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USTAWA

z dnia 5 lipca 2002 r.

o ochronie niektórych us∏ug Êwiadczonych drogà elektronicznà opartych lub polegajàcych na dost´pie
warunkowym.

Art. 1. Ustawa okreÊla zasady ochrony prawnej nie-
których us∏ug Êwiadczonych odp∏atnie drogà elektro-
nicznà opartych lub polegajàcych na dost´pie warun-
kowym. 

Art. 2. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:

1) dost´p warunkowy — wszelkie Êrodki oraz przedsi´-
wzi´cia techniczne, warunkujàce korzystanie z us∏ug
chronionych przez indywidualnego us∏ugobiorc´, 

2) urzàdzenia dost´pu warunkowego — sprz´t lub
oprogramowanie, które zosta∏y zaprojektowane



lub przystosowane w celu umo˝liwienia korzysta-
nia z us∏ug chronionych,

3) us∏ugi oparte na dost´pie warunkowym — us∏ugi,
z których korzystanie jest uzale˝nione od uprzed-
niego nabycia przez us∏ugobiorc´ urzàdzenia do-
st´pu warunkowego lub uzyskania indywidualne-
go upowa˝nienia dost´pu do danej us∏ugi,

4) us∏ugi polegajàce na dost´pie warunkowym —
us∏ugi, których przedmiotem jest umo˝liwienie ko-
rzystania z urzàdzeƒ dost´pu warunkowego,

5) przekaz informacji handlowej — us∏ugi, których
przedmiotem jest przekazywanie, w dowolnej for-
mie, informacji s∏u˝àcych promocji dzia∏alnoÊci
gospodarczej, w szczególnoÊci reklama, marketing
bezpoÊredni, sponsorowanie, promocja sprzeda˝y
i inne akcje promocyjne, 

6) urzàdzenia niedozwolone — sprz´t lub oprogramo-
wanie, które zosta∏y zaprojektowane lub przystoso-
wane w celu umo˝liwienia korzystania z us∏ug
chronionych bez uprzedniego upowa˝nienia us∏u-
godawcy,

7) us∏ugi niedozwolone — us∏ugi polegajàce na:

a) instalacji, serwisie lub wymianie urzàdzeƒ nie-
dozwolonych,

b) przekazie informacji handlowej dla promocji
urzàdzeƒ niedozwolonych lub us∏ug z nimi zwià-
zanych albo majàcej za przedmiot niedozwolone
urzàdzenia lub us∏ugi.

Art. 3. 1. Us∏ugami chronionymi sà:

1) rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów
telewizyjnych i radiowych w rozumieniu przepisów
o radiofonii i telewizji,

2) inne us∏ugi Êwiadczone na indywidualne ˝àdanie
us∏ugobiorcy drogà elektronicznà bez jednocze-
snej obecnoÊci stron

— jeÊli sà Êwiadczone za wynagrodzeniem i oparte na
dost´pie warunkowym.

2. Za us∏ugi chronione uznaje si´ równie˝ us∏ugi
polegajàce na dost´pie warunkowym do us∏ug, o któ-
rych mowa w ust. 1. 

Art. 4. 1. Us∏uga Êwiadczona jest drogà elektronicz-
nà, je˝eli jej wykonanie nast´puje przez przesy∏anie
i odbieranie w punkcie docelowym danych za pomocà
urzàdzeƒ elektronicznych przetwarzajàcych, w tym po-
przez cyfrowà kompresj´, a tak˝e przechowujàcych da-
ne, przy czym dane sà transmitowane w ca∏oÊci za po-
Êrednictwem sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu
art. 2 pkt 20 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. — Prawo te-
lekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z 2001 r.
Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802 oraz
z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 74, poz. 676). 

2. Do us∏ug Êwiadczonych drogà elektronicznà,
w rozumieniu ust. 1, nie zalicza si´ us∏ug:

1) o charakterze materialnym, nawet jeÊli sà Êwiad-
czone za pomocà urzàdzeƒ elektronicznych, takich
jak urzàdzenia bankomatowe, wydajàce bilety,
kontrolujàce wst´p oraz zapewniajàce prawid∏owe
regulowanie nale˝noÊci za wjazd na p∏atne sieci
drogowe lub parkingi samochodowe,

2) polegajàcych na dystrybucji jakichkolwiek treÊci na
noÊnikach statycznych, takich jak dyskietki, p∏yty
CD-ROM lub DVD.

Art. 5. Je˝eli umowa pomi´dzy us∏ugodawcà i us∏u-
gobiorcà nie stanowi inaczej, indywidualne upowa˝-
nienie dost´pu do danej us∏ugi chronionej uzyskuje
osoba, która zap∏aci∏a ustalone przez us∏ugodawc´ wy-
nagrodzenie za us∏ug´ lub zobowiàza∏a si´ do zap∏aty
takiego wynagrodzenia w okreÊlonym terminie. 

Art. 6. 1. Kto, w celu u˝ycia w obrocie, wytwarza
urzàdzenia niedozwolone lub wprowadza je do obrotu,
podlega karze pozbawienia wolnoÊci do lat 3.

2. Tej samej karze podlega, kto Êwiadczy us∏ugi nie-
dozwolone.

Art. 7. 1. Kto, w celu osiàgni´cia korzyÊci majàtko-
wej, posiada lub u˝ywa urzàdzenie niedozwolone, pod-
lega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci albo po-
zbawienia wolnoÊci do roku. 

2. Je˝eli sprawca u˝ywa urzàdzenia niedozwolone-
go wy∏àcznie na w∏asne potrzeby, podlega grzywnie.

Art. 8. Sàd orzeka przepadek urzàdzeƒ niedozwolo-
nych stanowiàcych przedmioty czynów, o których mo-
wa w art. 6 lub 7, chocia˝by nie by∏y one w∏asnoÊcià
sprawcy.

Art. 9. Âciganie przest´pstw okreÊlonych w art. 6 i 7
nast´puje na wniosek: 

1) pokrzywdzonego Êwiadczàcego us∏ugi oparte na
dost´pie warunkowym,

2) pokrzywdzonego Êwiadczàcego us∏ugi polegajàce
na dost´pie warunkowym,

3) krajowych lub regionalnych organizacji, których ce-
lem statutowym jest ochrona interesów przedsi´-
biorców Êwiadczàcych us∏ugi oparte lub polegajà-
ce na dost´pie warunkowym,

4) Prezesa Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów,

5) Przewodniczàcego Krajowej Rady Radiofonii i Tele-
wizji.

Art. 10. W ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwal-
czaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211,
z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 29, poz. 356
i Nr 93, poz. 1027) po art. 15a dodaje si´ art. 15b
w brzmieniu:

„Art. 15b. 1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest
wytwarzanie, import, dystrybucja,
sprzeda˝, najem lub oddawanie do
u˝ywania pod innym tytu∏em praw-
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nym oraz posiadanie, w celach zarob-
kowych, urzàdzeƒ niedozwolonych,
w rozumieniu przepisów o ochronie
niektórych us∏ug Êwiadczonych drogà
elektronicznà opartych lub polegajà-
cych na dost´pie warunkowym.

2. Czynem nieuczciwej konkurencji jest
tak˝e instalacja, serwis lub wymiana
urzàdzeƒ niedozwolonych, w celach
zarobkowych, oraz wykorzystywanie
przekazu informacji handlowej do pro-
mocji tych urzàdzeƒ lub zwiàzanych
z nimi us∏ug.”

Art. 11. W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. 
Nr 80, poz. 904 i z 2001 r. Nr 128, poz. 1402) w art. 1181

w ust. 1 skreÊla si´ wyrazy „bàdê te˝ s∏u˝àce do niele-
galnego odbioru nadawanych programów, przezna-
czonych dla zamkni´tego grona odbiorców, uzyskujà-
cych do nich dost´p po zap∏aceniu wynagrodzenia
us∏ugodawcy”.

Art. 12. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 3 mie-
si´cy od dnia og∏oszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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