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5. Dostęp do rynku 
 
 

5.1. Dostęp do rynku dla polskich towarów i usług 
 
Po wejściu Polski do Unii Europejskiej ramy prawne regulujące współpracę gospodarczą 
pomiędzy Polską, a Sudanem stanowi umowa ACP-EC-Partnership Agreement ("The 
Cotonou Agreement"), a obecnie Economic Partnership Agreement. W związku z tym polskie 
towary wprowadzane na rynek Sudanu podlegają identycznym zasadom jak towary 
pozostałych krajów UE i nie napotykają na dodatkowe bariery.  
 
Sudan nie nakłada ograniczeń ilościowych na produkty importowane. Na rynek Sudanu mogą 
być wprowadzane wszystkie dobra poza tymi, które są zakazane ze względów społecznych 
lub bezpieczeństwa. Takimi produktami są: alkohol i wino, narkotyki, urządzenia do gier 
hazardowych, broń i amunicja. Produkty eksportowane na rynek sudański nie podlegają 
procedurom licencjonowania. Aby otrzymać dokument pozwalający na wprowadzenie towaru 
na rynek (official release order for the goods) importer musi opłacić cła i podatki importowe. 
Wymiana handlowa z Sudanem wymaga rejestracji importera lub eksportera w rejestrze 
importerów/eksporterów prowadzonym przez sudańskie Ministerstwo Handlu Zagranicznego.  
 
 

5.2.  Dostęp do rynku pracy 
 
Do podjęcia pracy w Sudanie wymagana jest wiza z prawem do pracy. Aby ją uzyskać, naleŜy 
do wniosku wizowego dołączyć pismo z instytucji oferującej. 
 
 

5.3. Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej 
 
Sudan jest członkiem World Intellectual Property Organization oraz African Regional 
Intellectual Property Rights Organization. Prawo chroni przepisami patenty (nr 58/1971) oraz 
znaki handlowe (nr 8/1969). Nie istnieją przepisy zapewniające ochronę wzornictwu 
przemysłowemu. Prawo autorskie chronione jest ustawą nr 49/1974 z poprawkami 
wprowadzonymi w roku 1996. Sudan podpisał następujące umowy międzynarodowe 
chroniące własność przemysłową i intelektualną:  

• WIPO Convention, 1974 r.. 
• Paris Convention (Industrial Property), 1984 r. 
• Berne Convention (Literary and Artistic Works), 2000 r.. 
• PCT (Patents), 1984 r.. 
• PLT (Patent Law Treaty), June 2000 r. 
• Madrid Agreement (International Registration of Marks), 1984 r. 

 
Administracją ochrony praw przemysłowych zajmuje się Ministerstwo Sprawiedliwości oraz 
Registrar General of Intellectual Property of Culture and Tourism. Office for the Protection of 
Intellectual Property zarządza prawami autorskimi. Za egzekucję przestrzegania praw 
własności przemysłowej odpowiada Industrial Property Tribunal. W przypadku praw 
autorskich jest to Copyright Tribunal.  


