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Eksportuj Legalnie jest inicjatywą edukacyjno-informacyjną skierowaną do polskich przedsię-
biorców eksportujących na rynek amerykański lub planujących rozpoczęcie działalności w USA.   

Wraz z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących zwal-
czania nieuczciwej konkurencji (Unfair Competition Act - UCA), 
właściwe zarządzanie oprogramowaniem w przedsiębiorstwie 
stało się ważnym atutem sprzyjającym zdobywaniu nowego 
rynku zbytu dla polskich produktów. Posiadanie legalnego opro-
gramowania nie jest już jedynie kwestią świadomości zasad 
etycznego prowadzenia biznesu, ale stało się warunkiem koniecz-
nym dla firm eksportujących swoje produkty do USA.

Nowe regulacje, które weszły już w życie w Waszyngtonie 
i Luizjanie, nakładają zakaz importu towarów od producentów, u 
których wykryto nielegalne oprogramowanie. Wagę problemu 
nieuczciwej konkurencji wynikającej z wykorzystywania niele-
galnego oprogramowania dostrzegli również amerykańscy 
prokuratorzy generalni. Narodowe Stowarzyszenie Prokurato-
rów Generalnych skierowało do Federalnej Komisji Handlu list 
domagający się większej determinacji w egzekwowaniu ustawy 
Federal Trade Commission Act (FTCA).

Jego konsekwencją ma być  zniechęcenie amerykańskich przed-
siębiorstw do współpracy z zagranicznymi dostawcami, którzy 
wykorzystują w swojej działalności nielicencjonowane oprogra-
mowanie. List ten podpisało 39 stanowych i terytorialnych proku-
ratorów generalnych. Podkreślili oni konieczność wykorzystania 
kompetencji urzędów prokuratorskich do zwalczania problemu 
nieuczciwej konkurencji, wynikającej z korzystania z nielicencjo-
nowanego oprogramowania.

Nowe przepisy mogą wpłynąć na aktywność eksportową wielu 
przedsiębiorstw w kraju. Produkty firm, u których stwierdzono 
wykorzystanie nielegalnego oprogramowania, nie będą mogły 
zostać wprowadzone na rynek USA. Przykładowo, jeśli firma 
produkująca meble wykorzystuje w projektowaniu komputery, 
na których zainstalowane jest nielicencjonowane oprogramowa-
nie, to import tych mebli do Stanów Zjednoczonych może zostać 
zakazany.
Amerykańscy partnerzy handlowi będą zobligowani do wystą-
pienia o gwarancje dotyczące nienaruszania praw autorskich do   
oprogramowania na etapie produkcji, dystrybucji, reklamy lub 
sprzedaży. 

Aby dowiedzieć się więcej odwiedź stronę www.eksportujlegalnie.pl

Inicjatywę Eksportuj Legalnie wspierają:

W przypadku stwierdzenia wykorzy-
stania nielegalnego oprogramowania, 
amerykański partner będzie mógł w 
świetle prawa jednostronnie rozwiązać 
umowę. 
Audyt posiadanego oprogramowania 
i wdrożenie odpowiednich procedur 
zarządzania oprogramowaniem w 
przedsiębiorstwie może znacznie ogra-
niczyć ryzyko biznesowo-prawne zwią-
zane funkcjonowaniem na rynku 
międzynarodowym.


