
Art. 39. W przypadkach okreÊlonych w art. 36 sàd
orzeka przepadek rzeczy stanowiàcych przedmiot prze-
st´pstwa albo s∏u˝àcych lub przeznaczonych do jego
pope∏nienia, choçby nie by∏y w∏asnoÊcià sprawcy.

Rozdzia∏ 5

Przepisy zmieniajàce, przejÊciowe i koƒcowe

Art. 40. W ustawie z dnia 26 paêdziernika 1982 r.
o wychowaniu w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏aniu alkoho-
lizmowi (Dz.U. Nr 35, poz. 230, z 1984 r. Nr 34, poz. 184,
z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 35, poz. 192,
z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 73, poz. 431, z 1991 r. Nr 73,
poz. 321 i Nr 94, poz. 419, z 1993 r. Nr 40, poz. 184,
z 1996 r. Nr 127, poz. 593, z 1997 r. Nr 88, poz. 554,
Nr 113, poz. 732 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz.1268 oraz
z 2001 r. Nr 60, poz. 610, Nr 123, poz. 1353 i Nr 125,
poz. 1368) w art. 46 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Napojem alkoholowym w rozumieniu niniej-
szej ustawy jest produkt przeznaczony do spo-
˝ycia zawierajàcy alkohol etylowy pochodzenia

rolniczego w st´˝eniu przekraczajàcym 0,5%
obj´toÊciowych alkoholu.”

Art. 41. 1. Zachowujà wa˝noÊç zezwolenia na wy-
konywanie dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie wyro-
bu lub rozlewu wyrobów winiarskich wydane na pod-
stawie przepisów dotychczasowych przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

2. Do wszcz´tych, a niezakoƒczonych w dniu wej-
Êcia w ˝ycie ustawy post´powaƒ w sprawach zezwoleƒ
na wykonywanie dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie
wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich, stosuje si´
przepisy dotychczasowe.

Art. 42. Traci moc ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich oraz obrocie
tymi wyrobami (Dz.U. Nr 124, poz. 783 oraz z 2001 r.
Nr 5, poz. 44 i Nr 11, poz. 85).

Art. 43. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 12 mie-
si´cy od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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USTAWA

z dnia 27 lipca 2001 r.

o ochronie baz danych.

Art. 1. Ochronie okreÊlonej w ustawie podlegajà
bazy danych, z wy∏àczeniem baz danych spe∏niajàcych
cechy utworu okreÊlone w ustawie z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904).

Art. 2. 1. W rozumieniu ustawy:

1) baza danych oznacza zbiór danych lub jakichkol-
wiek innych materia∏ów i elementów zgromadzo-
nych wed∏ug okreÊlonej systematyki lub metody,
indywidualnie dost´pnych w jakikolwiek sposób,
w tym Êrodkami elektronicznymi, wymagajàcy
istotnego, co do jakoÊci lub iloÊci, nak∏adu inwesty-
cyjnego w celu sporzàdzenia, weryfikacji lub pre-
zentacji jego zawartoÊci,

2) pobieranie danych oznacza sta∏e lub czasowe prze-
j´cie lub przeniesienie ca∏oÊci lub istotnej, co do ja-
koÊci lub iloÊci, cz´Êci zawartoÊci bazy danych na
inny noÊnik, bez wzgl´du na sposób lub form´ te-
go przej´cia lub przeniesienia, z zastrze˝eniem
art. 3,

3) wtórne wykorzystanie oznacza publiczne udost´p-
nienie bazy danych w dowolnej formie, a w szcze-
gólnoÊci poprzez rozpowszechnianie, bezpoÊred-
nie przekazywanie lub najem, z zastrze˝eniem
art. 3,

4) producentem bazy danych jest osoba fizyczna,
prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajà-
ca osobowoÊci prawnej, która ponosi ryzyko nak∏a-
du inwestycyjnego przy tworzeniu bazy danych.

2. Ilekroç w ustawie jest mowa o producencie, na-
le˝y przez to rozumieç tak˝e jego nast´pc´ prawnego.

Art. 3. Wypo˝yczenie baz danych nie stanowi po-
bierania danych lub wtórnego ich wykorzystania.

Art. 4. Ochrona przyznana bazom danych nie obej-
muje programów komputerowych u˝ytych do sporzà-
dzenia baz danych lub korzystania z nich.

Art. 5. Z ochrony korzystajà bazy danych, których:

1) producent jest obywatelem Rzeczypospolitej Pol-
skiej albo ma na jej terytorium swojà siedzib´,

2) producent jest obywatelem paƒstwa cz∏onkowskie-
go Unii Europejskiej lub ma miejsce sta∏ego poby-
tu na terytorium Wspólnoty Europejskiej,

3) producent jest osobà prawnà za∏o˝onà zgodnie
z prawem paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europej-
skiej, posiadajàcà siedzib´ i zak∏ad g∏ówny wyko-
nywania dzia∏alnoÊci na terytorium Wspólnoty Eu-
ropejskiej; je˝eli producent posiada tylko siedzib´



na terytorium Wspólnoty Europejskiej, jego dzia-
∏alnoÊç musi byç istotnie i trwale zwiàzana z gospo-
darkà paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej,

4) ochrona wynika z umów mi´dzynarodowych, na
zasadach i w zakresie w nich okreÊlonych,

5) producent jest podmiotem niewymienionym
w pkt 1—4 i jest przedsi´biorcà w rozumieniu usta-
wy z dnia 19 listopada 1999 r. — Prawo dzia∏alno-
Êci gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r.
Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193 oraz z 2001 r.
Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679 i Nr 102, poz. 1115).

Art. 6. Producentowi bazy danych przys∏uguje wy-
∏àczne i zbywalne prawo pobierania danych i wtórne-
go ich wykorzystania w ca∏oÊci lub w istotnej cz´Êci, co
do jakoÊci lub iloÊci.

Art. 7. 1. Producent bazy danych udost´pnionej pu-
blicznie w jakikolwiek sposób nie mo˝e zabroniç u˝yt-
kownikowi korzystajàcemu zgodnie z prawem z takiej
bazy danych, pobierania lub wtórnego wykorzystania
w jakimkolwiek celu nieistotnej, co do jakoÊci lub ilo-
Êci, cz´Êci jej zawartoÊci. 

2. Je˝eli u˝ytkownik korzystajàcy zgodnie z pra-
wem z bazy danych jest uprawniony do pobierania lub
wtórnego wykorzystania jedynie cz´Êci bazy danych,
przepis ust. 1 dotyczy tylko tej cz´Êci.

3. Korzystanie z baz danych, o którym mowa
w ust. 1, nie mo˝e naruszaç normalnego korzystania
z baz danych lub godziç w s∏uszne interesy producen-
ta baz danych. 

Art. 8. 1. Wolno korzystaç z istotnej, co do jakoÊci
lub iloÊci, cz´Êci rozpowszechnionej bazy danych:

1) do w∏asnego u˝ytku osobistego, ale tylko z zawar-
toÊci nieelektronicznej bazy danych,

2) w charakterze ilustracji, w celach dydaktycznych
lub badawczych, ze wskazaniem êród∏a, je˝eli takie
korzystanie jest uzasadnione niekomercyjnym ce-
lem, dla którego wykorzystano baz´,

3) do celów bezpieczeƒstwa wewn´trznego, post´po-
wania sàdowego lub administracyjnego.

2. Nie jest dozwolone powtarzajàce si´ i systema-
tyczne pobieranie lub wtórne wykorzystanie sprzeczne
z normalnym korzystaniem i powodujàce nieusprawie-
dliwione naruszenie s∏usznych interesów producenta.

Art. 9. 1. Pierwsza sprzeda˝ kopii bazy danych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez uprawnio-
nego lub za jego zgodà wyczerpuje prawo do kontrolo-
wania odsprzeda˝y tej kopii na tym terytorium.

2. Pierwsza sprzeda˝ kopii bazy danych w paƒ-
stwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej przez upraw-
nionego lub za jego zgodà wyczerpuje prawo do kon-
trolowania odsprzeda˝y tej kopii na ich terytorium.

Art. 10. 1. Czas trwania ochrony bazy danych liczy
si´ od jej sporzàdzenia przez okres pi´tnastu lat nast´-

pujàcych po roku, w którym baza danych zosta∏a spo-
rzàdzona. 

2. Je˝eli w okresie, o którym mowa w ust. 1, baza
danych zosta∏a w jakikolwiek sposób udost´pniona pu-
blicznie, okres jej ochrony wygasa z up∏ywem pi´tna-
stu lat nast´pujàcych po roku, w którym dosz∏o do jej
udost´pnienia po raz pierwszy.

3. W przypadku jakiejkolwiek istotnej zmiany treÊci
bazy danych, co do jakoÊci lub iloÊci, w tym jej uzupe∏-
nienia, zmiany lub usuni´cia jej cz´Êci, majàcych zna-
miona nowego istotnego, co do jakoÊci lub iloÊci, na-
k∏adu, okres jej ochrony liczy si´ odr´bnie. 

Art. 11. Producent bazy danych mo˝e ̋ àdaç od oso-
by, która naruszy∏a jego prawo do bazy danych, zanie-
chania naruszeƒ, przywrócenia stanu zgodnego z pra-
wem i wydania bezprawnie uzyskanej korzyÊci majàt-
kowej; producent bazy danych mo˝e równie˝ ̋ àdaç na-
prawienia wyrzàdzonej szkody na zasadach ogólnych. 

Art. 12. 1. Kto w celu osiàgni´cia korzyÊci majàtko-
wych, bez uprawnienia lub wbrew jego warunkom, po-
biera dane lub wtórnie wykorzystuje w ca∏oÊci lub
w istotnej, co do jakoÊci lub iloÊci, cz´Êci bazy danych,
podlega karze grzywny.

2. Orzekanie nast´puje na podstawie Kodeksu po-
st´powania w sprawach o wykroczenia. 

3. Sàd mo˝e orzec przepadek, na rzecz Skarbu Paƒ-
stwa, bezprawnie wykonanych egzemplarzy bazy da-
nych. 

Art. 13. Prawo do bazy danych nie narusza ochro-
ny treÊci bazy danych udzielanej na podstawie ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, lub ochrony jakichkolwiek sk∏adajàcych
si´ na baz´ danych elementów, udzielanej na podsta-
wie przepisów o wynalazkach, znakach towarowych,
wzorach przemys∏owych, oznaczeniach pochodzenia,
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tajemnicy praw-
nie chronionej, ochronie informacji niejawnych, ochro-
nie danych osobowych, a tak˝e prawa cywilnego i pra-
wa pracy. 

Art. 14. W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80,
poz. 904) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2 w ust. 2 dodaje si´ zdanie drugie w brzmie-
niu:

„W przypadku baz danych spe∏niajàcych cechy
utworu zezwolenie twórcy jest konieczne tak˝e na
sporzàdzenie opracowania.”;

2) w art. 3 po wyrazach „bazy danych” dodaje si´ wy-
razy „spe∏niajàce cechy utworu”;

3) po art. 17 dodaje si´ art. 171 w brzmieniu:

„Art. 171. Opracowanie lub zwielokrotnienie bazy
danych spe∏niajàcej cechy utworu, doko-
nane przez legalnego u˝ytkownika bazy
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danych lub jej kopii, nie wymaga zezwo-
lenia autora bazy danych, jeÊli jest ono
konieczne dla dost´pu do zawartoÊci ba-
zy danych i normalnego korzystania z jej
zawartoÊci. Je˝eli u˝ytkownik jest upo-
wa˝niony do korzystania tylko z cz´Êci
bazy danych, niniejsze postanowienie
odnosi si´ tylko do tej cz´Êci.”;

4) w art. 23 w ust. 1 po wyrazach „architektoniczno-
-urbanistycznego” dodaje si´ wyrazy „oraz do ko-
rzystania z elektronicznych baz danych spe∏niajà-
cych cechy utworu, chyba ˝e dotyczy to w∏asnego
u˝ytku naukowego niezwiàzanego z celem zarob-
kowym”;

5) po art. 30 dodaje si´ art. 301 w brzmieniu:

„Art. 301. Do baz danych spe∏niajàcych cechy
utworu nie stosuje si´ art. 28, art. 29
ust. 2 i 3 i art. 30.”;

6) po art. 771 dodaje si´ art. 772 w brzmieniu:

„Art. 772. Ochrona przyznana bazom danych spe∏-
niajàcym cechy utworu nie obejmuje
programów komputerowych u˝ywanych

do sporzàdzenia lub obs∏ugi baz danych
dost´pnych przy pomocy Êrodków elek-
tronicznych.”

Art. 15. 1. Ustaw´ stosuje si´ tak˝e do baz danych
istniejàcych w dniu jej wejÊcia w ˝ycie w odniesieniu
do korzystania z nich po tej dacie.

2. Dokonane przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy
czynnoÊci prawne odnoszàce si´ do baz danych sà sku-
teczne i podlegajà ochronie wed∏ug zasad dotychcza-
sowych. 

Art. 16. 1. Przepisy art. 5 pkt 2 i 3 oraz art. 9 ust. 2
stosuje si´ od dnia uzyskania przez Rzeczpospolità Pol-
skà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej.

2. Przepisy art. 5 pkt 1 i art. 9 ust. 1 tracà moc
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏on-
kostwa w Unii Europejskiej.

Art. 17. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 12 mie-
si´cy od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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USTAWA

z dnia 27 lipca 2001 r.

o s∏u˝bie zagranicznej.

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa okreÊla organizacj´ i funkcjonowa-
nie s∏u˝by zagranicznej, a tak˝e szczególne prawa
i obowiàzki osób wchodzàcych w jej sk∏ad.

Art. 2. 1. W sk∏ad s∏u˝by zagranicznej wchodzà:

1) cz∏onkowie korpusu s∏u˝by cywilnej zatrudnieni
w ministerstwie obs∏ugujàcym ministra w∏aÊciwe-
go do spraw zagranicznych, 

2) nieb´dàce cz∏onkami korpusu s∏u˝by cywilnej oso-
by zatrudnione w s∏u˝bie zagranicznej, z zastrze˝e-
niem ust. 2,

3) pe∏nomocni przedstawiciele Rzeczypospolitej Pol-
skiej w innym paƒstwie lub przy organizacji mi´-
dzynarodowej.

2. Nie wchodzà w sk∏ad s∏u˝by zagranicznej:

1) osoby zatrudnione w placówce zagranicznej Rze-
czypospolitej Polskiej na podstawie umowy o pra-
c´ zawartej zgodnie z prawem paƒstwa przyjmujà-
cego, 

2) osoby zatrudnione w placówce zagranicznej Rze-
czypospolitej Polskiej na podstawie umowy o pra-
c´ zawartej na czas okreÊlony — wykonywania
funkcji na placówce przez cz∏onka rodziny — chyba
˝e sà one cz∏onkami korpusu s∏u˝by cywilnej,

3) konsul honorowy, o którym mowa w ustawie okre-
Êlonej w art. 4 pkt 3.

Art. 3. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do
osób wchodzàcych w sk∏ad s∏u˝by zagranicznej, zwa-
nych dalej „cz∏onkami s∏u˝by zagranicznej”, z wy∏àcze-
niem ˝o∏nierzy pe∏niàcych s∏u˝b´ w placówkach zagra-
nicznych, stosuje si´ przepisy ustawy z dnia 18 grudnia
1998 r. o s∏u˝bie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49,
poz. 483, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz
z 2001 r. Nr 102, poz. 1116 i Nr 111, poz. 1194).

Art. 4. Ilekroç w ustawie jest mowa o:

1) ambasadorze — oznacza to, mianowanego w trybie
okreÊlonym w Konstytucji, pe∏nomocnego przed-
stawiciela Rzeczypospolitej Polskiej w innym paƒ-
stwie lub przy organizacji mi´dzynarodowej, 

2) placówce zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej,
zwanej dalej „placówkà zagranicznà” — oznacza to
przedstawicielstwo dyplomatyczne, sta∏e przedsta-


