrzanych towarów może 
mieć zastosowanie do wybranych punktów wprowadzenia 
i wyjścia pod kontrolą organów celnych.  

Art. 17 
ust. 3 

Każda Strona zapewnia, aby jej właściwe organy 
w rozsądnym terminie informowały wnioskodawcę, czy 
przyjęły wniosek. W przypadku gdy właściwe organy Strony 
przyjęły wniosek, informują również wnioskodawcę o okresie 
ważności wniosku.  

Art. 5 ust. 7 Rozp. 1383 

Art. 17 
ust. 4 

Strona może przyznać swoim właściwym organom – 
w przypadku gdy wnioskodawca nadużył procedur 
opisanych w art. 16 (Środki stosowane przy kontroli 
granicznej) ust. 1 lit. b) i ust. 2 lit. b) lub gdy istnieje 
uzasadniony powód – prawo do odrzucenia, zawieszenia lub 
unieważnienia wniosku. 

Art. 5 ust. 8 i art. 12 Rozp. 
1383 

Art. 18 Każda Strona zapewnia swoim właściwym organom prawo 
do wymagania od posiadacza praw, który wnosi 
o zastosowanie procedur opisanych w art. 16 (Środki 
stosowane przy kontroli granicznej) ust. 1 lit. b) i ust. 2 lit. b), 
aby wniósł kaucję w rozsądnej wysokości lub przedstawił 
inne równoważne zabezpieczenie wystarczające dla 
ochrony osoby, przeciwko której skierowany jest wniosek, 
i właściwych organów oraz zapobieżenia nadużyciu. Każda 
Strona zapewnia, aby taka kaucja lub równoważne 
zabezpieczenie nie zniechęcały nadmiernie do korzystania 
z takich procedur. Strona może postanowić, że taka kaucja 
może przyjąć formę gwarancji stwierdzającej, że jeśli 
właściwe organy ustalą, iż towary nie stanowią naruszenia, 
osoba, przeciwko której skierowany jest wniosek, otrzyma 
wyrównanie wszelkich strat lub szkód wynikających 
z jakiegokolwiek wstrzymania zwolnienia towarów lub ich 
zatrzymania. Strona może, jedynie w wyjątkowych 
okolicznościach lub na podstawie orzeczenia sądowego, 
pozwolić osobie, przeciwko której skierowany jest wniosek, 
na wejście w posiadanie podejrzanych towarów w zamian 
za przedstawienie gwarancji lub innego zabezpieczenia.  

Art. 6 ust. 1 Rozp. 1383 

Art. 19 Każda Strona przyjmuje lub utrzymuje w mocy procedury, 
w ramach których jej właściwe organy mogą stwierdzić 
w rozsądnym terminie po wszczęciu procedur opisanych 
w art. 16 (Środki stosowane przy kontroli granicznej), czy 
podejrzane towary naruszają prawo własności intelektualnej. 

Art. 13 Rozp. 1383 

Art. 6 kpc 

art. 2 § 1 pkt 4 kpk 

 

Art. 20 
ust. 1 

Każda Strona przewiduje możliwość nakazania przez jej 
właściwe organy zniszczenia towarów w wyniku ustalenia, 
o którym mowa w art. 19 (Ustalenie naruszenia), że towary te 
stanowią naruszenie. W przypadkach, w których towary 
takie nie zostaną zniszczone, każda Strona zapewnia, poza 
wyjątkowymi okolicznościami, usunięcie takich towarów 

Art. 17 Rozp. 1383 

Art. 31 PrCel 

art. 6101 kpc 
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Nr Art. 
ACTA 

Treść przepisu ACTA Odpowiednik w prawie polskim  

z obrotu handlowego, w taki sposób, aby posiadacz praw 
uniknął jakiejkolwiek szkody.  

Art. 20 
ust. 2, 
ust. 3 

2. W stosunku do towarów oznaczonych podrobionym 
znakiem towarowym zwykłe usunięcie znaku towarowego 
umieszczonego na nich bezprawnie nie jest, poza 
wyjątkowymi przypadkami, wystarczające, aby zezwolić na 
dopuszczenie takich towarów do obrotu handlowego.  

3. Strona może umożliwić swoim właściwym organom 
nałożenie sankcji administracyjnych w wyniku ustalenia, 
o którym mowa w art. 19 (Ustalenie naruszenia), że towary te 
stanowią naruszenie. 

 

Art. 297 pwp 

Art. 21 Każda Strona zapewnia, aby opłaty za wniosek, 
przechowywanie lub zniszczenie, które ustalą właściwe 
organy Strony w związku z procedurami opisanymi 
w niniejszej sekcji, nie mogły być wykorzystane do 
nadmiernego zniechęcenia do korzystania z takich 
procedur. 

 

Art. 93 ust. 1 pkt 1 PrCel 

Art. 6 ust. 1 Rozp. 1383 

§ 2 Rozp. oppoc  

Art. 22 Bez uszczerbku dla przepisów prawa Strony dotyczących 
prywatności lub poufności informacji:  

a) Strona może upoważnić swoje właściwe organy do 
udzielenia posiadaczowi praw informacji dotyczących 
określonych wysyłek towarów, w tym opisu i ilości 
towarów, aby pomóc w wykryciu towarów 
stanowiących naruszenie; 

b) Strona może upoważnić swoje właściwe organy do 
udzielenia posiadaczowi praw informacji dotyczących 
towarów, w tym między innymi opisu i ilości towarów, 
nazwy i adresu nadawcy, importera, eksportera, lub 
odbiorcy, a także, jeśli jest znany, kraju pochodzenia 
towarów oraz nazwy i adresu producenta towarów, 
aby pomóc w ustaleniu, o którym mowa w art. 19 
(Ustalenie naruszenia);  

c) jeżeli Strona nie udzieliła swoim właściwym organom 
upoważnienia, o którym mowa w lit. b), upoważnia 
ona swoje właściwe organy, przynajmniej w przypadku 
towarów przywożonych, gdy właściwe organy Strony 
skonfiskowały podejrzane towary lub dokonały 
ustalenia, o którym mowa w art. 19 (Ustalenie 
naruszenia), że towary powodują naruszenie, do 
udzielenia posiadaczowi praw, w terminie trzydziestu 
dni od dokonania konfiskaty lub ustalenia, informacji 
dotyczących tych towarów, w tym między innymi 
opisu i ilości towarów, nazwy i adresu nadawcy, 
importera, eksportera, lub odbiorcy, a także, jeśli jest 
znany, kraju pochodzenia towarów oraz nazwy 
i adresu producenta towarów.  

Art. 4 ust. 2, art. 9 ust. 3 
Rozp. 1383 
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Nr Art. 
ACTA 

Treść przepisu ACTA Odpowiednik w prawie polskim  

Normy z zakresu prawa karnego 

Art. 23 
ust. 1 

Każda Strona przewiduje przepisy dotyczące postępowań 
karnych i sankcji, które są stosowane przynajmniej 
w przypadkach umyślnego podrabiania znaku towarowego 
lub piractwa praw autorskich lub praw pokrewnych na skalę 
handlową. Na użytek niniejszej sekcji działania na skalę 
handlową obejmują przynajmniej działania prowadzone 
jako działalność handlowa w celu osiągnięcia bezpośredniej 
lub pośredniej korzyści ekonomicznej lub handlowej.  

Art. 116, 117, 118 papp 

Art. 305, 307 pwp 

Art. 278 §2, 293 kk 

Art. 23 
ust. 2 

Każda Strona przewiduje przepisy dotyczące postępowań 
karnych i sankcji, które są stosowane w przypadkach 
umyślnego przywozu i użytku krajowego, w obrocie 
handlowym i na skalę handlową, etykiet i opakowań:  

a) które zostały opatrzone bez zezwolenia znakiem 
towarowym identycznym ze znakiem towarowym 
zarejestrowanym na jej terytorium lub niedającym się 
od niego odróżnić; oraz  

b) które są przeznaczone do użytku w obrocie 
handlowym towarami lub w związku z usługami, które 
są identyczne z towarami lub usługami, dla których 
taki znak towarowy został zarejestrowany. 

 

Art. 118 papp 

Art. 305 pwp 

Art. 25 uznk 

Art. 23 
ust. 3 

Strona może przewidzieć w stosownych przypadkach 
przepisy dotyczące postępowań karnych i sankcji za 
nieupoważnione kopiowanie dzieł kinematograficznych 
podczas seansu filmowego w obiekcie wyświetlającym filmy 
ogólnie otwartym dla publiczności. 

Art. 117 papp 

Art. 23 
ust. 4 

W odniesieniu do przestępstw określonych w niniejszym 
artykule, których dotyczą przewidziane przez Stronę przepisy 
dotyczące postępowań karnych i sankcji, Strona ta 
zapewnia w swoim prawie odpowiedzialność karną za 
pomocnictwo i podżeganie. 

Art. 18 kk 

Art. 23 
ust. 5 

Każda Strona przyjmuje niezbędne, zgodne z zasadami jej 
prawa, środki w celu ustanowienia odpowiedzialności, która 
może mieć formę odpowiedzialności karnej, osób prawnych 
za przestępstwa określone w niniejszym artykule, 
w odniesieniu do których Strona przewiduje przepisy 
dotyczące postępowań karnych i sankcji. Taka 
odpowiedzialność pozostaje bez uszczerbku dla 
odpowiedzialności karnej osób fizycznych, które dopuściły 
się przestępstwa. 

Art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. e)  

i art. 16 ust. 1 pkt 11 
OdpPodZb 

Art. 24  Za przestępstwa określone w art. 23 (Przestępstwa) ust. 1, 2 i 4 
każda Strona przewiduje sankcje, które obejmują 
pozbawienie wolności oraz kary pieniężne w wysokości 
wystarczającej do odstraszenia od popełnienia naruszenia 
w przyszłości, zgodnie z granicami sankcji stosowanych za 
przestępstwa o podobnym ciężarze. 

Art. 116-118 papp 

Art. 305 pwp 
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Nr Art. 
ACTA 

Treść przepisu ACTA Odpowiednik w prawie polskim  

Art. 25 
ust. 1 

W odniesieniu do przestępstw, o których mowa w art. 23 
(Przestępstwa) ust. 1, 2, 3 i 4, w odniesieniu do których Strona 
przewiduje przepisy dotyczące postępowań karnych 
i sankcji, Strona ta przewiduje możliwość wydania przez 
swoje właściwe organy nakazu zajęcia towarów, co do 
których istnieje podejrzenie, że są towarami oznaczonymi 
podrobionym znakiem towarowym lub pirackimi towarami 
chronionymi prawem autorskim, wszelkich związanych z nimi 
materiałów i narzędzi wykorzystywanych do popełnienia 
czynu, co do którego istnieje podejrzenie naruszenia prawa, 
dokumentacji odnoszącej się do tego czynu oraz majątku 
pochodzącego z działalności, co do której istnieje 
podejrzenie naruszenia prawa, lub uzyskanego pośrednio 
lub bezpośrednio w jej wyniku. 

Art. 217 kpk 

Art. 25 
ust. 2 

Jeśli Strona wymaga identyfikacji przedmiotów 
podlegających zajęciu przed wydaniem nakazu, o którym 
mowa w ust. 1, Strona ta nie wymaga, aby przedmioty były 
opisane w sposób bardziej szczegółowy niż jest to niezbędne 
do ich identyfikacji w celu zajęcia.  

 

Art. 25 
ust. 3 

W odniesieniu do przestępstw, o których mowa w art. 23 
(Przestępstwa) ust. 1, 2, 3 i 4, w odniesieniu do których Strona 
przewiduje przepisy dotyczące postępowań karnych 
i sankcji, Strona ta przewiduje możliwość orzeczenia przez 
swoje właściwe organy przepadku lub wydania nakazu 
zniszczenia wszystkich towarów oznaczonych podrobionym 
znakiem towarowym lub pirackich towarów chronionych 
prawem autorskim. W przypadkach, w których towary 
oznaczone podrobionym znakiem towarowym lub pirackie 
towary chronione prawem autorskim nie zostaną zniszczone, 
właściwe organy zapewniają, poza wyjątkowymi 
okolicznościami, usunięcie takich towarów z obrotu 
handlowego w taki sposób, aby uniknąć wyrządzenia 
jakiejkolwiek szkody posiadaczowi praw. Każda Strona 
zapewnia, aby przepadek lub zniszczenie takich towarów 
następowały bez jakiejkolwiek rekompensaty na rzecz 
sprawcy naruszenia. 

Art. 121 papp  

Art. 306 pwp 

Art. 44 kk 

Art. 25 
ust. 4 

W odniesieniu do przestępstw, o których mowa w art. 23 
(Przestępstwa) ust. 1, 2, 3 i 4, w odniesieniu do których Strona 
przewiduje przepisy dotyczące postępowań karnych 
i sankcji, Strona ta przewiduje możliwość orzeczenia przez 
swoje właściwe organy przepadku lub wydania nakazu 
zniszczenia materiałów i narzędzi wykorzystywanych głównie 
do wytwarzania towarów oznaczonych podrobionym 
znakiem towarowym lub pirackich towarów chronionych 
prawem autorskim oraz, przynajmniej w przypadku 
poważnych przestępstw, majątku pochodzącego 
z działalności naruszającej prawo lub uzyskanego pośrednio 
lub bezpośrednio w jej wyniku. Każda Strona zapewnia, aby 
przepadek lub zniszczenie takich materiałów, narzędzi lub 
majątku następowały bez jakiejkolwiek rekompensaty na 
rzecz sprawcy naruszenia. 

Art. 121 papp 

Art. 306 pwp 
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Nr Art. 
ACTA 

Treść przepisu ACTA Odpowiednik w prawie polskim  

Art. 25 
ust. 5 

W odniesieniu do przestępstw, o których mowa w art. 23 
(Przestępstwa) ust. 1, 2, 3 i 4, w odniesieniu do których Strona 
przewiduje przepisy dotyczące postępowań karnych 
i sankcji, Strona ta może przewidzieć możliwość wydania 
przez swoje organy sądowe nakazu:  

a)zajęcia majątku, którego wartość odpowiada wartości 
majątku pochodzącego z działalności, co do której 
podejrzewa się naruszenie prawa, lub uzyskanego pośrednio 
lub bezpośrednio w jej wyniku; oraz 

b)przepadku majątku, którego wartość odpowiada wartości 
majątku pochodzącego z działalności naruszającej prawo 
lub uzyskanego pośrednio lub bezpośrednio w jej wyniku. 

Art. 217 kpk 

Art. 45 kk 

Art. 26 Każda Strona przewiduje, w stosownych przypadkach, 
możliwość wszczynania przez jej właściwe organy z urzędu 
dochodzeń lub działań prawnych w odniesieniu do 
przestępstw, o których mowa w art. 23 (Przestępstwa) ust. 1, 
2, 3 i 4, dla których Strona przewiduje przepisy dotyczące 
postępowań karnych i sankcji. 

Art. 116 ust. 3, 117 ust. 3 
papp 

Art. 118 ust. 2 i 3 papp 

Art. 122 papp 

Art. 305 ust. 3, Art. 307, 308, 
309 pwp  

Art. 310 pwp 

Normy dotyczące środowiska cyfrowego 

Art. 27 
ust. 1-3 

1. Każda Strona zapewnia w swoim prawie, w stopniu 
określonym w sekcji 2 (Dochodzenie i egzekwowanie praw 
w postępowaniu cywilnym) i sekcji 4 (Dochodzenie 
i egzekwowanie praw w postępowaniu karnym) dostępność 
procedur dochodzenia i egzekwowania, tak aby umożliwić 
skuteczne działania przeciwko naruszaniu praw własności 
intelektualnej, które odbywa się w środowisku cyfrowym, 
w tym doraźne środki zapobiegające naruszeniom i środki 
odstraszające od dalszych naruszeń.  

2. Poza postanowieniami ust. 1, procedury dochodzenia 
i egzekwowania każdej Strony mają zastosowanie do 
naruszenia prawa autorskiego lub praw pokrewnych za 
pośrednictwem sieci cyfrowych, które może obejmować 
bezprawne wykorzystanie środków powszechnego 
rozpowszechniania w celu dokonania naruszenia. Procedury 
są stosowane w sposób, który pozwala uniknąć tworzenia 
barier dla zgodnej z prawem działalności, w tym handlu 
elektronicznego, oraz, zgodnie z prawem Strony, przy 
zachowaniu podstawowych zasad, takich jak wolność 
słowa, prawo do sprawiedliwego procesu i prywatności. 

3. Każda Strona dąży do wspierania wspólnych wysiłków 
przedsiębiorców na rzecz skutecznego zwalczania naruszeń 
praw związanych ze znakami towarowymi, praw autorskich 
lub praw pokrewnych, przy jednoczesnym zachowaniu 
zgodnej z prawem konkurencji oraz, zgodnie z prawem 
Strony, przy zachowaniu podstawowych zasad, takich jak 
wolność słowa, prawo do sprawiedliwego procesu 
i prywatności.  

Art. 79, 101 papp 

Art. 287, 292, 296 pwp  

Art. 12-14 uśde  
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Nr Art. 
ACTA 

Treść przepisu ACTA Odpowiednik w prawie polskim  

Art. 27 
ust. 4 

Strona może, zgodnie ze swoimi przepisami ustawodawczymi 
i wykonawczymi, przewidzieć możliwość wydania przez 
swoje właściwe organy dostawcy usług internetowych 
nakazu niezwłocznego ujawnienia posiadaczowi praw 
informacji wystarczających do zidentyfikowania abonenta, 
co do którego istnieje podejrzenie, że jego konto zostało 
użyte do naruszenia, jeśli ten posiadacz praw zgłosił 
w sposób wystarczający pod względem prawnym żądanie 
dotyczące naruszenia praw związanych ze znakami 
towarowymi, praw autorskich lub praw pokrewnych 
i informacje te mają służyć do celów ochrony lub 
dochodzenia i egzekwowania tych praw. Procedury są 
stosowane w sposób, który pozwala uniknąć tworzenia 
barier dla zgodnej z prawem działalności, w tym handlu 
elektronicznego, oraz, zgodnie z prawem Strony, przy 
zachowaniu podstawowych zasad, takich jak wolność 
słowa, prawo do sprawiedliwego procesu i prywatności. 

Art. 80 ust. 1 lit. c) papp 

Art. 2861 ust. 1 pkt 3 lit. c) 
pwp 

Art. 27 
ust. 5, 
ust. 6  

5.Każda Strona zapewnia odpowiednią ochronę prawną 
oraz skuteczne środki zaradcze przeciwko obchodzeniu 
skutecznych środków technicznych stosowanych przez 
autorów, wykonawców lub producentów fonogramów 
w związku z korzystaniem z ich praw, które to środki 
ograniczają podejmowanie wobec ich utworów, wykonań 
i fonogramów działań, na które ci autorzy, wykonawcy lub 
producenci fonogramów nie udzielili zezwolenia lub które nie 
są prawnie dozwolone.  

6.Aby zapewnić odpowiednią ochronę prawną oraz 
skuteczne środki zaradcze, o których mowa w ust. 5, każda 
ze Stron zapewnia ochronę co najmniej w odniesieniu do: 

a) w stopniu określonym w swoim prawie:  

(i) nieupoważnionego obchodzenia skutecznego 
środka technicznego dokonanego świadomie 
lub w okolicznościach wystarczających aby być 
świadomym, że takie obchodzenie jest 
dokonywane; oraz  

(ii) oferowania do publicznej sprzedaży urządzenia 
lub produktu, włącznie z programami 
komputerowymi, lub usługi jako metody 
obchodzenia skutecznego środka technicznego; 
oraz 

b) produkcji, przywozu lub rozpowszechniania urządzeń 
lub produktów, włącznie z programami 
komputerowymi, lub świadczenia usług, które:  

(i) są głównie zaprojektowane lub wyprodukowane 
w celu obchodzenia skutecznego środka 
technicznego; lub 

(ii)    mają jedynie ograniczony cel handlowy inny niż 
obchodzenie     skutecznego środka 
technicznego 

Art. 1181 papp  

Art. 79 ust. 6 papp 
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Nr Art. 
ACTA 

Treść przepisu ACTA Odpowiednik w prawie polskim  

Art. 27 
ust. 7 

W celu ochrony podanych w formie elektronicznej informacji 
o zarządzaniu prawami każda ze Stron przewiduje 
odpowiednią ochronę prawną oraz skuteczne środki 
zaradcze przeciwko każdemu, kto świadomie i bez 
zezwolenia dopuszcza się jednego z następujących czynów, 
wiedząc lub – gdy chodzi o środki cywilnoprawne – mając 
uzasadnione podstawy, aby wiedzieć, że czyn ten 
spowoduje, umożliwi, ułatwi lub ukryje naruszenie 
jakichkolwiek praw autorskich lub praw pokrewnych: 

a) usuwania lub zmiany jakichkolwiek podanych w formie 
elektronicznej informacji o zarządzaniu prawami;  

b) rozpowszechniania, przywozu w celu 
rozpowszechniania, nadawania, komunikowania lub 
publicznego udostępniania utworów, wykonań lub 
fonogramów ze świadomością, że podane w formie 
elektronicznej informacje o zarządzaniu prawami 
zostały usunięte lub zmienione bez zezwolenia. 

Art. 79 ust. 7 papp 
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WYKAZ SKRÓTÓW 

 

kc – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 

kk – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny 

kpc – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego 

kpk – ustawa z dnia z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego 

OdpPodZb – ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 
czyny zabronione pod groźbą kary 

papp – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

PrCel – ustawa z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne 

pwp – ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej 

Rozp. 1383 – Rozporządzenie Rady (WE) nr 1383/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. dotyczące działań organów 
celnych skierowanych przeciwko towarom podejrzanym o naruszenie niektórych praw własności 
intelektualnej oraz środków podejmowanych w odniesieniu do towarów, co do których stwierdzono, że 
naruszyły takie prawa 

Rozp. oppoc – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie opłat pobieranych 
przez organy celne 

uśde – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  

uznk – ustawa z dnia16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejszy dokument ma wyłącznie charakter informacyjny i nie powinien stanowić podstawy podejmowania 
wiążących decyzji. Powyższe informacje nie mogą być traktowane jako porada prawna.  
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