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OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 26 czerwca 2003 r.

w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze usta-
wy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów normatyw-
nych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62,
poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r. Nr 74,
poz. 676 i Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 595)
og∏asza si´ w za∏àczniku do niniejszego obwieszczenia
jednolity tekst ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwal-
czaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211),
z uwzgl´dnieniem zmian wprowadzonych:
1) ustawà z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektó-

rych ustaw normujàcych funkcjonowanie gospo-
darki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106,
poz. 496),

2) ustawà z dnia 6 czerwca 1997 r. — Przepisy wpro-
wadzajàce Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 554
i Nr 160, poz. 1083),

3) ustawà z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych
ustaw okreÊlajàcych kompetencje organów admi-
nistracji publicznej — w zwiàzku z reformà ustrojo-
wà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),

4) ustawà z dnia 16 marca 2000 r. o zmianie ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz o zmia-
nie ustawy o radiofonii i telewizji (Dz. U. Nr 29,
poz. 356),

5) ustawà z dnia 9 wrzeÊnia 2000 r. o zmianie ustawy
— Kodeks karny, ustawy — Kodeks post´powania
karnego, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konku-
rencji, ustawy o zamówieniach publicznych oraz
ustawy — Prawo bankowe (Dz. U. Nr 93, poz. 1027),

6) ustawà z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych
us∏ug Êwiadczonych drogà elektronicznà opartych
lub polegajàcych na dost´pie warunkowym (Dz. U.
Nr 126, poz. 1068),

7) ustawà z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
Nr 126, poz. 1071),

8) ustawà z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawy —
Kodeks post´powania cywilnego oraz ustawy

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
Nr 129, poz. 1102),

9) ustawà z dnia 28 paêdziernika 2002 r. o odpowie-
dzialnoÊci podmiotów zbiorowych za czyny zabro-
nione pod groêbà kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661)

oraz zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem 26 czerwca 2003 r.

2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszcze-
nia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) art. 28 i 29 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwal-
czaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47,
poz. 211), które stanowià:
„Art. 28. W dekrecie z dnia 24 czerwca 1953 r.

o uprawie tytoniu i wytwarzaniu wyrobów
tytoniowych (Dz. U. Nr 34, poz. 144, z 1988 r.
Nr 41, poz. 324 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192)
po art. 8 dodaje si´ art. 8a w brzmieniu:
„Art. 8a. 1. Zabrania si´ prowadzenia re-

klamy wyrobów tytoniowych
w telewizji i radiu. Zakaz ten
dotyczy tak˝e prasy dzieci´cej
i m∏odzie˝owej. Reklama wy-
robów tytoniowych, w formie
graficznej, jest dozwolona tyl-
ko ∏àcznie z widocznà i czytelnà
informacjà dotyczàcà ich szko-
dliwoÊci.

2. Kto narusza zakaz lub nie do-
pe∏nia obowiàzku, o których
mowa w ust. 1,

podlega karze aresztu lub
grzywny.

3. W przedsi´biorstwie odpowie-
dzialnoÊç przewidzianà w ust. 2
ponosi osoba kierujàca przed-
si´biorstwem, a je˝eli zosta∏a
wyznaczona osoba odpowie-
dzialna za prowadzenie rekla-
my — ta osoba.



4. Minister Zdrowia i Opieki Spo-
∏ecznej ustali, w drodze rozpo-
rzàdzenia, wzory informacji,
o której mowa w ust. 1.”

Art. 29. W ustawie z dnia 10 paêdziernika 1991 r.
o Êrodkach farmaceutycznych, materia-
∏ach medycznych, aptekach, hurtowniach
i nadzorze farmaceutycznym (Dz. U.
Nr 105, poz. 452 i z 1993 r. Nr 16, poz. 68)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 4:

a) w ust. 1 wyraz „Informacja” zast´pu-
je si´ wyrazami „Reklama i informa-
cja”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zabrania si´ prowadzenia w Êrod-

kach masowego przekazu rekla-
my leków wydawanych wy∏àcznie
z przepisu lekarza. Nie dotyczy to
specjalistycznych pism medycz-
nych.”,

2) art. 68 otrzymuje brzmienie:

„Art. 68. 1. Kto narusza zakaz przewidzia-
ny w art. 4 ust. 2, podlega ka-
rze aresztu albo grzywny.

2. W przedsi´biorstwie odpo-
wiedzialnoÊç przewidzianà
w ust. 1 ponosi osoba kieru-
jàca przedsi´biorstwem,
a je˝eli zosta∏a wyznaczona
osoba odpowiedzialna za
prowadzenie reklamy — ta
osoba.”;

2) art. 84 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie
niektórych ustaw normujàcych funkcjonowanie
gospodarki i administracji publicznej (Dz. U.
Nr 106, poz. 496), który stanowi:

„Art. 84. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1997 r., z wyjàtkiem art. 3, art. 7, art. 9,
art. 10, art. 20, art. 24, art. 32, art. 34,
art. 37, art. 45—47, art. 50, art. 66, art. 73
ust. 1, 2 i 4, art. 74, art. 76, art. 79, art. 80
i art. 82, które wchodzà w ˝ycie z dniem
1 paêdziernika 1996 r., oraz art. 41, który
wchodzi w ˝ycie z dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy konstytucyjnej z dnia 21 czerwca
1996 r. o zmianie ustawy konstytucyjnej
z dnia 17 paêdziernika 1992 r. o wzajem-
nych stosunkach mi´dzy w∏adzà ustawo-
dawczà i wykonawczà Rzeczypospolitej
Polskiej oraz o samorzàdzie terytorialnym
(Dz. U. Nr 106, poz. 488).”;

3) art. 18 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Przepisy
wprowadzajàce Kodeks karny (Dz. U. Nr 88,
poz. 554 i Nr 160, poz. 1083), który stanowi:

„Art. 18. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 wrze-
Ênia 1998 r.”;

4) art. 150 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie nie-
których ustaw okreÊlajàcych kompetencje orga-

nów administracji publicznej — w zwiàzku z refor-
mà ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),
który stanowi:

„Art. 150. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1999 r., z wyjàtkiem art. 26, art. 128
pkt 2, art. 139 pkt 1 i 10, art. 145 ust. 2 i 4,
art. 146 ust. 2 i 4 oraz art. 147 ust. 2 i 3,
które wchodzà w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia, i art. 34 pkt 1, art. 36 pkt 23, art. 48
pkt 1 i 3, art. 84, art. 97 pkt 1—3, 5—10
i 12—36 oraz art. 139 pkt 9 lit. a), które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2000 r.”;

5) art. 3 ustawy z dnia 16 marca 2000 r. o zmianie usta-
wy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz
o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (Dz. U.
Nr 29, poz. 356), który stanowi:

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

6) art. 6 ustawy z dnia 9 wrzeÊnia 2000 r. o zmianie
ustawy — Kodeks karny, ustawy — Kodeks post´-
powania karnego, ustawy o zwalczaniu nieuczci-
wej konkurencji, ustawy o zamówieniach publicz-
nych oraz ustawy — Prawo bankowe (Dz. U. Nr 93,
poz. 1027), który stanowi:

„Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 3 mie-
si´cy od dnia og∏oszenia.”;

7) art. 12 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie nie-
których us∏ug Êwiadczonych drogà elektronicznà
opartych lub polegajàcych na dost´pie warunko-
wym (Dz. U. Nr 126, poz. 1068), który stanowi:

„Art. 12. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia og∏oszenia.”;

8) art. 2 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie usta-
wy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
Nr 126, poz. 1071), który stanowi:

„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 3 mie-
si´cy od dnia og∏oszenia.”;

9) art. 6 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie usta-
wy o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawy
— Kodeks post´powania cywilnego oraz ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
Nr 129, poz. 1102), który stanowi:

„Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 4 mie-
si´cy od dnia og∏oszenia.”;

10) art. 48 ustawy z dnia 28 paêdziernika 2002 r. o od-
powiedzialnoÊci podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groêbà kary (Dz. U. Nr 197,
poz. 1661), który stanowi:

„Art. 48. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
12 miesi´cy od dnia og∏oszenia.”.

Marsza∏ek Sejmu: M. Borowski
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Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏ka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
26 czerwca 2003 r. (poz. 1503)

USTAWA

z dnia 16 kwietnia 1993 r.

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa reguluje zapobieganie i zwalczanie
nieuczciwej konkurencji w dzia∏alnoÊci gospodarczej,
w szczególnoÊci produkcji przemys∏owej i rolnej, bu-
downictwie, handlu i us∏ugach — w interesie publicz-
nym, przedsi´biorców oraz klientów, a zw∏aszcza kon-
sumentów.

Art. 2. Przedsi´biorcami, w rozumieniu ustawy, sà
osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organiza-
cyjne niemajàce osobowoÊci prawnej, które prowa-
dzàc, chocia˝by ubocznie, dzia∏alnoÊç zarobkowà lub
zawodowà uczestniczà w dzia∏alnoÊci gospodarczej.

Art. 3. 1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest dzia-
∏anie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, je-
˝eli zagra˝a lub narusza interes innego przedsi´biorcy
lub klienta.

2.1) Czynami nieuczciwej konkurencji sà w szczegól-
noÊci: wprowadzajàce w b∏àd oznaczenie przedsi´bior-
stwa, fa∏szywe lub oszukaƒcze oznaczenie pochodzenia
geograficznego towarów albo us∏ug, wprowadzajàce
w b∏àd oznaczenie towarów lub us∏ug, naruszenie ta-
jemnicy przedsi´biorstwa, nak∏anianie do rozwiàzania
lub niewykonania umowy, naÊladownictwo produktów,
pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie
dost´pu do rynku, przekupstwo osoby pe∏niàcej funk-
cj´ publicznà, a tak˝e nieuczciwa lub zakazana reklama
oraz organizowanie systemu sprzeda˝y lawinowej. 

Art. 4. Zagraniczne osoby fizyczne i prawne korzy-
stajà z uprawnieƒ wynikajàcych z przepisów ustawy na
podstawie umów mi´dzynarodowych obowiàzujàcych
Rzeczpospolità Polskà lub na zasadzie wzajemnoÊci.

Rozdzia∏ 2

Czyny nieuczciwej konkurencji

Art. 5. Czynem nieuczciwej konkurencji jest takie
oznaczenie przedsi´biorstwa, które mo˝e wprowadziç

klientów w b∏àd co do jego to˝samoÊci, przez u˝ywanie
firmy, nazwy, god∏a, skrótu literowego lub innego cha-
rakterystycznego symbolu wczeÊniej u˝ywanego,
zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsi´bior-
stwa.

Art. 6. 1. Je˝eli oznaczenie przedsi´biorstwa nazwi-
skiem przedsi´biorcy mo˝e wprowadziç klientów
w b∏àd co do to˝samoÊci z innym przedsi´biorstwem,
które wczeÊniej u˝ywa∏o podobnego oznaczenia,
przedsi´biorca ten powinien podjàç Êrodki majàce na
celu usuni´cie niebezpieczeƒstwa wprowadzenia
w b∏àd osób trzecich.

2. Na ̋ àdanie zainteresowanego sàd wyda orzecze-
nie nakazujàce przedsi´biorcy, który póêniej zaczà∏ u˝y-
waç tego oznaczenia, podj´cie stosownych Êrodków
zapobiegajàcych, polegajàcych w szczególnoÊci na
wprowadzeniu zmian w oznaczeniu przedsi´biorstwa,
ograniczeniu zakresu terytorialnego u˝ywania ozna-
czenia lub jego u˝ywaniu w okreÊlony sposób.

Art. 7. 1. Je˝eli wskutek likwidacji, podzia∏u lub
przekszta∏cenia przedsi´biorstwa powstanie wàtpli-
woÊç, który z przedsi´biorców ma prawo u˝ywaç ozna-
czenia przedsi´biorstwa zlikwidowanego, podzielone-
go lub przekszta∏conego, nale˝y ustaliç takie oznacze-
nia, które zapobiegnà wprowadzeniu w b∏àd osób trze-
cich.

2. W razie sporu sàd, na ̋ àdanie zainteresowanego
przedsi´biorcy, ustali oznaczenia przedsi´biorstw,
uwzgl´dniajàc interesy stron oraz inne okolicznoÊci
sprawy.

Art. 8. Czynem nieuczciwej konkurencji jest opatry-
wanie towarów lub us∏ug fa∏szywym lub oszukaƒczym
oznaczeniem geograficznym wskazujàcym bezpoÊred-
nio albo poÊrednio na kraj, region lub miejscowoÊç ich
pochodzenia albo u˝ywanie takiego oznaczenia w dzia-
∏alnoÊci handlowej, reklamie, listach handlowych, ra-
chunkach lub innych dokumentach.

Art. 9. Je˝eli towar lub us∏uga w miejscu pochodze-
nia korzysta z ochrony, a z pochodzeniem z okreÊlone-
go regionu lub miejscowoÊci zwiàzane sà ich szczegól-
ne cechy lub w∏aÊciwoÊci, czynem nieuczciwej konku-
rencji jest fa∏szywe lub oszukaƒcze u˝ywanie takich
geograficznych oznaczeƒ regionalnych, nawet z dodat-
kiem „rodzaj”, „typ”, „metoda” albo równoznacznym.

Art. 10. 1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest ta-
kie oznaczenie towarów lub us∏ug albo jego brak, któ-
re mo˝e wprowadziç klientów w b∏àd co do pochodze-
nia, iloÊci, jakoÊci, sk∏adników, sposobu wykonania,
przydatnoÊci, mo˝liwoÊci zastosowania, naprawy, kon-

———————
1) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia

9 wrzeÊnia 2000 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny, usta-
wy — Kodeks post´powania karnego, ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, ustawy o zamówieniach publicz-
nych oraz ustawy — Prawo bankowe (Dz. U. Nr 93,
poz. 1027), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 4 lutego 2001 r.,
i ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia
5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. Nr 126, poz. 1071), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 10 listopada 2002 r.



serwacji lub innych istotnych cech towarów albo
us∏ug, a tak˝e zatajenie ryzyka, jakie wià˝e si´ z korzy-
staniem z nich.

2. Czynem nieuczciwej konkurencji jest równie˝
wprowadzenie do obrotu towarów w opakowaniu mo-
gàcym wywo∏aç skutki okreÊlone w ust. 1, chyba ˝e za-
stosowanie takiego opakowania jest uzasadnione
wzgl´dami technicznymi. 

Art. 11. 1.2) Czynem nieuczciwej konkurencji jest
przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych in-
formacji stanowiàcych tajemnic´ przedsi´biorstwa al-
bo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, je˝eli zagra-
˝a lub narusza interes przedsi´biorcy.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ równie˝ do osoby, któ-
ra Êwiadczy∏a prac´ na podstawie stosunku pracy lub
innego stosunku prawnego — przez okres trzech lat od
jego ustania, chyba ˝e umowa stanowi inaczej albo
usta∏ stan tajemnicy.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ wobec tego, kto od
nieuprawnionego naby∏, w dobrej wierze, na podsta-
wie odp∏atnej czynnoÊci prawnej, informacje stano-
wiàce tajemnic´ przedsi´biorstwa. Sàd mo˝e zobowià-
zaç nabywc´ do zap∏aty stosownego wynagrodzenia
za korzystanie z nich, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do ustania
stanu tajemnicy.

4.3) Przez tajemnic´ przedsi´biorstwa rozumie si´
nieujawnione do wiadomoÊci publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsi´-
biorstwa lub inne informacje posiadajàce wartoÊç go-
spodarczà, co do których przedsi´biorca podjà∏ nie-
zb´dne dzia∏ania w celu zachowania ich poufnoÊci.

Art. 12. 1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest na-
k∏anianie osoby Êwiadczàcej na rzecz przedsi´biorcy
prac´, na podstawie stosunku pracy lub innego sto-
sunku prawnego, do niewykonania lub nienale˝ytego
wykonania obowiàzków pracowniczych albo innych
obowiàzków umownych, w celu przysporzenia korzy-
Êci sobie lub osobom trzecim albo szkodzenia przed-
si´biorcy.

2. Czynem nieuczciwej konkurencji jest tak˝e nak∏a-
nianie klientów przedsi´biorcy lub innych osób do roz-
wiàzania z nim umowy albo niewykonania lub nienale-
˝ytego wykonania umowy, w celu przysporzenia korzy-
Êci sobie lub osobom trzecim albo szkodzenia przed-
si´biorcy.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje si´ do, podejmo-
wanych przez zwiàzki zawodowe, dzia∏aƒ zgodnych
z przepisami o rozwiàzywaniu sporów zbiorowych.

Art. 13. 1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest na-
Êladowanie gotowego produktu, polegajàce na tym, ̋ e
za pomocà technicznych Êrodków reprodukcji jest ko-
piowana zewn´trzna postaç produktu, je˝eli mo˝e

wprowadziç klientów w b∏àd co do to˝samoÊci produ-
centa lub produktu.

2. Nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji naÊla-
dowanie cech funkcjonalnych produktu, w szczególnoÊci
budowy, konstrukcji i formy zapewniajàcej jego u˝ytecz-
noÊç. Je˝eli naÊladowanie cech funkcjonalnych gotowe-
go produktu wymaga uwzgl´dnienia jego charaktery-
stycznej formy, co mo˝e wprowadziç klientów w b∏àd co
do to˝samoÊci producenta lub produktu, naÊladowca
jest zobowiàzany odpowiednio oznaczyç produkt.

Art. 14. 1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest roz-
powszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzajà-
cych w b∏àd wiadomoÊci o swoim lub innym przedsi´-
biorcy albo przedsi´biorstwie, w celu przysporzenia
korzyÊci lub wyrzàdzenia szkody.

2. WiadomoÊciami, o których mowa w ust. 1, sà
nieprawdziwe lub wprowadzajàce w b∏àd informacje,
w szczególnoÊci o:

1) osobach kierujàcych przedsi´biorstwem;

2) wytwarzanych towarach lub Êwiadczonych us∏u-
gach;

3) stosowanych cenach;

4) sytuacji gospodarczej lub prawnej.

3. Rozpowszechnianiem wiadomoÊci, o których
mowa w ust. 1, jest równie˝ pos∏ugiwanie si´:

1) nieprzys∏ugujàcymi lub nieÊcis∏ymi tytu∏ami, stop-
niami albo innymi informacjami o kwalifikacjach
pracowników;

2) nieprawdziwymi atestami;

3) nierzetelnymi wynikami badaƒ;

4) nierzetelnymi informacjami o wyró˝nieniach lub
oznaczeniach produktów lub us∏ug.

Art. 15.4) 1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest
utrudnianie innym przedsi´biorcom dost´pu do rynku,
w szczególnoÊci przez:

1) sprzeda˝ towarów lub us∏ug poni˝ej kosztów ich
wytworzenia lub Êwiadczenia albo ich odprzeda˝
poni˝ej kosztów zakupu w celu eliminacji innych
przedsi´biorców;

2) nak∏anianie osób trzecich do odmowy sprzeda˝y in-
nym przedsi´biorcom albo niedokonywania zaku-
pu towarów lub us∏ug od innych przedsi´biorców;

3) rzeczowo nieuzasadnione, zró˝nicowane traktowa-
nie niektórych klientów;

4) pobieranie innych ni˝ mar˝a handlowa op∏at za
przyj´cie towaru do sprzeda˝y;

5) dzia∏anie majàce na celu wymuszenie na klientach
wyboru jako kontrahenta okreÊlonego przedsi´-
biorcy lub stwarzanie warunków umo˝liwiajàcych
podmiotom trzecim wymuszanie zakupu towaru
lub us∏ugi u okreÊlonego przedsi´biorcy.
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———————
2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia

5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. Nr 126, poz. 1071), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 10 listopada 2002 r. 

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.

———————
4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której

mowa w odnoÊniku 2.



2. Czyn, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, mo˝e pole-
gaç w szczególnoÊci na:
1) ograniczeniu w istotny sposób lub wy∏àczeniu

mo˝liwoÊci dokonywania przez klienta zakupu u in-
nego przedsi´biorcy;

2) stworzeniu sytuacji powodujàcych poÊrednio lub
bezpoÊrednio narzucenie klientom przez podmioty
trzecie koniecznoÊci dokonania zakupu u danego
przedsi´biorcy lub u przedsi´biorcy, z którym dany
przedsi´biorca pozostaje w zwiàzku gospodarczym;

3) emisji, oferowaniu oraz realizacji znaków legityma-
cyjnych podlegajàcych wymianie na towary lub us∏u-
gi oferowane przez jednego przedsi´biorc´ lub grup´
przedsi´biorców pozostajàcych w zwiàzku gospodar-
czym, w okolicznoÊciach wskazanych w pkt 1 lub 2.

3. Czynem nieuczciwej konkurencji jest tak˝e utrud-
nianie ma∏ym przedsi´biorcom, w rozumieniu ustawy
z dnia 19 listopada 1999 r. — Prawo dzia∏alnoÊci gospo-
darczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 86,
poz. 958 i Nr 114, poz. 1193, z 2001 r. Nr 49, poz. 509,
Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115 i Nr 147, poz. 1643,
z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995 i Nr 130, poz. 1112
oraz z 2003 r. Nr 86, poz. 789 i Nr 128, poz. 1176), do-
st´pu do rynku przez sprzeda˝ towarów lub us∏ug
w obiektach handlowych o powierzchni sprzeda˝y po-
wy˝ej 400 m2 po cenie nieuwzgl´dniajàcej mar˝y han-
dlowej, z zastrze˝eniem ust. 5.

4. Utrudnianiem dost´pu do rynku, o którym mowa
w ust. 3, jest równie˝:

1) emitowanie oraz realizacja znaków legitymacyj-
nych podlegajàcych wymianie na towary lub us∏u-
gi, oferowanych poni˝ej ich wartoÊci nominalnej;

2) emitowanie oraz realizacja znaków legitymacyjnych
podlegajàcych wymianie na towary lub us∏ugi o ce-
nie przewy˝szajàcej wartoÊç nominalnà znaku.

5. Nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji
sprzeda˝, o której mowa w ust. 3, je˝eli jest dokonywa-
na w ramach:
1) wyprzeda˝y posezonowej, dokonywanej dwa razy

w roku na koniec sezonu letniego i zimowego,
trwajàcej ka˝dorazowo nie d∏u˝ej ni˝ miesiàc;

2) wyprzeda˝y ze wzgl´du na up∏ywajàcy termin przy-
datnoÊci towarów do spo˝ycia lub up∏ywajàcà da-
t´ minimalnej trwa∏oÊci;

3) likwidacji obiektu handlowego, o ile sprzeda˝ taka
trwa nie d∏u˝ej ni˝ 3 miesiàce od dnia podania do
publicznej wiadomoÊci informacji o likwidacji tego
obiektu, a w przypadku likwidacji wszystkich obiek-
tów handlowych przedsi´biorcy w zwiàzku z za-
przestaniem przez niego dzia∏alnoÊci handlowej —
nie d∏u˝ej ni˝ rok.

Art. 15a.5) Czynem nieuczciwej konkurencji polega-
jàcym na przekupstwie osoby pe∏niàcej funkcj´ pu-

blicznà jest okreÊlone w art. 229 Kodeksu karnego za-
chowanie osoby fizycznej:

1) b´dàcej przedsi´biorcà;

2) dzia∏ajàcej na rzecz przedsi´biorcy w ramach
uprawnienia do jego reprezentowania albo podej-
mowania w jego imieniu decyzji lub wykonywania
nad nim kontroli;

3) dzia∏ajàcej na rzecz przedsi´biorcy, za zgodà osoby,
o której mowa w pkt 2.

Art. 15b.6) 1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest
wytwarzanie, import, dystrybucja, sprzeda˝, najem lub
oddawanie do u˝ywania pod innym tytu∏em prawnym
oraz posiadanie, w celach zarobkowych, urzàdzeƒ nie-
dozwolonych, w rozumieniu przepisów o ochronie nie-
których us∏ug Êwiadczonych drogà elektronicznà opar-
tych lub polegajàcych na dost´pie warunkowym.

2. Czynem nieuczciwej konkurencji jest tak˝e insta-
lacja, serwis lub wymiana urzàdzeƒ niedozwolonych,
w celach zarobkowych, oraz wykorzystywanie przeka-
zu informacji handlowej do promocji tych urzàdzeƒ lub
zwiàzanych z nimi us∏ug.

Art. 16. 1. Czynem nieuczciwej konkurencji w zakre-
sie reklamy jest w szczególnoÊci:

1) reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi
obyczajami lub uchybiajàca godnoÊci cz∏owieka;

2) reklama wprowadzajàca klienta w b∏àd i mogàca
przez to wp∏ynàç na jego decyzj´ co do nabycia to-
waru lub us∏ugi;

3) reklama odwo∏ujàca si´ do uczuç klientów przez
wywo∏ywanie l´ku, wykorzystywanie przesàdów
lub ∏atwowiernoÊci dzieci;

4) wypowiedê, która, zach´cajàc do nabywania towa-
rów lub us∏ug, sprawia wra˝enie neutralnej infor-
macji;

5) reklama, która stanowi istotnà ingerencj´ w sfer´
prywatnoÊci, w szczególnoÊci przez ucià˝liwe dla
klientów nagabywanie w miejscach publicznych,
przesy∏anie na koszt klienta niezamówionych to-
warów lub nadu˝ywanie technicznych Êrodków
przekazu informacji.

6) (skreÊlony).7)

2. Przy ocenie reklamy wprowadzajàcej w b∏àd na-
le˝y uwzgl´dniç wszystkie jej elementy, zw∏aszcza do-
tyczàce iloÊci, jakoÊci, sk∏adników, sposobu wykona-
nia, przydatnoÊci, mo˝liwoÊci zastosowania, naprawy
lub konserwacji reklamowanych towarów lub us∏ug,
a tak˝e zachowania si´ klienta.
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5) Dodany przez art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 9 wrzeÊnia 2000 r.

o zmianie ustawy — Kodeks karny, ustawy — Kodeks po-
st´powania karnego, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, ustawy o zamówieniach publicznych oraz
ustawy — Prawo bankowe (Dz. U. Nr 93, poz. 1027), która
wesz∏a w ˝ycie z dniem 4 lutego 2001 r.

———————
6) Dodany przez art. 10 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o ochro-

nie niektórych us∏ug Êwiadczonych drogà elektronicznà
opartych lub polegajàcych na dost´pie warunkowym
(Dz. U. Nr 126, poz. 1068), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
10 listopada 2002 r.

7) Przez art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 16 marca 2000 r. o zmia-
nie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz
o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (Dz. U. Nr 29,
poz. 356), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 19 lipca 2000 r.



3.8) Reklama umo˝liwiajàca bezpoÊrednio lub po-
Êrednio rozpoznanie konkurenta albo towarów lub
us∏ug oferowanych przez konkurenta, zwana dalej „re-
klamà porównawczà”, stanowi czyn nieuczciwej kon-
kurencji, je˝eli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami.
Reklama porównawcza nie jest sprzeczna z dobrymi
obyczajami, je˝eli ∏àcznie spe∏nia nast´pujàce prze-
s∏anki:

1) nie jest reklamà wprowadzajàcà w b∏àd, o której
mowa w ust. 1 pkt 2;

2) w sposób rzetelny i dajàcy si´ zweryfikowaç na
podstawie obiektywnych kryteriów porównuje to-
wary lub us∏ugi zaspokajajàce te same potrzeby
lub przeznaczone do tego samego celu;

3) w sposób obiektywny porównuje jednà lub kilka
istotnych, charakterystycznych, sprawdzalnych
i typowych cech tych towarów i us∏ug, do których
mo˝e nale˝eç tak˝e cena;

4) nie powoduje na rynku pomy∏ek w rozró˝nieniu
mi´dzy reklamujàcym a jego konkurentem, ani
mi´dzy ich towarami albo us∏ugami, znakami to-
warowymi, oznaczeniami przedsi´biorstwa lub in-
nymi oznaczeniami odró˝niajàcymi;

5) nie dyskredytuje towarów, us∏ug, dzia∏alnoÊci, zna-
ków towarowych, oznaczeƒ przedsi´biorstwa lub
innych oznaczeƒ odró˝niajàcych, a tak˝e okoliczno-
Êci dotyczàcych konkurenta;

6) w odniesieniu do towarów z geograficznym ozna-
czeniem regionalnym odnosi si´ zawsze do towa-
rów z takim samym oznaczeniem;

7) nie wykorzystuje w nieuczciwy sposób renomy zna-
ku towarowego, oznaczenia przedsi´biorstwa lub
innego oznaczenia odró˝niajàcego konkurenta ani
te˝ geograficznego 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 odró˝niajàcym.

4.8) Reklama porównawcza zwiàzana z ofertà spe-
cjalnà powinna, w zale˝noÊci od jej warunków, jasno
i jednoznacznie wskazywaç dat´ wygaÊni´cia tej oferty
lub zawieraç informacj´, ˝e oferta jest wa˝na do czasu
wyczerpania zapasu towarów bàdê zaprzestania wyko-
nywania us∏ug, a je˝eli oferta specjalna jeszcze nie
obowiàzuje, powinna wskazywaç równie˝ dat´, od któ-
rej specjalna cena lub inne szczególne warunki oferty
b´dà obowiàzywa∏y.

Art. 17. Czynu nieuczciwej konkurencji, w rozumie-
niu art. 16, dopuszcza si´ równie˝ agencja reklamowa
albo inny przedsi´biorca, który reklam´ opracowa∏.

Art. 17a.9) 1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest
sprzeda˝ konsumentom towarów lub us∏ug po∏àczona
z przyznaniem wszystkim albo niektórym nabywcom
towarów lub us∏ug nieodp∏atnej premii, w postaci to-

warów lub us∏ug odmiennych od stanowiàcych przed-
miot sprzeda˝y, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji
sprzeda˝, o której mowa w ust. 1, je˝eli premie stano-
wià towary lub us∏ugi:

1) o niewielkiej wartoÊci lub próbki towaru;

2) wygrane w loteriach promocyjnych, organizowa-
nych na podstawie przepisów o grach losowych, za-
k∏adach wzajemnych i grach na automatach10), lub
konkursach, których wynik nie zale˝y od przypadku.

Art. 17b.9) 1. Czynem nieuczciwej konkurencji w za-
kresie loterii promocyjnych jest formu∏owanie ofert
w sposób stwarzajàcy konsumentowi — niezale˝nie od
wyniku losowania czy wiedzy konsumenta — pewnoÊç
wygranej, je˝eli konsument z∏o˝y zamówienie na towar
lub us∏ug´ obj´te promocjà albo zap∏aci oferentowi
z góry jakàkolwiek kwot´.

2. Czynem, o którym mowa w ust. 1, jest w szcze-
gólnoÊci formu∏owanie ofert w dokumencie wystawio-
nym imiennie na konsumenta, majàcym cechy pisma
o charakterze oficjalnym.

Art. 17c.9) 1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest
organizowanie systemu sprzeda˝y lawinowej, polega-
jàcego na proponowaniu nabywania towarów lub
us∏ug poprzez sk∏adanie nabywcom tych towarów lub
us∏ug obietnicy uzyskania korzyÊci materialnych w za-
mian za nak∏onienie innych osób do dokonania takich
samych transakcji, które to osoby uzyska∏yby podobne
korzyÊci materialne wskutek nak∏onienia kolejnych
osób do udzia∏u w systemie.

2. Nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji orga-
nizowanie systemu sprzeda˝y, o którym mowa
w ust. 1, jeÊli spe∏nione zostanà nast´pujàce warunki:
1) korzyÊci materialne uzyskiwane z uczestnictwa

w systemie sprzeda˝y pochodzà ze Êrodków uzyski-
wanych z zakupu lub ze sprzeda˝y dóbr i us∏ug po
cenie, której wartoÊç nie mo˝e ra˝àco przekraczaç
rzeczywistej wartoÊci rynkowej tych dóbr i us∏ug;

2) osoba rezygnujàca z udzia∏u w systemie sprzeda˝y
ma prawo do odprzeda˝y organizatorowi systemu
za co najmniej 90 % ceny zakupu wszystkich naby-
tych od organizatora nadajàcych si´ do sprzeda˝y
towarów, materia∏ów informacyjno-instrukta˝o-
wych, próbek towarów lub zestawów prezentacyj-
nych zakupionych w przeciàgu 6 miesi´cy poprze-
dzajàcych dat´ z∏o˝enia rezygnacji organizatorowi
systemu sprzeda˝y.

Art. 17d.9) Czynem nieuczciwej konkurencji jest
wprowadzanie do obrotu przez sieci sklepów dyskon-
towych towarów w iloÊci przewy˝szajàcej 20 % warto-
Êci obrotów z markami stanowiàcymi w∏asnoÊç w∏aÊci-
ciela sieci lub podmiotów zale˝nych.
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———————
8) Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 7.
9) Dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odno-

Êniku 2.

———————
10) Obecnie: przepisów o grach i zak∏adach wzajemnych, sto-

sownie do art. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o zmianie
ustawy o grach losowych, zak∏adach wzajemnych i grach na
automatach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 84, poz. 774), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 15 czerwca
2003 r.



Rozdzia∏ 3

OdpowiedzialnoÊç cywilna

Art. 18. 1. W razie dokonania czynu nieuczciwej
konkurencji, przedsi´biorca, którego interes zosta∏ za-
gro˝ony lub naruszony, mo˝e ˝àdaç:

1) zaniechania niedozwolonych dzia∏aƒ;

2) usuni´cia skutków niedozwolonych dzia∏aƒ;

3) z∏o˝enia jednokrotnego lub wielokrotnego oÊwiad-
czenia odpowiedniej treÊci i w odpowiedniej for-
mie;

4) naprawienia wyrzàdzonej szkody, na zasadach
ogólnych;

5) wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyÊci, na
zasadach ogólnych;

6)11) zasàdzenia odpowiedniej sumy pieni´˝nej na
okreÊlony cel spo∏eczny zwiàzany ze wspieraniem
kultury polskiej lub ochronà dziedzictwa narodo-
wego — je˝eli czyn nieuczciwej konkurencji by∏ za-
winiony. 

2. Sàd, na wniosek uprawnionego, mo˝e orzec rów-
nie˝ o wyrobach, ich opakowaniach, materia∏ach rekla-
mowych i innych przedmiotach bezpoÊrednio zwiàza-
nych z pope∏nieniem czynu nieuczciwej konkurencji.
W szczególnoÊci sàd mo˝e orzec ich zniszczenie lub za-
liczenie na poczet odszkodowania.

Art. 18a.12) Ci´˝ar dowodu prawdziwoÊci oznaczeƒ
lub informacji umieszczanych na towarach albo ich
opakowaniach lub wypowiedzi zawartych w reklamie
spoczywa na osobie, której zarzuca si´ czyn nieuczci-
wej konkurencji zwiàzany z wprowadzeniem w b∏àd.

Art. 19.13) 1. Z roszczeniami wymienionymi
w art. 18 ust. 1 pkt 1—3 i 6 mogà wystàpiç:
1) (skreÊlony);14)

2) krajowa lub regionalna organizacja, której celem sta-
tutowym jest ochrona interesów przedsi´biorców;

3) Prezes Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów, je˝eli czyn nieuczciwej konkurencji zagra˝a lub
narusza interesy konsumentów;

4) (skreÊlony).14)

2.15) Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do czynów
nieuczciwej konkurencji okreÊlonych w art. 5—7,
art. 11, art. 14 i art. 15a.

Art. 20. Roszczenia z tytu∏u czynów nieuczciwej
konkurencji ulegajà przedawnieniu z up∏ywem lat
trzech. Bieg przedawnienia rozpoczyna si´ oddzielnie
co do ka˝dego naruszenia. Przepis art. 442 Kodeksu cy-
wilnego stosuje si´ odpowiednio.

Art. 21. 1.16) W sprawach z zakresu zwalczania nie-
uczciwej konkurencji mo˝na wnieÊç o wydanie zarzà-
dzenia tymczasowego tak˝e do sàdu, w którego okr´-
gu znajduje si´ mienie osoby, która si´ tego czynu do-
puÊci∏a, albo gdzie nastàpi∏ czyn nieuczciwej konku-
rencji.

2.17) W ramach zarzàdzenia tymczasowego sàd mo-
˝e ustanowiç zakaz zbywania, zbywania po okreÊlonej
cenie lub innego wprowadzania do obrotu okreÊlonych
towarów, jak równie˝ zakaz prowadzenia reklamy okre-
Êlonej treÊci.

3. Sàd rozpoznaje wniosek o zabezpieczenie po-
wództwa niezw∏ocznie. Sàd orzeka na posiedzeniu nie-
jawnym w sk∏adzie jednoosobowym.

Art. 22. 1. W razie wniesienia oczywiÊcie bezzasad-
nego powództwa z tytu∏u nieuczciwej konkurencji, sàd,
na wniosek pozwanego, mo˝e nakazaç powodowi z∏o-
˝enie jednokrotnego lub wielokrotnego oÊwiadczenia
odpowiedniej treÊci i w odpowiedniej formie.

2. Pozwany, u którego na skutek wniesienia po-
wództwa, o którym mowa w ust. 1, powsta∏a szkoda,
mo˝e ˝àdaç jej naprawienia na zasadach ogólnych.

Rozdzia∏ 3a18)

OdpowiedzialnoÊç przedsi´biorców za przekupstwo
osoby pe∏niàcej funkcj´ publicznà

Art. 22a. 1. Za czyny nieuczciwej konkurencji, o któ-
rych mowa w art. 15a pkt 2—3, przedsi´biorca nieb´-
dàcy osobà fizycznà ponosi odpowiedzialnoÊç wed∏ug
przepisów niniejszego rozdzia∏u.

2. Post´powanie w sprawach odpowiedzialnoÊci,
o której mowa w ust. 1, prowadzi Prezes Urz´du Ochro-
ny Konkurencji i Konsumentów.

Art. 22b. 1. W razie skazania za przest´pstwo
z art. 229 Kodeksu karnego pope∏nione przez osob´,
o której mowa w art. 15a pkt 2—3, sàd przesy∏a odpis
prawomocnego wyroku wraz z odpisem akt sprawy
Prezesowi Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów.
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11) Dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odno-

Êniku 7.
12) Dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w odno-

Êniku 7.
13) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której

mowa w odnoÊniku 2.
14) Przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie

ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawy —
Kodeks post´powania cywilnego oraz ustawy o zwalcza-
niu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 129, poz. 1102), któ-
ra wesz∏a w ˝ycie z dniem 15 grudnia 2002 r.

15) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 2 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 14.

———————
16) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której

mowa w odnoÊniku 7.
17) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której

mowa w odnoÊniku 2.
18) Dodany przez art. 3 pkt 4 ustawy, o której mowa w odno-

Êniku 5; utraci moc z dniem 28 listopada 2003 r., stosow-
nie do art. 44 ustawy z dnia 28 paêdziernika 2002 r. o od-
powiedzialnoÊci podmiotów zbiorowych za czyny zabro-
nione pod groêbà kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661), która
wejdzie w ˝ycie z dniem 28 listopada 2003 r.



2. Je˝eli post´powanie karne o przest´pstwo
z art. 229 Kodeksu karnego przeciwko osobie, o której
mowa w art. 15a pkt 2—3, nie mo˝e si´ toczyç z powo-
du okolicznoÊci wy∏àczajàcych Êciganie, wymienio-
nych w art. 17 § 1 pkt 5, 6 i 8—10 Kodeksu post´powa-
nia karnego, sàd albo prokurator, umarzajàc post´po-
wanie, przesy∏a odpis prawomocnego orzeczenia wraz
z odpisem akt sprawy Prezesowi Urz´du Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów.

Art. 22c. 1. Po otrzymaniu odpisu orzeczeƒ, o któ-
rych mowa w art. 22b, Prezes Urz´du Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów wszczyna post´powanie w spra-
wie odpowiedzialnoÊci, przeciwko przedsi´biorcy nie-
b´dàcemu osobà fizycznà, za czyn nieuczciwej konku-
rencji polegajàcy na przekupstwie osoby pe∏niàcej
funkcj´ publicznà.

2. Post´powanie, o którym mowa w ust. 1, toczy si´
wed∏ug przepisów Kodeksu post´powania administra-
cyjnego, chyba ˝e ustawa stanowi inaczej.

3. Ustalenia wydanego w post´powaniu karnym
prawomocnego wyroku skazujàcego co do pope∏nie-
nia przest´pstwa wià˝à Prezesa Urz´du Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów w post´powaniu, o którym
mowa w ust. 1.

Art. 22d. 1. W razie stwierdzenia, ˝e zosta∏ pope∏-
niony czyn nieuczciwej konkurencji polegajàcy na prze-
kupstwie osoby pe∏niàcej funkcj´ publicznà przez oso-
b´, o której mowa w art. 15a pkt 2—3, Prezes Urz´du
Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje decyzj´
o na∏o˝eniu na przedsi´biorc´ nieb´dàcego osobà fi-
zycznà kary pieni´˝nej p∏atnej do bud˝etu paƒstwa,
w wysokoÊci do 10 % przychodu w rozumieniu przepi-
sów o podatku dochodowym od osób prawnych, uzy-
skanego w roku podatkowym poprzedzajàcym dzieƒ
wydania decyzji.

2. Kara pieni´˝na nie mo˝e byç wymierzona, je˝eli
od czasu pope∏nienia czynu nieuczciwej konkurencji
up∏yn´∏o 10 lat.

3. Prezes Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów mo˝e nadaç decyzji, o której mowa w ust. 1,
rygor natychmiastowej wykonalnoÊci.

4. Od decyzji Prezesa Urz´du Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, o której mowa w ust. 1, przedsi´bior-
cy s∏u˝y odwo∏anie do Sàdu Okr´gowego w Warszawie
— sàdu antymonopolowego19), w terminie 2 tygodni
od dor´czenia decyzji.

5. Post´powanie przed sàdem toczy si´ wed∏ug
przepisów dzia∏u IVa tytu∏ VII Kodeksu post´powania
cywilnego o post´powaniu w sprawach gospodar-
czych z zakresu przeciwdzia∏ania praktykom monopoli-
stycznym.

6. Kara pieni´˝na, o której mowa w ust. 1, p∏atna
jest z dochodu ukaranego przedsi´biorcy po opodatko-

waniu lub z innej formy nadwy˝ki przychodów nad wy-
datkami, pomniejszonej o podatki.

Art. 22e. W post´powaniu przeciwko przedsi´bior-
cy w sprawie odpowiedzialnoÊci za czyn nieuczciwej
konkurencji polegajàcy na przekupstwie osoby pe∏nià-
cej funkcj´ publicznà Prezes Urz´du Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów mo˝e zwróciç si´ do w∏aÊciwego
organu paƒstwa obcego o udzielenie pomocy prawnej.

Art. 22f. 1. Prezes Urz´du Ochrony Konkurencji
i Konsumentów udziela pomocy prawnej organom
paƒstw obcych, w post´powaniu prowadzonym prze-
ciwko osobie prawnej, w celu ustalenia odpowiedzial-
noÊci lub na∏o˝enia na nià sankcji za przekupstwo oso-
by pe∏niàcej funkcje publiczne.

2. Pomoc prawna, o której mowa w ust. 1, udziela-
na jest na wniosek organu paƒstwa obcego i obejmuje
niezb´dne czynnoÊci podejmowane w post´powaniu
administracyjnym, w szczególnoÊci dor´czanie pism,
przes∏uchanie Êwiadków i bieg∏ych, wzywanie osób do
osobistego stawiennictwa, udost´pnianie akt i doku-
mentów oraz udzielanie informacji o prawie polskim.

3. Do post´powania o udzielenie pomocy prawnej,
o której mowa w ust. 1, stosuje si´ przepisy dzia∏u I i II
Kodeksu post´powania administracyjnego.

4. Prezes Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów mo˝e odmówiç udzielenia pomocy prawnej
organowi paƒstwa obcego, je˝eli:

1) ˝àdana czynnoÊç by∏aby sprzeczna z podstawowy-
mi zasadami porzàdku prawnego w Rzeczypospo-
litej Polskiej lub narusza∏a jej suwerennoÊç;

2) mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a paƒstwem, z któ-
rego wniosek pochodzi, nie zosta∏a zawarta umo-
wa przewidujàca takà pomoc, a paƒstwo to nie za-
pewnia wzajemnoÊci.

Art. 22g. Przepisów art. 22f nie stosuje si´ do wnio-
sków prokuratorów i sàdów paƒstw obcych, o których
mowa w art. 588 § 1 Kodeksu post´powania karnego. 

Rozdzia∏ 4

Przepisy karne

Art. 23. 1. Kto, wbrew cià˝àcemu na nim obowiàzko-
wi w stosunku do przedsi´biorcy, ujawnia innej osobie
lub wykorzystuje we w∏asnej dzia∏alnoÊci gospodarczej
informacj´ stanowiàcà tajemnic´ przedsi´biorstwa, je-
˝eli wyrzàdza to powa˝nà szkod´ przedsi´biorcy,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci al-
bo pozbawienia wolnoÊci do lat 220).

2. Tej samej karze podlega, kto, uzyskawszy bez-
prawnie informacj´ stanowiàcà tajemnic´ przedsi´-
biorstwa, ujawnia jà innej osobie lub wykorzystuje we
w∏asnej dzia∏alnoÊci gospodarczej.
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19) Obecnie: Sàdu Okr´gowego w Warszawie  — sàdu ochro-

ny konkurencji i konsumentów, stosownie do art. 4 usta-
wy, o której mowa w odnoÊniku 14.

———————
20) Sankcja w brzmieniu ustalonym przez art. 5 § 2 pkt 32 usta-

wy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Przepisy wprowadzajàce Ko-
deks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 554 i Nr 160, poz. 1083), któ-
ra wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊnia 1998 r.



Art. 24. Kto, za pomocà technicznych Êrodków repro-
dukcji, kopiuje zewn´trznà postaç produktu lub tak sko-
piowany wprowadza do obrotu, stwarzajàc tym mo˝li-
woÊç wprowadzenia klientów w b∏àd co do to˝samoÊci
producenta lub produktu, czym wyrzàdza powa˝nà szko-
d´ przedsi´biorcy, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci albo
pozbawienia wolnoÊci do lat 220).

Art. 24a.21) Kto organizuje system sprzeda˝y lawi-
nowej lub takim systemem kieruje, podlega karze po-
zbawienia wolnoÊci od 6 miesi´cy do lat 8.

Art. 25.22) 1. Kto, oznaczajàc lub wbrew obowiàzko-
wi nie oznaczajàc towarów albo us∏ug, wprowadza
klientów w b∏àd co do pochodzenia, iloÊci, jakoÊci,
sk∏adników, sposobu wykonania, przydatnoÊci, mo˝li-
woÊci zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych
istotnych cech towarów lub us∏ug albo nie informuje
o ryzyku, jakie wià˝e si´ z korzystaniem z nich, i nara˝a
w ten sposób klientów na szkod´, podlega karze aresz-
tu albo grzywny.

2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza si´ czynu
nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy, loterii pro-
mocyjnych lub sprzeda˝y, o której mowa w art. 17a.

Art. 26. 1. Kto rozpowszechnia nieprawdziwe lub
wprowadzajàce w b∏àd wiadomoÊci o przedsi´bior-
stwie, w szczególnoÊci o osobach kierujàcych przedsi´-
biorstwem, wytwarzanych towarach, Êwiadczonych
us∏ugach lub stosowanych cenach albo o sytuacji go-
spodarczej lub prawnej przedsi´biorstwa, w celu szko-
dzenia przedsi´biorcy, 

podlega karze aresztu albo grzywny.

2. Tej samej karze podlega, kto, w celu przysporze-
nia korzyÊci majàtkowej lub osobistej sobie, swojemu
przedsi´biorstwu lub osobom trzecim, rozpowszechnia
nieprawdziwe lub wprowadzajàce w b∏àd wiadomoÊci
o swoim przedsi´biorstwie lub przedsi´biorcy, w szcze-
gólnoÊci o osobach kierujàcych przedsi´biorstwem,
wytwarzanych towarach, Êwiadczonych us∏ugach lub
stosowanych cenach albo o sytuacji gospodarczej lub
prawnej przedsi´biorcy lub przedsi´biorstwa.

Art. 27. 1. Âciganie przewidzianych w niniejszej
ustawie przest´pstw nast´puje na wniosek pokrzyw-
dzonego, a wykroczeƒ — na ˝àdanie pokrzywdzonego.

2.23) Z ˝àdaniem Êcigania wykroczenia przewidzia-
nego w art. 25 mogà wystàpiç tak˝e podmioty, o któ-
rych mowa w art. 19 ust. 1.

Rozdzia∏ 5

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych

Art. 28. (pomini´ty).24)

Art. 29. (pomini´ty).24)

Rozdzia∏ 6

Przepisy koƒcowe

Art. 30. Traci moc ustawa z dnia 2 sierpnia 1926 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1930 r.
Nr 56, poz. 467).

Art. 31. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie szeÊciu
miesi´cy od dnia og∏oszenia25), z wyjàtkiem art. 28, któ-
ry wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1995 r.
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21) Dodany przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której mowa w odno-

Êniku 2.
22) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której

mowa w odnoÊniku 2.

———————
23) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 6 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 7.
24) Zamieszczony w obwieszczeniu.
25) Ustawa zosta∏a og∏oszona w dniu 8 czerwca 1993 r.


