
 

STOWARZYSZENIE POLSKI RYNEK OPROGRAMOWANIA 
POLISH SOFTWARE MARKET ASSOCIATION 

REGULAMIN 
w sprawie określenia zasad i trybu rejestracji 

oprogramowania komputerowego 
oraz 

utworów pozostających w związku z oprogramowaniem komputerowym. 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 Polski Rejestr Oprogramowania (zwany dalej „REJESTREM”) prowadzony jest przez 
Stowarzyszenie Polski Rejestr Oprogramowania PRO („STOWARZYSZENIE ”)  i stanowi 
własność Stowarzyszenia. 

2. PRZEDMIOT REJESTRACJI 

2.1. REJESTR służy do ewidencjonowania oprogramowania komputerowego będącego rezultatem 
działalności twórczej o indywidualnym charakterze i utrwalonego w postaci umożliwiającej jego 
uruchomienie za pomocą komputera („oprogramowanie”). 

2.2. W REJESTRZE mogą być rejestrowane, na zasadach tożsamych do rejestracji 
oprogramowania także inne chronione prawem autorskim utwory, jak na przykład: dokumentacja 
projektowa, handlowa i szkoleniowa, bazy danych, fonty, grafika komputerowa, utwory 
multimedialne, etc. (zwane dalej „utworami”). 

 Kryterium umożliwiającym, koniecznym i warunkującym rejestracje jest jednak w każdym 
przypadku indywidualny charakter utworu, który może być odtworzony za pomocą (przy 
wykorzystaniu) komputera lub innego urządzenia cyfrowego zapisu / odtwarzania danych. 

2.3. W REJESTRZE mogą być rejestrowane utwory - w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 83): 

a) których twórca lub współtwórca jest obywatelem polskim, lub 
b) które zostały opublikowane po raz pierwszy na terenie RP albo równocześnie na tym 

terytorium i za granicą, lub 

c) które zostały opublikowane po raz pierwszy w języku polskim, lub 
d) których ochrona wynika z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita jest stroną. 

2.4. W REJESTRZE może być rejestrowane wyłącznie oprogramowanie / utwór w postaci 
ukończonej i nadające się do odtworzenia na wskazanej przez zgłaszającego platformie. 

2.5. Dla dokonania rejestracji oprogramowania / utworu nie jest wymagane jego wcześniejsze 
opublikowanie lub rozpowszechnienie. 

2.6. W REJESTRZE może być rejestrowane oprogramowanie / utwór niezależnie od jego wartości 
oraz przeznaczenia. 

2.7. Dokonywanie rejestracji oprogramowania / utworu w REJESTRZE nie jest warunkiem 
koniecznym dla objęcia ochroną prawną, która następuje z mocy prawa po spełnieniu warunków 
przewidzianych przez właściwe przepisy. Fakt rejestracji oprogramowania / utworu w  REJESTRZE 
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winien być natomiast poczytywany za dowód, że w dacie zarejestrowania utworu w REJESTRZE 
był on ustalony przez wskazanego we wniosku rejestracyjnym twórcę - z zastrzeżeniem pkt. 6. 

3. PRAWO DO REJESTRACJI W REJESTRZE 

3.1. Prawo do rejestracji oprogramowania / utworu stworzonego przez pracownika w wyniku 
wykonywania obowiązków ze stosunku pracy (umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło) 
przysługuje pracodawcy i / lub producentowi oprogramowania. 

3.2. Prawo do rejestracji oprogramowania / utworu przysługuje jego twórcy, a gdy 
oprogramowanie / utwór jest rezultatem działalności wspólnej, prawo do rejestracji przysługuje 
każdemu ze współtwórców. W przypadku zgłoszenia kilku wniosków o rejestrację tego samego 
utworu przez kilku współtwórców, wpis do REJESTRU następuje wyłącznie na podstawie 
pierwszego ze zgłoszonych wniosków spełniającego warunki formalne. 

3.3. Prawo do rejestracji oprogramowania / utworu przysługuje ponadto dysponentowi całości 
autorskich praw majątkowych do utworu nabytych na podstawie stosownej umowy licencyjnej. 

4. PROCEDURA REJESTRACYJNA 

4.1. Dokonywanie rejestracji oprogramowania / utworu następuje na pisemny wniosek 
uprawnionego podmiotu (zwanego dalej „zgłaszającym”). Do wniosku należy dołączyć: 
a) wypełniony formularz zgłoszenia zawierający szczegółowy opis oprogramowania / utworu 

zgłaszanego do zarejestrowania w REJESTRZE; 
b) dwa nośniki o identycznej zawartości, na których został utrwalony egzemplarz 

oprogramowania / utworu zgłaszanego do zarejestrowania w REJESTRZE; 
c) oświadczenie składającego wniosek dotyczące potwierdzenia prawdziwości danych objętych 

wnioskiem i załącznikami, przy czym ryzyko z tym związane, a zwłaszcza wynikające z 
nieprawdziwości zgłoszonych danych, obciąża wyłącznie podmiot dokonujący zgłoszenia. 

4.2. W toku postępowania rejestracyjnego Stowarzyszenie może wzywać zgłaszającego do 
uzupełnienia zawartości wniosku i / lub załączników - za wyjątkiem zawartości nośników 
zawierających egzemplarze oprogramowania / utworu. Nie uzupełnienie wniosku w zakreślonym 
terminie powoduje pozostawienie wniosku bez dalszego biegu, o czym zawiadamia się 
zgłaszającego listem poleconym. 

4.3. W toku postępowania rejestracyjnego Stowarzyszenie uprawnione jest do prowadzenia 
czynności weryfikacyjnych, porównawczych i badawczych mających na celu ustalenie, czy 
zgłoszone do zarejestrowania oprogramowanie / utwór nosi cechy przewidziane przez prawo 
autorskie dla utworów. 

4.4. Po przeprowadzeniu postępowania rejestracyjnego, Stowarzyszenie wydaje decyzję o 
zarejestrowaniu oprogramowania / utworu objętego wnioskiem w REJESTRZE oraz  o nadaniu 
numeru i wpisie lub o odmowie rejestracji. Po wydaniu decyzji o zarejestrowaniu, Stowarzyszenie 
zwraca się do zgłaszającego o wniesienie opłaty rejestracyjnej. 

4.5. Opłaty wynoszą: 
a) za zarejestrowanie oprogramowania/utworu w REJESTRZE i wydanie Certyfikatu - 100,00 zł. 
b) za wydanie egzemplarza odpisu lub wyciągu z REJESTRU albo zaświadczenia o istnieniu 

określonego wpisu w REJESTRZE: 
• zgłaszającemu, jego spadkobiercy lub następcy prawnemu - 25,00 zł. 
• osobie trzeciej - 50,00 zł. 

4.6. Wpis do REJESTRU ma charakter czasowy. 
 Okres ważności wpisu wynosi dwa lata, poczynając od uiszczenia przez zgłaszającego opłaty 

rejestracyjnej. Okres ważności wpisu ulega automatycznemu przedłużeniu na dalsze okresy 2-letnie 
po wniesieniu przez uprawniony podmiot opłaty aktualizacyjnej - przed upływem danego okresu. 
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 Opłata aktualizacyjna wynosi 50% opłaty rejestracyjnej pobieranej przy rejestracji 
oprogramowania / utworu w REJESTRZE. 

4.7. Opłata aktualizacyjna jest pobierana ponadto w razie zgłoszenia przez uprawniony podmiot 
nowszej wersji oprogramowania / utworu pierwotnie zarejestrowanego (update), co powoduje 
odpowiednie przedłużenie okresu ważności wpisu na okres 2-letni - poczynając od daty wniesienia 
opłaty aktualizacyjnej. 

4.8. Osobom prawnym będącym członkami Stowarzyszenia przysługuje prawo do bezpłatnej 
rejestracji pięciu utworów; aktualizacja wpisów podlega opłacie na zasadzie ogólnej. 

4.9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zarząd Stowarzyszenia może obniżyć wysokość 
opłaty rejestracyjnej i / lub aktualizacyjnej, a nawet zwolnić zgłaszającego od konieczności jej 
wniesienia. 

4.10. Po uiszczeniu opłaty, Stowarzyszenie wydaje zgłaszającemu CERTYFIKAT  poświadczający 
dokonanie wpisu danego oprogramowania / utworu do REJESTRU. Certyfikat sporządza się w 
jednym egzemplarzu i jednej kopii, która pozostaje w Stowarzyszeniu. Duplikatów Certyfikatu nie 
wydaje się. 

4.11. REJESTR składa się z dwóch części: części „A” i części „B”.  

 Wpisowi do części „A” podlegają: 
a) dane dotyczące nazwy oprogramowania / utworu, 
b) imię i nazwisko twórcy-właściciela autorskich praw osobistych do zarejestrowanego 

oprogramowania / utworu, 

c) imię i nazwisko twórcy lub nazwa firmy - właściciela autorskich praw majątkowych do 
zarejestrowanego oprogramowania / utworu, 

d) roku kalendarzowego ustalenia oprogramowania / utworu, 
e) daty pierwszego publikowania oprogramowania / utworu, 
f) kraju pierwszego publikowania oprogramowania / utworu, 
g) systemu operacyjnego, w którym oprogramowanie / utwór może być uruchomiony, 
h) dane dotyczące poprzedniej rejestracji w REJESTRZE, 
i) data rejestracji, 

j) numer rejestracji. 

 Wpisowi do części „B” podlegają: 
k) dane osobowe zawarte we wniosku, 
l) dane handlowe zawarte we wniosku. 

4.12. Na żądanie zgłaszającego lub na wniosek osób trzecich, o których mowa w pkt. 5.1. wydaje 
się dowolną ilość odpisów lub wyciągów z REJESTRU oraz zaświadczeń o istnieniu określonego 
wpisu w REJESTRZE. Odpis zawiera wszystkie aktualne dane wpisane do REJESTRU w części 
„A” dotyczące określonego oprogramowania / utworu. Wyciąg zawiera dane wpisane do 
REJESTRU (w części „A”), których potwierdzenia żąda wnioskodawca. Zaświadczenie o istnieniu 
wpisu zawiera stwierdzenie istnienia określonego wpisu, podstawę jego dokonania i numer 
rejestrowy. 

4.13. Odmowa zarejestrowania w REJESTRZE zgłoszonego oprogramowania / utworu może 
nastąpić jeżeli: 
a) przedmiot zgłoszenia nie spełnia kryteriów wymaganych dla rejestracji w REJESTRZE 

przewidzianych w niniejszym REGULAMINIE , 
b) zgłoszenia dokonuje nieuprawniona osoba, 

c) zgłoszone do rejestracji oprogramowanie / utwór pokrywa się (jest identyczny) z innym 
oprogramowaniem / utworem zgłoszonym do rejestracji wcześniej, 

d) co do tego samego oprogramowania / utworu odmówiono już uprzednio rejestracji. 
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4.14. Od decyzji odmawiającej zarejestrowaniu w REJESTRZE zgłoszonego oprogramowania 
/ utworu wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Zarządu Stowarzyszenia, które należy wnieść na 
piśmie z podaniem uzasadnienia i ewentualnych dowodów. W przypadku oprogramowania / utworu 
stworzonego przez kilku twórców / producentów, prawo do wniesienia odwołania przysługuje 
każdemu współtwórcy / producentowi. 

4.15. Wykreślenie oprogramowania / utworu z REJESTRU następuje: 
a) na pisemny wniosek zgłaszającego, 
b) jeżeli po zarejestrowaniu ujawni się którakolwiek z okoliczności uniemożliwiających 

rejestrację, 
c) jeżeli zgłaszający nie uiści opłaty rejestracyjnej lub opłaty aktualizacyjnej. 

5. UDOSTĘPNIANIE DANYCH ZAWARTYCH W REJESTRZE 

5.1. Dane zawarte w REJESTRZE - wpisane w części „A”- udostępnia się zainteresowanym, a w 
szczególności: 
a) producentom oprogramowania / utworów, 
b) twórcom oprogramowania / utworów, 

c) organom Stowarzyszenia celem wypełniania zadań statutowych i ochrony interesów twórców, 

d) Sądom, Prokuraturze, Policji, organizacjom międzynarodowym zajmującym się zwalczaniem 
piractwa komputerowego, 

e) innym organom i osobom - na podstawie pisemnego wniosku zawierającego uzasadnienie. 

5.2. Dane wpisane do REJESTRU w części „B” udostępnia się osobom trzecim wyłącznie na 
podstawie upoważnienia udzielonego przez zgłaszającego lub jego prawnego następcę, przy czym 
Stowarzyszenie uprawnione jest do zwrócenia się o udokumentowanie faktu następstwa prawnego. 

5.3. Stowarzyszenie może odmówić udostępnienia danych zawartych w REJESTRZE: 
a) w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że poszukujący informacji może ją wykorzystać 

przeciwko interesom twórców oprogramowania / utworu chronionych przez prawo autorskie; 
b) w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że poszukujący informacji związany jest, chociażby 

pośrednio, z podmiotami zajmującymi się piractwem komputerowym; 

c) na żądanie osoby prawomocnie skazanej wyrokiem karnym za przestępstwo popełnione na 
szkodę twórców oprogramowania / utworu. 

6. POSTANOWIENIE KO ŃCOWE 

 Odpowiedzialność prawna Stowarzyszenia za wadliwość rejestracji oprogramowania / utworu w 
REJESTRZE zaistniałą w następstwie zatajenia przez zgłaszającego okoliczności istotnych lub 
podania okoliczności nieprawdziwych jest wyłączona. 
 


