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1206

USTAWA

z dnia 23 sierpnia 2007 r. 

o przeciwdzia∏aniu nieuczciwym praktykom rynkowym1)

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa okreÊla nieuczciwe praktyki rynko-
we w dzia∏alnoÊci gospodarczej i zawodowej oraz za-
sady przeciwdzia∏ania tym praktykom w interesie kon-
sumentów i w interesie publicznym. 

Art. 2. Ilekroç w ustawie jest mowa o: 

1) przedsi´biorcy — rozumie si´ przez to osoby fi-
zyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyj-
ne nieposiadajàce osobowoÊci prawnej, które pro-
wadzà dzia∏alnoÊç gospodarczà lub zawodowà,
nawet je˝eli dzia∏alnoÊç ta nie ma charakteru zor-
ganizowanego i ciàg∏ego, a tak˝e osoby dzia∏ajàce
w ich imieniu lub na ich rzecz;

———————
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro˝enia dyrektywy 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Ra-

dy z dnia 11 maja 2005 r. dotyczàcej nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsi´biorstwa wobec kon-
sumentów na rynku wewn´trznym oraz zmieniajàcej dyrektyw´ Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE,
2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporzàdzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady
(„Dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych”) (Dz. Urz. UE L 149 z 11.06.2005, str. 22).
Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, z dnia 22 maja
2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych i z dnia 16 lutego 2007 r. o ochro-
nie konkurencji i konsumentów.



2) konsumencie — rozumie si´ przez to konsumenta
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93,
z póên. zm.2));

3) produkcie — rozumie si´ przez to ka˝dy towar lub
us∏ug´, w tym nieruchomoÊci, prawa i obowiàzki
wynikajàce ze stosunków cywilnoprawnych;

4) praktykach rynkowych — rozumie si´ przez to
dzia∏anie lub zaniechanie przedsi´biorcy, sposób
post´powania, oÊwiadczenie lub informacj´ han-
dlowà, w szczególnoÊci reklam´ i marketing, bez-
poÊrednio zwiàzane z promocjà lub nabyciem pro-
duktu przez konsumenta; 

5) kodeksie dobrych praktyk — rozumie si´ przez to
zbiór zasad post´powania, a w szczególnoÊci
norm etycznych i zawodowych, przedsi´biorców,
którzy zobowiàzali si´ do ich przestrzegania w od-
niesieniu do jednej lub wi´kszej liczby praktyk ryn-
kowych;

6) propozycji nabycia produktu — rozumie si´ przez
to informacj´ handlowà okreÊlajàcà cechy produk-
tu oraz jego cen´, w sposób w∏aÊciwy dla u˝ytego
Êrodka komunikowania si´ z konsumentami, która
bezpoÊrednio wp∏ywa bàdê mo˝e wp∏ywaç na
podj´cie przez konsumenta decyzji dotyczàcej
umowy;

7) decyzji dotyczàcej umowy — rozumie si´ przez to
podejmowanà przez konsumenta decyzj´, co do
tego, czy, w jaki sposób i na jakich warunkach do-
kona zakupu, zap∏aci za produkt w ca∏oÊci lub
w cz´Êci, zatrzyma produkt, rozporzàdzi nim lub
wykona uprawnienie umowne zwiàzane z produk-
tem, bez wzgl´du na to, czy konsument postanowi
dokonaç okreÊlonej czynnoÊci, czy te˝ powstrzy-
maç si´ od jej dokonania;

8) przeci´tnym konsumencie — rozumie si´ przez to
konsumenta, który jest dostatecznie dobrze poin-
formowany, uwa˝ny i ostro˝ny; oceny dokonuje
si´ z uwzgl´dnieniem czynników spo∏ecznych, kul-

turowych, j´zykowych i przynale˝noÊci danego
konsumenta do szczególnej grupy konsumentów,
przez którà rozumie si´ dajàcà si´ jednoznacznie
zidentyfikowaç grup´ konsumentów, szczególnie
podatnà na oddzia∏ywanie praktyki rynkowej lub
na produkt, którego praktyka rynkowa dotyczy, ze
wzgl´du na szczególne cechy, takie jak wiek, nie-
pe∏nosprawnoÊç fizyczna lub umys∏owa;

9) paƒstwie cz∏onkowskim — rozumie si´ przez to
paƒstwo cz∏onkowskie Unii Europejskiej lub paƒ-
stwo cz∏onkowskie Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) — stron´ umowy o Eu-
ropejskim Obszarze Gospodarczym;

10) systemie konsorcyjnym — rozumie si´ przez to
prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej polegajà-
cej na zarzàdzaniu mieniem gromadzonym w ra-
mach grupy z udzia∏em konsumentów, utworzonej
w celu sfinansowania zakupu produktu na rzecz
uczestników grupy.

Rozdzia∏ 2

Nieuczciwe praktyki rynkowe

Art. 3. Zakazane jest stosowanie nieuczciwych
praktyk rynkowych.

Art. 4. 1. Praktyka rynkowa stosowana przez przed-
si´biorców wobec konsumentów jest nieuczciwa, je-
˝eli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i w istotny
sposób zniekszta∏ca lub mo˝e zniekszta∏ciç zachowa-
nie rynkowe przeci´tnego konsumenta przed zawar-
ciem umowy dotyczàcej produktu, w trakcie jej zawie-
rania lub po jej zawarciu.

2. Za nieuczciwà praktyk´ rynkowà uznaje si´
w szczególnoÊci praktyk´ rynkowà wprowadzajàcà
w b∏àd oraz agresywnà praktyk´ rynkowà, a tak˝e sto-
sowanie sprzecznego z prawem kodeksu dobrych
praktyk, je˝eli dzia∏ania te spe∏niajà przes∏anki okreÊlo-
ne w ust. 1.

3. Za nieuczciwà praktyk´ rynkowà uznaje si´ pro-
wadzenie dzia∏alnoÊci w formie systemu konsorcyjne-
go lub organizowanie grupy z udzia∏em konsumentów
w celu finansowania zakupu w systemie konsorcyj-
nym. Praktyki te nie podlegajà ocenie w Êwietle prze-
s∏anek okreÊlonych w ust. 1.

Art. 5. 1. Praktyk´ rynkowà uznaje si´ za dzia∏anie
wprowadzajàce w b∏àd, je˝eli dzia∏anie to w jakikol-
wiek sposób powoduje lub mo˝e powodowaç podj´-
cie przez przeci´tnego konsumenta decyzji dotyczàcej
umowy, której inaczej by nie podjà∏.

2. Wprowadzajàcym w b∏àd dzia∏aniem mo˝e byç
w szczególnoÊci: 

1) rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji;

2) rozpowszechnianie prawdziwych informacji w spo-
sób mogàcy wprowadzaç w b∏àd;
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———————
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, z 2004 r.
Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172,
poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783, z 2005 r. Nr 48, poz. 462,
Nr 157, poz. 1316 i Nr 172, poz. 1438, z 2006 r. Nr 133,
poz. 935 i Nr 164, poz. 1166 oraz z 2007 r. Nr 80, poz. 538
i Nr 82, poz. 557.



3) dzia∏anie zwiàzane z wprowadzeniem produktu na
rynek, które mo˝e wprowadzaç w b∏àd w zakresie
produktów lub ich opakowaƒ, znaków towaro-
wych, nazw handlowych lub innych oznaczeƒ in-
dywidualizujàcych przedsi´biorc´ lub jego pro-
dukty, w szczególnoÊci reklama porównawcza
w rozumieniu art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwiet-
nia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z póên. zm.3)); 

4) nieprzestrzeganie kodeksu dobrych praktyk, do
którego przedsi´biorca dobrowolnie przystàpi∏, je-
˝eli przedsi´biorca ten informuje w ramach prak-
tyki rynkowej, ˝e jest zwiàzany kodeksem dobrych
praktyk.

3. Wprowadzajàce w b∏àd dzia∏anie mo˝e w szcze-
gólnoÊci dotyczyç:

1) istnienia produktu, jego rodzaju lub dost´pnoÊci;

2) cech produktu, w szczególnoÊci jego pochodzenia
geograficznego lub handlowego, iloÊci, jakoÊci,
sposobu wykonania, sk∏adników, daty produkcji,
przydatnoÊci, mo˝liwoÊci i spodziewanych wyni-
ków zastosowania produktu, wyposa˝enia dodat-
kowego, testów i wyników badaƒ lub kontroli
przeprowadzanych na produkcie, zezwoleƒ, na-
gród lub wyró˝nieƒ uzyskanych przez produkt, ry-
zyka i korzyÊci zwiàzanych z produktem;

3) obowiàzków przedsi´biorcy zwiàzanych z produk-
tem, w tym us∏ug serwisowych i procedury rekla-
macyjnej, dostawy, niezb´dnych us∏ug i cz´Êci; 

4) praw konsumenta, w szczególnoÊci prawa do na-
prawy lub wymiany produktu na nowy albo prawa
do obni˝enia ceny lub do odstàpienia od umowy;

5) ceny, sposobu obliczania ceny lub istnienia szcze-
gólnej korzyÊci cenowej;

6) rodzaju sprzeda˝y, powodów stosowania przez
przedsi´biorc´ praktyki rynkowej, oÊwiadczeƒ
i symboli dotyczàcych bezpoÊredniego lub po-
Êredniego sponsorowania, informacji dotyczàcych
sytuacji gospodarczej lub prawnej przedsi´biorcy
lub jego przedstawiciela, w tym jego imienia i na-
zwiska (nazwy) i majàtku, kwalifikacji, statusu, po-
siadanych zezwoleƒ, cz∏onkostwa lub powiàzaƒ
oraz praw w∏asnoÊci przemys∏owej i intelektualnej
lub nagród i wyró˝nieƒ.

4. Przy ocenie, czy praktyka rynkowa wprowadza
w b∏àd przez dzia∏anie, nale˝y uwzgl´dniç wszystkie jej
elementy oraz okolicznoÊci wprowadzenia produktu
na rynek, w tym sposób jego prezentacji. 

Art. 6. 1. Praktyk´ rynkowà uznaje si´ za zaniecha-
nie wprowadzajàce w b∏àd, je˝eli pomija istotne infor-
macje potrzebne przeci´tnemu konsumentowi do

podj´cia decyzji dotyczàcej umowy i tym samym po-
woduje lub mo˝e powodowaç podj´cie przez przeci´t-
nego konsumenta decyzji dotyczàcej umowy, której
inaczej by nie podjà∏.

2. W razie wàtpliwoÊci za istotne informacje, o któ-
rych mowa w ust. 1, uwa˝a si´ informacje, które
przedsi´biorca stosujàcy praktyk´ rynkowà jest obo-
wiàzany podaç konsumentom na podstawie odr´b-
nych przepisów.

3. Wprowadzajàcym w b∏àd zaniechaniem mo˝e
w byç w szczególnoÊci:

1) zatajenie lub nieprzekazanie w sposób jasny, jed-
noznaczny lub we w∏aÊciwym czasie istotnych in-
formacji dotyczàcych produktu;

2) nieujawnienie handlowego celu praktyki, je˝eli nie
wynika on jednoznacznie z okolicznoÊci i je˝eli po-
woduje to lub mo˝e spowodowaç podj´cie przez
przeci´tnego konsumenta decyzji dotyczàcej umo-
wy, której inaczej by nie podjà∏.

4. W przypadku propozycji nabycia produktu, za
istotne informacje, o których mowa w ust. 1, uznaje
si´ w szczególnoÊci: 

1) istotne cechy produktu w takim zakresie, w jakim
jest to w∏aÊciwe dla danego Êrodka komunikowa-
nia si´ z konsumentami i produktu;

2) imi´, nazwisko (nazw´) i adres przedsi´biorcy (sie-
dzib´) oraz przedsi´biorcy, na którego rzecz dzia∏a;

3) cen´ uwzgl´dniajàcà podatki lub, w przypadku
gdy charakter produktu nie pozwala w sposób ra-
cjonalny na wczeÊniejsze obliczenie ceny, sposób,
w jaki cena jest obliczana, jak równie˝ wszelkie do-
datkowe op∏aty za transport, dostaw´ lub us∏ugi
pocztowe lub, w sytuacji gdy wczeÊniejsze oblicze-
nie tych op∏at nie jest w sposób racjonalny mo˝li-
we, informacj´ o mo˝liwoÊci powstania takich do-
datkowych kosztów; 

4) uzgodnienia dotyczàce sposobu p∏atnoÊci, dosta-
wy lub wykonania produktu oraz procedury rozpa-
trywania reklamacji;

5) informacje o istnieniu prawa do odstàpienia od
umowy lub rozwiàzania umowy, je˝eli prawo takie
wynika z ustawy lub umowy.

5. Przy ocenie, czy praktyka rynkowa wprowadza
w b∏àd przez zaniechanie, nale˝y uwzgl´dniç wszyst-
kie jej elementy oraz okolicznoÊci wprowadzenia pro-
duktu na rynek, w tym sposób jego prezentacji.

6. W przypadku gdy ze specyfiki Êrodka komuniko-
wania si´ z konsumentami stosowanego dla danej
praktyki rynkowej wynikajà ograniczenia przestrzenne
lub czasowe, ograniczenia te i wszystkie Êrodki podj´-
te przez przedsi´biorc´ w celu udost´pnienia informa-
cji konsumentom w inny sposób uwzgl´dnia si´ przy
ocenie, czy dosz∏o do pomini´cia informacji.
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3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 162,
poz. 1693 i Nr 172, poz. 1804 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 68.



Art. 7. Nieuczciwymi praktykami rynkowymi
w ka˝dych okolicznoÊciach sà nast´pujàce praktyki
rynkowe wprowadzajàce w b∏àd: 

1) podawanie przez przedsi´biorc´ informacji, ˝e zo-
bowiàza∏ si´ on do przestrzegania kodeksu do-
brych praktyk, je˝eli jest to niezgodne z prawdà;

2) pos∏ugiwanie si´ certyfikatem, znakiem jakoÊci lub
równorz´dnym oznaczeniem, nie majàc do tego
uprawnienia;

3) twierdzenie, ˝e kodeks dobrych praktyk zosta∏ za-
twierdzony przez organ publiczny lub inny organ,
je˝eli jest to niezgodne z prawdà;

4) twierdzenie, ˝e:

a) przedsi´biorca uzyska∏ stosowne uprawnienie
od organu publicznego lub podmiotu prywat-
nego,

b) praktyki rynkowe lub produkt zosta∏y zatwier-
dzone, zaaprobowane lub uzyska∏y inne sto-
sowne uprawnienie od organu publicznego lub
podmiotu prywatnego 

— przy jednoczesnym niespe∏nieniu warunków za-
twierdzenia, aprobaty lub warunków niezb´dnych
do uzyskania innego stosownego uprawnienia;

5) reklama przyn´ta, która polega na propozycji na-
bycia produktu po okreÊlonej cenie, bez ujawnia-
nia, ˝e przedsi´biorca mo˝e mieç uzasadnione
podstawy, aby sàdziç, ˝e nie b´dzie w stanie do-
starczyç lub zamówiç u innego przedsi´biorcy do-
stawy tych lub równorz´dnych produktów po ta-
kiej cenie, przez taki okres i w takich iloÊciach, ja-
kie sà uzasadnione, bioràc pod uwag´ produkt, za-
kres reklamy produktu i oferowanà cen´;

6) reklama przyn´ta i zamiana, która polega na pro-
pozycji nabycia produktu po okreÊlonej cenie,
a nast´pnie odmowie pokazania konsumentom
reklamowanego produktu lub odmowie przyj´cia
zamówieƒ na produkt lub dostarczenia go w racjo-
nalnym terminie lub demonstrowaniu wadliwej
próbki produktu, z zamiarem promowania innego
produktu;

7) twierdzenie, ˝e produkt b´dzie dost´pny jedynie
przez bardzo ograniczony czas lub ˝e b´dzie on
dost´pny na okreÊlonych warunkach przez bardzo
ograniczony czas, je˝eli jest to niezgodne z praw-
dà, w celu nak∏onienia konsumenta do podj´cia
natychmiastowej decyzji dotyczàcej umowy i po-
zbawienia go mo˝liwoÊci Êwiadomego wyboru
produktu;

8) zobowiàzanie si´ do zapewnienia us∏ug serwiso-
wych konsumentom, z którymi przedsi´biorca
przed zawarciem umowy komunikowa∏ si´ w j´zy-
ku nieb´dàcym j´zykiem urz´dowym paƒstwa
cz∏onkowskiego, na którego terytorium przedsi´-
biorca ma swojà siedzib´, a nast´pnie udost´pnie-
nie takich us∏ug jedynie w innym j´zyku, bez wy-
raênego poinformowania o tym konsumenta
przed zawarciem przez niego umowy;

9) twierdzenie lub wywo∏ywanie wra˝enia, ˝e sprze-
da˝ produktu jest zgodna z prawem, je˝eli jest to
niezgodne z prawdà;

10) prezentowanie uprawnieƒ przys∏ugujàcych konsu-
mentom z mocy prawa, jako cechy wyró˝niajàcej
ofert´ przedsi´biorcy;

11) kryptoreklama, która polega na wykorzystywaniu
treÊci publicystycznych w Êrodkach masowego
przekazu w celu promocji produktu w sytuacji gdy
przedsi´biorca zap∏aci∏ za t´ promocj´, a nie wyni-
ka to wyraênie z treÊci lub z obrazów lub dêwi´ków
∏atwo rozpoznawalnych przez konsumenta;

12) przedstawianie nierzetelnych informacji dotyczà-
cych rodzaju i stopnia ryzyka, na jakie b´dzie nara-
˝one bezpieczeƒstwo osobiste konsumenta lub jego
rodziny, w przypadku gdy nie nab´dzie produktu;

13) reklamowanie produktu podobnego do produktu
innego przedsi´biorcy w sposób celowo sugerujà-
cy konsumentowi, ˝e produkt ten zosta∏ wykonany
przez tego samego przedsi´biorc´, je˝eli jest to
niezgodne z prawdà;

14) zak∏adanie, prowadzenie lub propagowanie syste-
mów promocyjnych typu piramida, w ramach któ-
rych konsument wykonuje Êwiadczenie w zamian
za mo˝liwoÊç otrzymania korzyÊci materialnych,
które sà uzale˝nione przede wszystkim od wpro-
wadzenia innych konsumentów do systemu, a nie
od sprzeda˝y lub konsumpcji produktów;

15) twierdzenie, ˝e przedsi´biorca wkrótce zakoƒczy
dzia∏alnoÊç lub zmieni miejsce jej wykonywania,
je˝eli jest to niezgodne z prawdà; 

16) twierdzenie, ˝e nabycie produktu jest w stanie
zwi´kszyç szanse na wygranà w grach losowych;

17) twierdzenie, ˝e produkt jest w stanie leczyç choro-
by, zaburzenia lub wady rozwojowe, je˝eli jest to
niezgodne z prawdà;

18) przekazywanie nierzetelnych informacji dotyczà-
cych warunków rynkowych lub dost´pnoÊci pro-
duktu, z zamiarem nak∏onienia konsumenta do za-
kupu produktu na warunkach mniej korzystnych
ni˝ warunki rynkowe;

19) twierdzenie, w ramach praktyki rynkowej, ˝e orga-
nizowany jest konkurs lub promocja z nagrodami,
a nast´pnie nieprzyznanie opisanych nagród lub
ich odpowiedniego ekwiwalentu;

20) prezentowanie produktu jako „gratis”, „darmo-
wy”, „bezp∏atny” lub w podobny sposób, je˝eli
konsument musi uiÊciç jakàkolwiek nale˝noÊç,
z wyjàtkiem bezpoÊrednich kosztów zwiàzanych
z odpowiedzià na praktyk´ rynkowà, odbiorem lub
dostarczeniem produktu;

21) umieszczanie w materia∏ach marketingowych fak-
tury lub podobnego dokumentu, sugerujàcego
obowiàzek zap∏aty, który wywo∏uje u konsumenta
wra˝enie, ˝e ju˝ zamówi∏ reklamowany produkt,
mimo ˝e tego nie zrobi∏;
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22) twierdzenie lub stwarzanie wra˝enia, ˝e sprzedaw-
ca nie dzia∏a w celu zwiàzanym z jego dzia∏alnoÊcià
gospodarczà lub zawodowà, lub podawanie si´ za
konsumenta, je˝eli jest to niezgodne z prawdà;

23) wywo∏ywanie u konsumenta wra˝enia, ˝e us∏ugi
serwisowe dotyczàce danego produktu sà dost´p-
ne w paƒstwie cz∏onkowskim innym ni˝ paƒstwo
cz∏onkowskie, w którym produkt ten zosta∏ sprze-
dany, je˝eli jest to niezgodne z prawdà.

Art. 8. 1. Praktyk´ rynkowà uznaje si´ za agresyw-
nà, je˝eli przez niedopuszczalny nacisk w znaczny spo-
sób ogranicza lub mo˝e ograniczyç swobod´ wyboru
przeci´tnego konsumenta lub jego zachowanie wzgl´-
dem produktu, i tym samym powoduje lub mo˝e po-
wodowaç podj´cie przez niego decyzji dotyczàcej
umowy, której inaczej by nie podjà∏. 

2. Za niedopuszczalny nacisk uwa˝a si´ ka˝dy ro-
dzaj wykorzystania przewagi wobec konsumenta,
w szczególnoÊci u˝ycie lub groêb´ u˝ycia przymusu fi-
zycznego lub psychicznego, w sposób znacznie ogra-
niczajàcy zdolnoÊç przeci´tnego konsumenta do pod-
j´cia Êwiadomej decyzji dotyczàcej umowy.

3. Przy ocenie, czy praktyka rynkowa jest agresyw-
na, nale˝y uwzgl´dniç wszystkie jej cechy i okolicznoÊci
wprowadzenia produktu na rynek, a w szczególnoÊci:

1) czas, miejsce, rodzaj lub ucià˝liwoÊç danej praktyki; 

2) celowe wykorzystanie przez przedsi´biorc´ przy-
musowego po∏o˝enia konsumenta lub innych oko-
licznoÊci na tyle powa˝nych, ˝e ograniczajà one
zdolnoÊç konsumenta do podj´cia Êwiadomej de-
cyzji dotyczàcej umowy;

3) ucià˝liwe lub niewspó∏mierne bariery pozaumow-
ne, które przedsi´biorca wykorzystuje, aby prze-
szkodziç konsumentowi w wykonaniu jego praw
umownych, w tym prawa do odstàpienia i wypo-
wiedzenia umowy lub do rezygnacji na rzecz inne-
go produktu lub przedsi´biorcy;

4) groêby podj´cia dzia∏ania niezgodnego z prawem
lub u˝ycie obraêliwych sformu∏owaƒ bàdê sposo-
bów zachowania.

Art. 9. Nieuczciwymi praktykami rynkowymi
w ka˝dych okolicznoÊciach sà nast´pujàce agresywne
praktyki rynkowe: 

1) wywo∏ywanie wra˝enia, ˝e konsument nie mo˝e
opuÊciç pomieszczeƒ przedsi´biorcy bez zawarcia
umowy;

2) sk∏adanie wizyt w miejscu zamieszkania konsu-
menta, nawet je˝eli nie przebywa on tam z zamia-
rem sta∏ego pobytu, ignorujàc proÊb´ konsumen-
ta o jego opuszczenie lub zaprzestanie takich wi-
zyt, z wyjàtkiem przypadków egzekwowania zobo-
wiàzaƒ umownych, w zakresie dozwolonym przez
obowiàzujàce przepisy;

3) ucià˝liwe i niewywo∏ane dzia∏aniem albo zanie-
chaniem konsumenta nak∏anianie do nabycia pro-
duktów przez telefon, faks, poczt´ elektronicznà
lub inne Êrodki porozumiewania si´ na odleg∏oÊç,

z wyjàtkiem przypadków egzekwowania zobowià-
zaƒ umownych, w zakresie dozwolonym przez
obowiàzujàce przepisy; 

4) ˝àdanie od konsumenta zg∏aszajàcego roszczenie,
w zwiàzku z umowà ubezpieczenia, przedstawie-
nia dokumentów, których w sposób racjonalny nie
mo˝na uznaç za istotne dla ustalenia zasadnoÊci
roszczenia, lub nieudzielanie odpowiedzi na sto-
sownà korespondencj´, w celu nak∏onienia konsu-
menta do odstàpienia od zamiaru wykonania jego
praw wynikajàcych z umowy ubezpieczenia;

5) umieszczanie w reklamie bezpoÊredniego wezwa-
nia dzieci do nabycia reklamowanych produktów
lub do nak∏onienia rodziców lub innych osób doro-
s∏ych do kupienia im reklamowanych produktów;

6) ˝àdanie natychmiastowej lub odroczonej zap∏aty
za produkty bàdê zwrotu lub przechowania produk-
tów, które zosta∏y dostarczone przez przedsi´bior-
c´, ale nie zosta∏y zamówione przez konsumenta,
z wyjàtkiem sytuacji, gdy produkt jest produktem
zast´pczym dostarczonym zgodnie z art. 12 ust. 3
ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektó-
rych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnoÊci
za szkod´ wyrzàdzonà przez produkt niebezpieczny
(Dz. U. Nr 22, poz. 271, z póên. zm.4)); 

7) informowanie konsumenta o tym, ˝e je˝eli nie na-
b´dzie produktu, przedsi´biorcy mo˝e groziç utra-
ta pracy lub Êrodków do ˝ycia;

8) wywo∏ywanie wra˝enia, ˝e konsument ju˝ uzyska∏,
uzyska bezwarunkowo lub po wykonaniu okreÊlo-
nej czynnoÊci nagrod´ lub innà porównywalnà ko-
rzyÊç, gdy w rzeczywistoÊci nagroda lub inna po-
równywalna korzyÊç nie istnieje lub uzyskanie na-
grody lub innej porównywalnej korzyÊci uzale˝-
nione jest od wp∏acenia przez konsumenta okreÊ-
lonej kwoty pieni´dzy lub poniesienia innych kosz-
tów.

Art. 10. 1. Nieuczciwà praktykà rynkowà jest prowa-
dzenie dzia∏alnoÊci w formie systemu konsorcyjnego.

2. Nieuczciwà praktykà rynkowà jest równie˝ orga-
nizowanie grupy z udzia∏em konsumentów w celu fi-
nansowania zakupu w systemie konsorcyjnym.

Art. 11. 1. Nieuczciwà praktykà rynkowà jest stoso-
wanie kodeksu dobrych praktyk, którego postanowie-
nia sà sprzeczne z prawem.

2. Nieuczciwej praktyki rynkowej dopuszcza si´
twórca kodeksu dobrych praktyk, którego postanowie-
nia sà sprzeczne z prawem.

3. W razie wàtpliwoÊci za twórc´ kodeksu dobrych
praktyk uwa˝a si´ ka˝dy podmiot, w szczególnoÊci
przedsi´biorc´ lub zwiàzek przedsi´biorców, odpowie-
dzialny za przygotowanie i wprowadzenie w ˝ycie lub
nadzór nad przestrzeganiem kodeksu dobrych praktyk.
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Rozdzia∏ 3

OdpowiedzialnoÊç cywilna

Art. 12. 1. W razie dokonania nieuczciwej praktyki
rynkowej konsument, którego interes zosta∏ zagro˝o-
ny lub naruszony, mo˝e ˝àdaç:

1) zaniechania tej praktyki;

2) usuni´cia skutków tej praktyki;

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

4) naprawienia wyrzàdzonej szkody na zasadach
ogólnych, w szczególnoÊci ˝àdania uniewa˝nienia
umowy z obowiàzkiem wzajemnego zwrotu
Êwiadczeƒ oraz zwrotu przez przedsi´biorc´ kosz-
tów zwiàzanych z nabyciem produktu;

5) zasàdzenia odpowiedniej sumy pieni´˝nej na
okreÊlony cel spo∏eczny zwiàzany ze wspieraniem
kultury polskiej, ochronà dziedzictwa narodowego
lub ochronà konsumentów.

2. Z roszczeniami, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
3 i 5, mogà równie˝ wystàpiç:

1) Rzecznik Praw Obywatelskich;

2) Rzecznik Ubezpieczonych;

3) krajowa lub regionalna organizacja, której celem
statutowym jest ochrona interesów konsumentów;

4) powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów.

Art. 13. Ci´˝ar dowodu, ˝e dana praktyka rynkowa
nie stanowi nieuczciwej praktyki wprowadzajàcej
w b∏àd spoczywa na przedsi´biorcy, któremu zarzuca
si´ stosowanie nieuczciwej praktyki rynkowej.

Art. 14. Roszczenia z tytu∏u nieuczciwej praktyki
rynkowej, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1—3 i 5,
ulegajà przedawnieniu z up∏ywem lat trzech. Bieg
przedawnienia rozpoczyna si´ oddzielnie, co do ka˝-
dego naruszenia. 

Rozdzia∏ 4

Przepisy karne

Art. 15. 1. Kto stosuje agresywnà praktyk´ rynko-
wà, podlega karze grzywny. 

2. W sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1,
orzekanie nast´puje w trybie przepisów ustawy z dnia
24 sierpnia 2001 r. — Kodeks post´powania w sprawach
o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148, z póên. zm.5)).

Art. 16. 1. Kto stosuje nieuczciwà praktyk´ rynko-
wà polegajàcà na zarzàdzaniu mieniem gromadzonym
w ramach grupy z udzia∏em konsumentów w celu fi-
nansowania zakupu produktu w systemie konsorcyj-
nym, podlega karze pozbawienia wolnoÊci od 3 mie-
si´cy do lat 5.

2. Tej samej karze podlega, kto stosuje nieuczciwà
praktyk´ rynkowà polegajàcà na organizowaniu grupy
konsumentów, o której mowa w ust. 1.

3. Je˝eli wartoÊç mienia zgromadzonego w celu fi-
nansowania zakupów w systemie konsorcyjnym jest
wielka, sprawca czynu okreÊlonego w ust. 1 lub 2, pod-
lega karze pozbawienia wolnoÊci od 6 miesi´cy do lat 8.

4. Karom okreÊlonym w ust. 1—3 podlega tak˝e ten,
kto dopuszcza si´ czynów w nich okreÊlonych, dzia∏ajàc
w imieniu lub w interesie przedsi´biorcy prowadzàce-
go dzia∏alnoÊç gospodarczà okreÊlonà w art. 10 ust. 1
lub 2.

Art. 17. 1. Âciganie przewidzianych w ustawie
przest´pstw nast´puje na wniosek pokrzywdzonego,
a wykroczenia na ˝àdanie pokrzywdzonego. 

2. Z wnioskiem o Êciganie przest´pstw okreÊlo-
nych w art. 16 mogà wystàpiç tak˝e podmioty, o któ-
rych mowa w art. 12 ust. 2.

3. Z ˝àdaniem Êcigania wykroczenia okreÊlonego
w art. 15 mogà wystàpiç tak˝e podmioty, o których
mowa w art. 12 ust. 2.

Rozdzia∏ 5

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych, 
przepis przejÊciowy i koƒcowy

Art. 18. W ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r.
Nr 153, poz. 1503, z póên. zm.6)) wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany:

1) art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1. Ustawa reguluje zapobieganie i zwalcza-
nie nieuczciwej konkurencji w dzia∏alnoÊci
gospodarczej, w szczególnoÊci produkcji
przemys∏owej i rolnej, budownictwie, han-
dlu i us∏ugach — w interesie publicznym,
przedsi´biorców oraz klientów.”; 

2) uchyla si´ art. 17b;

3) uchyla si´ art. 17e;

4) w art. 19 w ust. 1 uchyla si´ pkt 3;

5) uchyla si´ art. 24b;
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5) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2003 r. Nr 109, poz. 1031 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r.
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poz. 1693 i Nr 172, poz. 1804 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 68. 



6) w art. 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza si´ czy-
nu nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy
lub sprzeda˝y, o której mowa w art. 17a.”;

7) w art. 27 uchyla si´ ust. 1a.

Art. 19. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o nadzo-
rze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku
Ubezpieczonych (Dz. U. Nr 124, poz. 1153, z póên.
zm.7)) w art. 26:

1) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Rzecznik mo˝e wytaczaç powództwo na rzecz
konsumentów w sprawach dotyczàcych nie-
uczciwej praktyki rynkowej dotyczàcej dzia∏al-
noÊci ubezpieczeniowej, jak równie˝ za zgodà
powoda wziàç udzia∏ w toczàcym si´ ju˝ po-
st´powaniu. W takim przypadku stosuje si´
odpowiednio przepisy o prokuratorze.”; 

2) dodaje si´ ust. 7 w brzmieniu:

„7. Do Rzecznika Ubezpieczonych stosuje si´ od-
powiednio przepis art. 63 ustawy z dnia 17 li-

stopada 1964 r. — Kodeks post´powania cywil-
nego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z póên. zm.8)).”.

Art. 20. W ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochro-
nie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331
i Nr 99, poz. 660) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 

1) w art. 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przez praktyk´ naruszajàcà zbiorowe interesy
konsumentów rozumie si´ godzàce w nie bez-
prawne dzia∏anie przedsi´biorcy, w szczegól-
noÊci:
1) stosowanie postanowieƒ wzorców umów,

które zosta∏y wpisane do rejestru postano-
wieƒ wzorców umowy uznanych za niedo-
zwolone, o którym mowa w art. 47945 usta-
wy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks po-
st´powania cywilnego (Dz. U. Nr 43,
poz. 296, z póên. zm.9)); 

2) naruszanie obowiàzku udzielania konsu-
mentom rzetelnej, prawdziwej i pe∏nej infor-
macji; 

3) nieuczciwe praktyki rynkowe lub czyny nie-
uczciwej konkurencji.”;
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7) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1651, z 2004 r. Nr 93, poz. 891 i Nr 96,

poz. 959, z 2005 r. Nr 48, poz. 447, Nr 83, poz. 719, Nr 143, poz. 1204 i Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, Nr 170,
poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 557.

8) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231,
z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242,
z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r.
Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92
i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110,
Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102,
poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554,
Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4,
poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138,
poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129,
poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535,
Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r.
Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169,
poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384, z 2005 r. Nr 13,
poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150, poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169,
poz. 1413 i 1417, Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538, Nr 264, poz. 2205 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r.
Nr 12, poz. 66, Nr 66, poz. 466, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186, poz. 1379, Nr 208, poz. 1537 i 1540, Nr 226, poz. 1656 i Nr 235,
poz. 1699 oraz z 2007 r. Nr 7, poz. 58, Nr 47, poz. 319, Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 662, Nr 106, poz. 731, Nr 112, poz. 766
i 769, Nr 115, poz. 794, Nr 121, poz. 831 i Nr 123, poz. 849.

9) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231,
z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242,
z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r.
Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92
i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110,
Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102,
poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554,
Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4,
poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138,
poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129,
poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535,
Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r.
Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169,
poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384, z 2005 r. Nr 13,
poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150, poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169,
poz. 1413 i 1417, Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538, Nr 264, poz. 2205 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r.
Nr 12, poz. 66, Nr 66, poz. 466, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186, poz. 1379, Nr 208, poz. 1537 i 1540, Nr 226, poz. 1656 i Nr 235,
poz. 1699 oraz z 2007 r. Nr 7, poz. 58, Nr 47, poz. 319, Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 662, Nr 106, poz. 731, Nr 112, poz. 766
i 769, Nr 115, poz. 794, Nr 121, poz. 831 i Nr 123, poz. 849.



2) art. 25 otrzymuje brzmienie:

„Art. 25. Ochrona zbiorowych interesów konsu-
mentów przewidziana w ustawie nie wy-
∏àcza ochrony wynikajàcej z innych
ustaw, w szczególnoÊci z przepisów
o przeciwdzia∏aniu nieuczciwym prakty-
kom rynkowym i przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Przepisów usta-

wy nie stosuje si´ do spraw o uznanie
postanowieƒ wzorca umowy za niedo-
zwolone.”.

Art. 21. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 3 mie-
si´cy od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

Dziennik Ustaw Nr 171 — 12240 — Poz. 1206, 1207 i 1208

1207
USTAWA

z dnia 23 sierpnia 2007 r.

o zniesieniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych1)

Art. 1. Znosi si´ Wojewódzkie Kolegia Skarbowe.

Art. 2. W ustawie z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o kon-
troli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z póên.
zm.2)) w art. 10 w ust. 1 uchyla si´ pkt 1.

Art. 3. Traci moc ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r.
o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych
oraz o zmianie niektórych ustaw regulujàcych zadania
i kompetencje organów oraz organizacj´ jednostek or-
ganizacyjnych podleg∏ych ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw finansów publicznych (Dz. U. Nr 137, poz. 1302
oraz z 2005 r. Nr 124, poz. 1042), z wyjàtkiem przepi-
sów art. 31 i 38.

Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustaw´ z dnia 28 wrzeÊnia

1991 r. o kontroli skarbowej.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 91,
poz. 868, Nr 171, poz. 1800 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r.
Nr 124, poz. 1042, Nr 132, poz. 1110 i Nr 183, poz. 1537
oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708 i 711,
Nr 157, poz. 1119, Nr 191, poz. 1413 i Nr 217, poz. 1590.

1208
USTAWA

z dnia 23 sierpnia 2007 r. 

o zmianie ustawy o sporcie kwalifikowanym oraz niektórych innych ustaw1)

Art. 1. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie
kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298, z 2006 r.
Nr 64, poz. 448 i Nr 136, poz. 970 oraz z 2007 r. Nr 34,
poz. 206) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jednostki samorzàdu terytorialnego mogà
wspieraç, w tym finansowo, rozwój sportu
kwalifikowanego, z zastrze˝eniem ust. 3.”,

b) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Organ stanowiàcy jednostki samorzàdu te-
rytorialnego, w drodze uchwa∏y, okreÊli wa-
runki i tryb wspierania, w tym finansowego,
rozwoju sportu kwalifikowanego.”;

2) w art. 6:

a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia 15 lu-

tego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,
ustaw´ z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej i usta-
w´ z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Êwiadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze Êrodków publicznych. 
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