
 

POROZUMIENIE 

o współpracy i wzajemnej pomocy  

zawarte pomiędzy SYGNATARIUSZAMI w sprawie ochrony praw własności 

intelektualnej w środowisku cyfrowym,  

podpisane w Warszawie dnia 07 listopada 2011 r. 

 

 

PREAMBUŁA  

 

- wyrażając przekonanie o konieczności podjęcia wspólnych działań  

w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania oraz eliminowania naruszeń praw 

własności intelektualnej w środowisku cyfrowym;  

- uznając, że propagowanie wiedzy na temat poszanowania praw własności 

intelektualnej jest jednym z podstawowych filarów edukacji społecznej 

przyczyniającym się do zmniejszania skali zjawisk związanych  

z naruszeniami praw własności intelektualnej w środowisku cyfrowym; 

- mając na uwadze potrzebę tworzenia i wprowadzania dobrych praktyk oraz 

nowych metod działania w zwalczaniu powyższych naruszeń praw własności 

intelektualnej w środowisku cyfrowym; 

- dążąc do ukształtowania optymalnych wzorców współpracy poprzez 

opracowanie założeń do wspólnego systemu dobrych praktyk, a następnie jego 

upowszechnienia; 

- mając na celu pogłębianie wiedzy, doświadczeń oraz kontaktów roboczych 

między ekspertami poprzez udział w konferencjach, seminariach oraz innych 

wydarzeniach poświęconych prawom własności intelektualnej, także  

w środowisku elektronicznym; 



- dostrzegając zmiany społeczne, gospodarcze i kulturowe związane z 

dynamicznym postępem technologicznym, ze szczególnym uwzględnieniem 

Internetu oraz innych systemów teleinformatycznych; 

- uznając wspólne korzyści w zakresie wzmacniania ochrony praw własności 

intelektualnej; 

- mając na względzie, że podjęte wysiłki przyczynią się do dalszego umacniania 

wizerunku Polski na arenie międzynarodowej; 

- mając na uwadze, że wspólne działania skierowane na skuteczne 

egzekwowanie praw własności intelektualnej w środowisku cyfrowym 

przyczynią się do stabilizacji obrotu prawami i do poprawy bezpieczeństwa w 

tym zakresie; 

- dostrzegając potrzebę ustalenia trybu i warunków wzajemnej współpracy w tej 

dziedzinie Sygnatariusze uzgodnili, co następuje: 

Artykuł 1 

W rozumieniu niniejszego porozumienia: 

1. SYGNATARIUSZ POROZUMIENIA (zwany dalej Sygnatariuszem) 

oznacza każdy podmiot przystępujący do Porozumienia. 

2. USŁUGODAWCA – oznacza Sygnatariusza świadczącego usługi 

społeczeństwa informacyjnego lub dostarczającego usługi internetowe 

wykorzystywane przez osoby trzecie między innymi do handlu on – line lub 

zamieszczania treści objętych ochroną praw własności intelektualnej  

w jego systemie teleinformatycznym. Oznacza to także dzierżawców łączy, o ile 

zostaną oni wskazani w Porozumieniu przez Usługodawcę.  

3. UPRAWNIONY – oznacza Sygnatariusza, który posiada uprawnienia do 

korzystania lub zarządzania prawami własności intelektualnej, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami państwa członkowskiego lub prawa 

wspólnotowego Unii Europejskiej, w odniesieniu do przedmiotów praw 

objętych niniejszym Porozumieniem. 



4. UŻYTKOWNIK – oznacza osobę korzystającą z usług udostępnionych  

w środowisku cyfrowym, w tym w Internecie. 

 

      Artykuł 2 

Porozumienie określa warunki współpracy Sygnatariuszy w zakresie ochrony 

praw własności intelektualnej oraz przeciwdziałania ich naruszeniom  

w środowisku cyfrowym, w szczególności na platformach internetowych. 

 

      Artykuł 3 

Sygnatariusze ustalają, że będą wykonywali postanowienia Porozumienia 

zgodnie z przepisami prawa. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym 

Porozumieniu zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa. 

 

      Artykuł 4 

Uprawniony identyfikuje oraz rozpoznaje naruszenia praw własności 

intelektualnej. W tym celu może monitorować środowisko cyfrowe.  

 

Artykuł 5 

Dążąc do systematycznego ograniczania zjawisk związanych z naruszeniami 

praw własności intelektualnej Sygnatariusze będą przekazywali sobie 

wzajemnie informacje o ujawnionych faktach naruszeń tych praw. 

 

      Artykuł 6 

Sygnatariusze zapewnią wymianę danych kontaktowych umożliwiających 

wzajemną komunikację między nimi, w tym osób odpowiedzialnych za 

wykonanie Porozumienia.  

  



 

      Artykuł 7 

Sygnatariusze dołożą wszelkich starań, aby zapewnić poprawność, 

wiarygodność i rzetelność przekazywanych sobie informacji o przypadkach 

naruszeń praw własności intelektualnej. 

 

      Artykuł 8 

Uprawniony będzie wykorzystywał uzyskane informacje tylko w zakresie 

niezbędnym do dochodzenia przysługujących mu praw.  

 

      Artykuł 9 

Usługodawca podejmuje zobowiązanie przyjęcia i wprowadzenia do regulaminu 

świadczenia usług postanowień, które zabraniają Użytkownikom działań 

naruszających prawa własności intelektualnej w Internecie w związku  

z korzystaniem z usług świadczonych przez Usługodawcę. Warunki regulaminu 

zostaną przekazane Użytkownikom. 

 

      Artykuł 10 

Usługodawca wprowadzi stosowne warunki i procedury, które doprowadzą do 

wyeliminowania stwierdzonych naruszeń praw własności intelektualnej oraz 

zabezpieczenia posiadanych informacji niezbędnych do identyfikacji 

Użytkownika, który dopuścił się naruszeń. 

 

Artykuł 11 

Usługodawca umożliwi Uprawnionemu, w miarę możliwości technicznych, 

stosowanie rozwiązań technologicznych, które pozwalają na identyfikację lub 

ochronę treści będących przedmiotem praw własności intelektualnej. 

  



 

Artykuł 12 

Zasady korzystania z informacji uzyskanych w wyniku realizacji Porozumienia 

winny zostać uregulowane przez Sygnatariuszy.  

 

      Artykuł 13 

 

Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony. 

 

      Artykuł 14 

 

1. Jakiekolwiek zmiany w postanowieniach Porozumienia mogą być 

dokonane wyłącznie za zgodą wszystkich Sygnatariuszy. 

2.  Sygnatariusze zgodnie postanawiają, że oryginał Porozumienia będzie 

przechowywany u Depozytariusza. 

3. Obowiązki Depozytariusza powierza się Ministrowi Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego. 

4. Nowe podmioty mogą przystąpić do Porozumienia w dowolnym 

momencie, poprzez złożenie przez osoby umocowane do ich reprezentacji 

stosownego pisemnego oświadczenia u Depozytariusza. 

5. Depozytariusz informuje Sygnatariuszy o wszelkich zmianach 

dotyczących Porozumienia, w tym o przystąpieniu do niej kolejnych 

Sygnatariuszy, wypowiedzenia przez obecnego Sygnatariusza 

Porozumienia, czy o zmianach dotyczących reprezentujących 

Sygnatariuszy pełnomocników. 

  



 

 

      Artykuł 15 

 

1. Sygnatariusz przestaje być stroną Porozumienia z chwilą przesłania 

skutecznie doręczonego wypowiedzenia do Depozytariusza. 

2. Prawa i obowiązki Sygnatariusza wynikające z Porozumienia wygasają  

z chwila złożenia przez niego oświadczenia o wypowiedzeniu 

Depozytariuszowi. 

 

      Artykuł 16 

 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

SYGNATARIUSZE: 

 

 


