
us∏ugami, znakami towarowymi, oznacze-
niami przedsi´biorstwa lub innymi ozna-
czeniami odró˝niajàcymi,

5) nie dyskredytuje towarów, us∏ug, dzia∏al-
noÊci, znaków towarowych, oznaczeƒ
przedsi´biorstwa lub innych oznaczeƒ od-
ró˝niajàcych, a tak˝e okolicznoÊci dotyczà-
cych konkurenta,

6) w odniesieniu do towarów z geograficz-
nym oznaczeniem regionalnym odnosi si´
zawsze do towarów z takim samym ozna-
czeniem,

7) nie wykorzystuje w nieuczciwy sposób re-
nomy znaku towarowego, oznaczenia
przedsi´biorstwa lub innego oznaczenia
odró˝niajàcego konkurenta ani te˝ geo-
graficznego oznaczenia regionalnego pro-
duktów konkurencyjnych,

8) nie przedstawia towaru lub us∏ugi jako
imitacji czy naÊladownictwa towaru lub
us∏ugi opatrzonych chronionym znakiem
towarowym albo innym oznaczeniem od-
ró˝niajàcym.

4. Reklama porównawcza zwiàzana z ofertà
specjalnà powinna, w zale˝noÊci od jej wa-
runków, jasno i jednoznacznie wskazywaç
dat´ wygaÊni´cia tej oferty lub zawieraç in-
formacj´, ˝e oferta jest wa˝na do czasu wy-
czerpania zapasu towarów bàdê zaprzestania
wykonywania us∏ug, a je˝eli oferta specjalna
jeszcze nie obowiàzuje, powinna wskazywaç
równie˝ dat´, od której specjalna cena lub in-
ne szczególne warunki oferty b´dà obowià-
zywa∏y.”;

2) w art. 18 w ust. 1 w pkt 5 kropk´ na koƒcu zast´pu-
je si´ przecinkiem oraz dodaje si´ pkt 6 w brzmie-
niu:

„6) zasàdzenia odpowiedniej sumy pieni´˝nej na
okreÊlony cel spo∏eczny zwiàzany ze wspiera-
niem kultury polskiej lub ochronà dziedzictwa
narodowego — je˝eli czyn nieuczciwej konku-
rencji by∏ zawiniony.”;

3) po art. 18 dodaje si´ art. 18a w brzmieniu:

„Art. 18a. Ci´˝ar dowodu prawdziwoÊci oznaczeƒ
lub informacji umieszczanych na towa-
rach albo ich opakowaniach lub wypo-
wiedzi zawartych w reklamie spoczywa
na osobie, której zarzuca si´ czyn nie-
uczciwej konkurencji zwiàzany z wpro-
wadzeniem w b∏àd.”;

4) w art. 19 w ust. 1 po wyrazach „pkt 1—3” dodaje si´
wyrazy „i 6”;

5) w art. 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W sprawach z zakresu zwalczania nieuczciwej
konkurencji mo˝na wnieÊç o wydanie zarzàdze-
nia tymczasowego tak˝e do sàdu, w którego
okr´gu znajduje si´ mienie osoby, która si´ te-
go czynu dopuÊci∏a, albo gdzie nastàpi∏ czyn
nieuczciwej konkurencji.”;

6) w art. 27 w ust. 2 wyraz „organizacje” zast´puje si´
wyrazem „podmioty”.

Art. 2. W ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radio-
fonii i telewizji (Dz. U. z 1993 r. Nr 7, poz. 34, z 1995 r.
Nr 66, poz. 335 i Nr 142, poz. 701, z 1996 r. Nr 106,
poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770 oraz
z 1999 r. Nr 90, poz. 999) po art. 20 dodaje si´
art. 20a w brzmieniu:

„Art. 20a. 1. Na pisemny wniosek Prezesa Urz´du
Ochrony Konkurencji i Konsumentów
nadawca jest obowiàzany:

1) ujawniç dane umo˝liwiajàce iden-
tyfikacj´ zleceniodawcy audycji lub
reklamy,

2) wydaç nieodp∏atnie zapis audycji
lub reklamy, w terminie 7 dni od
dnia z∏o˝enia wniosku.

2. Przepis art. 20 ust. 3 stosuje si´ odpo-
wiednio.”

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

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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U S TAWA

z dnia 31 marca 2000 r.

o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia.

Art. 1. W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochro-
nie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740 i z 1999 r.
Nr 11, poz. 95) art. 55 otrzymuje brzmienie:

„Art. 55. 1. Zgody na powo∏anie Stra˝y Przemys∏o-
wych (Portowych, Bankowych) oraz

Stra˝y Pocztowych tracà moc z dniem
31 grudnia 2000 r.

2. Koncesje na dzia∏alnoÊç gospodarczà
w zakresie us∏ug ochrony osób i mie-
nia, po spe∏nieniu przez przedsi´biorc´



warunków okreÊlonych w ustawie,
podlegajà wymianie w terminie do
dnia 31 grudnia 2000 r.; w pozosta∏ych
przypadkach tracà moc.

3. Przedsi´biorcy ubiegajàcy si´ o wymia-
n´ koncesji, o których mowa w ust. 2,
obowiàzani sà z∏o˝yç organowi w∏aÊci-

wemu do udzielenia koncesji wniosek
o wymian´ koncesji w terminie do dnia
30 wrzeÊnia 2000 r.”

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia
z mocà od dnia 27 marca 2000 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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U S TAWA

z dnia 31 marca 2000 r.

o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji i ustawy o j´zyku polskim.

Art. 1. W ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radio-
fonii i telewizji (Dz. U. z 1993 r. Nr 7, poz. 34, z 1995 r.
Nr 66, poz. 335 i Nr 142, poz. 701, z 1996 r. Nr 106,
poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770,
z 1999 r. Nr 90, poz. 999 oraz z 2000 r. Nr 29, poz. 356)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 4:

a) pkt 4—7 otrzymujà brzmienie:

„4) programem jest uporzàdkowany zestaw au-
dycji radiowych lub telewizyjnych, reklam
i innych przekazów, regularnie rozpowszech-
niany, pochodzàcy od jednego nadawcy,

5) audycjà jest cz´Êç programu radiowego lub
telewizyjnego, stanowiàca odr´bnà ca∏oÊç
ze wzgl´du na treÊç, form´, przeznaczenie
lub autorstwo,

6) reklamà jest ka˝dy przekaz, nie pochodzàcy
od nadawcy, zmierzajàcy do promocji sprze-
da˝y albo innych form korzystania z towa-
rów lub us∏ug, popierania okreÊlonych
spraw lub idei albo osiàgni´cia innego efek-
tu po˝àdanego przez reklamodawc´, nada-
wany za op∏atà lub innà formà wynagrodze-
nia,

7) sponsorowaniem jest bezpoÊrednie lub po-
Êrednie finansowanie albo wspó∏finansowa-
nie tworzenia lub rozpowszechniania audycji
lub innych przekazów, przez osob´ nie b´dà-
cà nadawcà lub producentem audycji, dla
upowszechnienia, utrwalenia lub podniesie-
nia renomy nazwy, firmy, znaku towarowego
lub innego oznaczenia indywidualizujàcego
przedsi´biorc´, jego dzia∏alnoÊç, towar lub
us∏ug´,”

b) w pkt 9 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i doda-
je si´ pkt 10 i 11 w brzmieniu:

„10) telesprzeda˝à jest ka˝dy przekaz zawierajà-
cy bezpoÊrednià ofert´ sprzeda˝y towarów
lub odp∏atnego Êwiadczenia us∏ug,

11) kryptoreklamà jest przedstawianie w audy-
cjach towarów, us∏ug, nazwy, znaku towa-

rowego lub dzia∏alnoÊci przedsi´biorcy b´-
dàcego producentem towaru lub Êwiadczà-
cego us∏ugi, je˝eli zamiarem nadawcy,
w szczególnoÊci zwiàzanym z wynagrodze-
niem lub uzyskaniem innej korzyÊci, jest
osiàgni´cie efektu reklamowego oraz je˝eli
mo˝liwe jest wprowadzenie publicznoÊci
w b∏àd co do charakteru przekazu.”;

2) w art. 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepis ust. 1 nie narusza przepisów dotyczà-
cych odpowiedzialnoÊci innych osób za treÊç
poszczególnych audycji, reklam lub innych
przekazów.”;

3) art. 15 otrzymuje brzmienie:

„Art. 15. 1. Nadawcy programów telewizyjnych
przeznaczajà co najmniej 30% kwartal-
nego czasu nadawania programu
(z wy∏àczeniem serwisów informacyj-
nych, reklam, telesprzeda˝y, transmisji
sportowych, przekazów tekstowych, te-
leturniejów) na audycje wytworzone
pierwotnie w j´zyku polskim.

2. Nadawcy programów radiowych i tele-
wizyjnych przeznaczajà co najmniej
30% miesi´cznego czasu nadawania
w programie utworów s∏owno-muzycz-
nych na utwory, które sà wykonywane
w j´zyku polskim.

3. Nadawcy programów radiowych i tele-
wizyjnych przeznaczajà co najmniej
30% miesi´cznego czasu nadawania
w programie utworów muzycznych na
utwory zwiàzane przez osob´ wyko-
nawcy (zespó∏ wykonawczy, solist´ lub
dyrygenta), kompozytora lub autora
opracowania, z kulturà polskà.

4. Nadawcy programów telewizyjnych
przeznaczajà, tam gdzie jest to wyko-
nalne i z uwzgl´dnieniem charakteru
nadawcy, co najmniej po∏ow´ kwartal-
nego czasu nadawania programu
(z wy∏àczeniem serwisów informacyj-


