
Art. 1. W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Ko-
deks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z póên. zm.2))
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 417 otrzymuje brzmienie:

„Art. 417 § 1. Za szkod´ wyrzàdzonà przez nie-
zgodne z prawem dzia∏anie lub za-
niechanie przy wykonywaniu w∏a-
dzy publicznej ponosi odpowie-
dzialnoÊç Skarb Paƒstwa lub jed-
nostka samorzàdu terytorialnego
lub inna osoba prawna wykonujàca
t´ w∏adz´ z mocy prawa.

§ 2. Je˝eli wykonywanie zadaƒ z zakre-
su w∏adzy publicznej zlecono, na
podstawie porozumienia, jednostce
samorzàdu terytorialnego albo in-
nej osobie prawnej, solidarnà odpo-
wiedzialnoÊç za wyrzàdzonà szkod´
ponosi ich wykonawca oraz zlecajà-
ca je jednostka samorzàdu teryto-
rialnego albo Skarb Paƒstwa.”;

2) po art. 417 dodaje si´ art. 4171 i art. 4172

w brzmieniu:

„Art. 4171. § 1. Je˝eli szkoda zosta∏a wyrzàdzona
przez wydanie aktu normatywne-
go, jej naprawienia mo˝na ˝àdaç
po stwierdzeniu we w∏aÊciwym po-
st´powaniu niezgodnoÊci tego aktu
z Konstytucjà, ratyfikowanà umowà
mi´dzynarodowà lub ustawà.

§ 2. Je˝eli szkoda zosta∏a wyrzàdzona
przez wydanie prawomocnego
orzeczenia lub ostatecznej decyzji,
jej naprawienia mo˝na ˝àdaç po
stwierdzeniu we w∏aÊciwym post´-
powaniu ich niezgodnoÊci z pra-
wem. Odnosi si´ to równie˝ do wy-
padku, gdy prawomocne orzeczenie
lub ostateczna decyzja zosta∏y wy-
dane na podstawie aktu normatyw-
nego niezgodnego z Konstytucjà,
ratyfikowanà umowà mi´dzynaro-
dowà lub ustawà. 

§ 3. Je˝eli szkoda zosta∏a wyrzàdzona
przez niewydanie orzeczenia lub de-
cyzji, gdy obowiàzek ich wydania
przewiduje przepis prawa, jej na-
prawienia mo˝na ˝àdaç po stwier-
dzeniu we w∏aÊciwym post´powa-
niu niezgodnoÊci z prawem niewy-
dania orzeczenia lub decyzji, chyba
˝e przepisy odr´bne stanowià ina-
czej. 

§ 4. Je˝eli szkoda zosta∏a wyrzàdzona
przez niewydanie aktu normatyw-
nego, którego obowiàzek wydania
przewiduje przepis prawa, niezgod-
noÊç z prawem niewydania tego ak-
tu stwierdza sàd rozpoznajàcy spra-
w´ o naprawienie szkody.

Art. 4172. Je˝eli przez zgodne z prawem wykony-
wanie w∏adzy publicznej zosta∏a wyrzà-
dzona szkoda na osobie, poszkodowany
mo˝e ˝àdaç ca∏kowitego lub cz´Êciowe-
go jej naprawienia oraz zadoÊçuczynie-
nia pieni´˝nego za doznanà krzywd´,
gdy okolicznoÊci, a zw∏aszcza niezdol-
noÊç poszkodowanego do pracy lub je-
go ci´˝kie po∏o˝enie materialne, wska-
zujà, ˝e wymagajà tego wzgl´dy s∏usz-
noÊci.”;

3) uchyla si´ art. 419, art. 420, art. 4201 i art. 4202;

4) art. 421 otrzymuje brzmienie:

„Art. 421. Przepisów art. 417, art. 4171 i art. 4172

nie stosuje si´, je˝eli odpowiedzialnoÊç
za szkod´ wyrzàdzonà przy wykonywa-
niu w∏adzy publicznej jest uregulowana
w przepisach szczególnych.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. — Ko-
deks post´powania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
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USTAWA

z dnia 17 czerwca 2004 r.

o zmianie ustawy — Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw1)

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia

14 czerwca 1960 r. — Kodeks post´powania administracyj-
nego, ustaw´ z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o post´-
powaniu przed sàdami administracyjnymi oraz ustaw´
z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa.

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r.
Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r.
Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3,
poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79,
poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496,
z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85,
poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r.
Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r.
Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157,
poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758,
z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74,
poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r.
Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145,
poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176,
z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592
i Nr 124, poz. 1151 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96,
poz. 959.



Nr 98, poz. 1071, z póên. zm.3)) wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany:

1) uchyla si´ art. 153;

2) uchyla si´ art. 160;

3) w art. 161 uchyla si´ § 5.

Art. 3. W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Pra-
wo o post´powaniu przed sàdami administracyjnymi
(Dz. U. Nr 153, poz. 1270) art. 287 otrzymuje brzmie-
nie:

„Art. 287. W przypadku gdy sàd w orzeczeniu:

1) uchyli zaskar˝onà decyzj´, a organ roz-
patrujàc spraw´ ponownie umorzy po-
st´powanie,

2) stwierdzi niewa˝noÊç aktu albo ustali
przeszkod´ prawnà uniemo˝liwiajàcà
stwierdzenie niewa˝noÊci aktu,

stronie, która ponios∏a szkod´, s∏u˝y od-
szkodowanie od organu, który wyda∏ decy-
zj´.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Or-
dynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z póên.
zm.4)) w art. 261 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Do odszkodowania stosuje si´ przepisy Kodek-
su cywilnego.”.

Art. 5. Do zdarzeƒ i stanów prawnych powsta∏ych
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy stosuje
si´ przepisy art. 417, art. 419, art. 420, art. 4201,
art. 4202 i art. 421 ustawy, o której mowa w art. 1, oraz
art. 153, art. 160 i art. 161 § 5 ustawy, o której mowa
w art. 2, w brzmieniu obowiàzujàcym do dnia wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy.

Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊnia
2004 r. 
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3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 130,
poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660.

1693

USTAWA

z dnia 17 czerwca 2004 r.

o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy o kredycie konsumenckim

Art. 1. W ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwal-
czaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153,
poz. 1503 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Czynami nieuczciwej konkurencji sà w szcze-
gólnoÊci: wprowadzajàce w b∏àd oznaczenie
przedsi´biorstwa, fa∏szywe lub oszukaƒcze
oznaczenie pochodzenia geograficznego to-
warów albo us∏ug, wprowadzajàce w b∏àd
oznaczenie towarów lub us∏ug, naruszenie ta-
jemnicy przedsi´biorstwa, nak∏anianie do roz-
wiàzania lub niewykonania umowy, naÊla-
downictwo produktów, pomawianie lub nie-
uczciwe zachwalanie, utrudnianie dost´pu do
rynku, przekupstwo osoby pe∏niàcej funkcj´
publicznà, a tak˝e nieuczciwa lub zakazana re-
klama, organizowanie systemu sprzeda˝y la-

winowej oraz prowadzenie lub organizowanie
dzia∏alnoÊci w systemie konsorcyjnym.”; 

2) po art. 17d dodaje si´ art. 17e w brzmieniu:

„Art. 17e. 1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest
prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodar-
czej polegajàcej na zarzàdzaniu mie-
niem gromadzonym w ramach grupy
z udzia∏em konsumentów utworzonej
w celu finansowania zakupu praw,
rzeczy ruchomych, nieruchomoÊci
lub us∏ug na rzecz uczestników grupy
(system konsorcyjny).

2. Czynem nieuczciwej konkurencji jest
równie˝ organizowanie grupy z udzia-
∏em konsumentów w celu finansowa-
nia zakupów w systemie konsorcyj-
nym, o którym mowa w ust. 1.”;

———————
4) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r.
Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037,
Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315,
z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, 
Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452,
z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 137, 
poz. 1302, Nr 170, poz. 1660 i Nr 228, poz. 2255 i 2256 oraz
z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 64, poz. 593, Nr 68, poz. 623,
Nr 91, poz. 868, Nr 93, poz. 894, Nr 116, poz. 1205, Nr 122,
poz. 1288, Nr 123, poz. 1291 i Nr 146, poz. 1546.


