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PRZEPISY DOTYCZĄCE KONKURENCJI

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów

-charakter publicznoprawny

-zakaz porozumień ograniczających konkurencję

-zakaz nadużywania pozycji dominującej

-koncentracje przedsiębiorców

-zakaz praktyk naruszający zbiorowe interesy konsumentów

-organizacja ochrony konkurencji

USTAWA z dnia 23 sierpnia 2007 r.
o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

USTAWA z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji



USTAWA
z dnia 15 grudnia 2016 r.

o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi 
kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb przeciwdziałania, w celu
ochrony interesu publicznego, praktykom nieuczciwie
wykorzystującym przewagę kontraktową przez nabywców
produktów rolnych lub spożywczych lub dostawców tych
produktów, jeżeli to wykorzystywanie wywołuje lub może wywołać
skutki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 6. Zakazane jest nieuczciwe wykorzystywanie przewagi
kontraktowej nabywcy względem dostawcy oraz dostawcy
względem nabywcy.



Art. 7. 1. Przewagą kontraktową w rozumieniu ustawy jest występowanie
znacznej dysproporcji w potencjale ekonomicznym nabywcy względem dostawcy
albo dostawcy względem nabywcy.

2. Wykorzystywanie przewagi kontraktowej jest nieuczciwe, jeżeli jest sprzeczne
z dobrymi obyczajami i zagraża istotnemu interesowi drugiej strony albo narusza
taki interes.

3. Nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej polega w szczególności
na:
1) nieuzasadnionym rozwiązaniu umowy lub zagrożeniu rozwiązaniem umowy;
2) przyznaniu wyłącznie jednej stronie uprawnienia do rozwiązania umowy,
odstąpienia od niej lub jej wypowiedzenia;
3) uzależnianiu zawarcia lub kontynuowania umowy od przyjęcia lub spełnienia
przez jedną ze stron innego świadczenia, niemającego rzeczowego ani
zwyczajowego związku z przedmiotem umowy;
4) nieuzasadnionym wydłużaniu terminów zapłaty za dostarczone produkty rolne
lub spożywcze, w szczególności z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 8 marca
2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 935).



USTAWA z dnia 21 kwietnia 2017 r.
o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie 

prawa konkurencji

Art. 1. Ustawa określa zasady odpowiedzialności za szkodę
wyrządzoną przez naruszenie prawa konkurencji oraz zasady
dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez
naruszenie prawa konkurencji w postępowaniu cywilnym.

Art. 2. Określenia użyte w ustawie oznaczają:
1) naruszenie prawa konkurencji - naruszenie zakazów określonych
w art. 101 lub art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej, zwanego dalej "TFUE", lub zakazów określonych w
art. 6 lub art. 9 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i
1132);



Art. 1. Ustawa reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej
konkurencji w działalności gospodarczej, w szczególności produkcji
przemysłowej i rolnej, budownictwie, handlu i usługach - w interesie
publicznym, przedsiębiorców oraz klientów.

zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Prawo przedsiębiorców
Art. 9. Przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą zgodnie z zasadami
uczciwej konkurencji, poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów
innych przedsiębiorców i konsumentów, a także poszanowania oraz ochrony praw
i wolności człowieka.

w interesie publicznym – niektóre czyny nieuczciwej konkurencji są również
przestępstwami stypizowanymi w ustawie

klienci – kontrahenci przedsiębiorców oraz konsumenci

konsumentom nie przysługują w związku z przepisami ustawy żadne roszczenia



Art. 2. Przedsiębiorcami, w rozumieniu ustawy, są osoby fizyczne, osoby
prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,
które prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub
zawodową uczestniczą w działalności gospodarczej.

-definicja obejmująca szerszą kategorię podmiotów niż definicja w k.c.

PRZYKŁADY

-pobieranie opłat za zajęcie pasa drogowego przez gminę

-ustalanie minimalnych cen na produkty lecznicze przez izby aptekarskie

-przyjmowanie do organizacji zrzeszających przedsiębiorców



Art. 3. 1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z
prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes
innego przedsiębiorcy lub klienta.

a)funkcja definicyjna – określa przesłanki uznania konkretnego zachowania za
czyn nieuczciwej konkurencji

b)funkcja uzupełniająca - wyliczenie typowych czynów nieuczciwej
konkurencji nie jest wyczerpujące

ocena czynów występujących w działalności gospodarczej niepodpadających 
pod żaden szczególny przepis jest prowadzona na podstawie klauzuli 

generalnej

c)funkcja korygująca – mimo, że dany stan faktyczny spełnia przesłanki
przewidziane w przepisie typizującym dany czy nieuczciwej konkurencji to nie
spełnia przesłanek klauzuli generalnej

np. gdy jeden z przedsiębiorców prze wiele lat toleruje zachowania innego 
przedsiębiorcy a następnie uważa takie zachowanie za czyn nieuczciwej 

konkurencji – nie narusza to jego interesu



Czynami nieuczciwej konkurencji są w 
szczególności:

• wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa

• fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego 
towarów albo usług

• wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług

• naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa

• nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy

• naśladownictwo produktów

• pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie

• utrudnianie dostępu do rynku

• przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną

• nieuczciwa lub zakazana reklama

• organizowanie systemu sprzedaży lawinowej

• prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym



WPROWADZAJĄCE W BŁĄD OZNACZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA

Art. 5. Czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie
przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego
tożsamości, przez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub
innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego, zgodnie z
prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa.



PIERWSZEŃSTWO
przepis udziela ochrony przedsiębiorcy, który zgodnie z prawem pierwszy rozpoczął
używanie na danym rynku oznaczenia indywidualizującego przedsiębiorstwo.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 marca 2002 r.
III CKN 777/00

Podmiotem, któremu służy ochrona przewidziana w art. 4 w związku z art. 18 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 poz. 211), jest przedsiębiorca
używający jako pierwszy nazwy dla oznaczenia prowadzonego przedsiębiorstwa.

ZGODNE Z PRAWEM
przepis dotyczy oznaczenia przedsiębiorstwa (nie musi być skonstruowane na zasadach
prawa firmowego), które nie może być sprzeczne z przepisami np. oznaczenie bank,
zakład ubezpieczeń

WPROWADZENIE W BŁĄD
oznaczenie kancelaria adwokacka dla biura prowadzonego przez podmiot który nie jest
adwokatem nie jest sprzeczne z prawem ponieważ nie ma przepisów chroniących to
oznaczenie, będzie to jednak wprowadzało w błąd

wprowadzenie w błąd dotyczy zakresu działania - jeżeli nazwa występuje w kilku miastach
np. GRAND HOTEL to nie będzie wprowadzało w błąd w odniesieniu do innej miejscowości



Art. 6. 1. Jeżeli oznaczenie przedsiębiorstwa nazwiskiem przedsiębiorcy
może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości z innym
przedsiębiorstwem, które wcześniej używało podobnego oznaczenia,
przedsiębiorca ten powinien podjąć środki mające na celu usunięcie
niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd osób trzecich.

2. Na żądanie zainteresowanego sąd wyda orzeczenie nakazujące
przedsiębiorcy, który później zaczął używać tego oznaczenia, podjęcie
stosownych środków zapobiegających, polegających w szczególności na
wprowadzeniu zmian w oznaczeniu przedsiębiorstwa, ograniczeniu
zakresu terytorialnego używania oznaczenia lub jego używaniu w
określony sposób.

– np. dodanie dodatków – imienia, roku założenia, miejscowości, rodzaju
działalności, zmiana układu graficznego



Art. 7. 1. Jeżeli wskutek likwidacji, podziału lub przekształcenia
przedsiębiorstwa powstanie wątpliwość, który z przedsiębiorców ma
prawo używać oznaczenia przedsiębiorstwa zlikwidowanego, podzielonego
lub przekształconego, należy ustalić takie oznaczenia, które zapobiegną
wprowadzeniu w błąd osób trzecich.

2. W razie sporu sąd, na żądanie zainteresowanego przedsiębiorcy, ustali
oznaczenia przedsiębiorstw, uwzględniając interesy stron oraz inne
okoliczności sprawy.

przepis ten nie kreuje czynu nieuczciwej konkurencji
lecz wskazuje, jakie kroki należy podjąć, aby do popełnienia czynu 

określonego w art. 5 nie dopuścić



„ZWYKŁE” OZNACZENIA GEOGRAFICZNE

Art. 8. Czynem nieuczciwej konkurencji jest opatrywanie towarów
lub usług fałszywym lub oszukańczym oznaczeniem
geograficznym wskazującym bezpośrednio albo pośrednio na
kraj, region lub miejscowość ich pochodzenia albo używanie
takiego oznaczenia w działalności handlowej, reklamie, listach
handlowych, rachunkach lub innych dokumentach.



„zwykłe” oznaczenia geograficzne (oznaczenia pochodzenia)

-wskazuje wyłącznie na miejsce pochodzenia wyrobu

-wszelkiego rodzaju odniesienia odwołujące się (wskazujące)
bezpośrednio lub pośrednio kraj, region lub miejscowość pochodzenia
towaru lub usługi

-obejmuje oznaczenie słowne, graficzne, jak również symboliczne
odniesienia do regionu, miejscowości czy kraju

-wyróżnia związek (więź) pomiędzy produktem a jego pochodzeniem



oznaczenie fałszywe 

oznaczenia niezgodne z rzeczywistością, nieprawdziwe.

np. Helvetia na określenie czekolady produkowanej w Polsce
np. czekoladki wawelskie produkowane w Poznaniu

oznaczenie oszukańcze

przedsiębiorca używa oznaczenia geograficznego, które jest zgodne z 
rzeczywistością, jednak czyni to w taki sposób, że jest ono mylące z 
uwagi na brak jakichkolwiek powiązań między towarem lub usługą a 

umieszczonym na nim oznaczeniem

np. fotografia znanego budynku uzdrowiska, pomimo że woda mineralna 
nie pochodziła z miejscowości, w której to uzdrowisko się znajdowało, 

oraz wskazanie na etykiecie nazwy tegoż uzdrowiska



degeneracja oznaczenia – przekształcenie w nazwę rodzajową

jeżeli podmioty uprawnione nie podejmują w porę odpowiednich działań
ochronnych i z tego względu tak dalece rozpowszechnia się stosowanie danego
oznaczenia, że przestaje ono pełnić funkcję informacyjną co do miejsca
pochodzenia, wskazując na rodzaj produktu.

wyrok NSA z dnia 8 listopada 2002, II SA 76/02
Oznaczenie "podlaski", używane dla oznakowania pasztetów drobiowych, nawet
pomimo wieloletniego używania nie może nabrać zdolności odróżniającej, jeżeli
było używane przez innych producentów





„KWALIFIKOWANE” OZNACZENIE GEOGRAFICZNE

Art. 9. 1. Jeżeli towar lub usługa w miejscu pochodzenia korzysta z
ochrony, a z pochodzeniem z określonego regionu lub miejscowości
są związane ich szczególne cechy lub właściwości, czynem
nieuczciwej konkurencji jest fałszywe lub oszukańcze używanie
takich chronionych oznaczeń geograficznych i chronionych nazw
pochodzenia.



kwalifikowane oznaczenie geograficzne (nazwa pochodzenia)

-oprócz wskazania na miejsce pochodzenia wyrobu pełni
równocześnie funkcję gwarancyjną w zakresie posiadania przez
opatrzony nim towar określonych właściwości, związanych ze ściśle
określonym miejscem produkcji

-nie tylko informuje o pochodzeniu towaru, lecz także wskazuje
szczególny związek wynikający z tego pochodzenia. Ten szczególny
związek to określone właściwości towaru, które wynikają z
pochodzenia z określonego regionu lub miejscowości



Cebularz lubelski



2. Czynem nieuczciwej konkurencji jest także używanie oznaczeń i
nazw, o których mowa w ust. 1, nawet z dodatkiem "rodzaj", "typ",
"metoda" albo równoznacznym.



WPROWADZAJĄCE W BŁĄD OZNACZENIE TOWARÓW LUB 
USŁUG

Art. 10. 1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie
towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w
błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania,
przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych
istotnych cech towarów albo usług, a także zatajenie ryzyka, jakie wiąże
się z korzystaniem z nich.

2. Czynem nieuczciwej konkurencji jest również wprowadzenie do obrotu
towarów w opakowaniu mogącym wywołać skutki określone w ust. 1,
chyba że zastosowanie takiego opakowania jest uzasadnione względami
technicznymi.



POCHODZENIE OD PRODUCENTA

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 stycznia 2007 r. V CSK 311/06, 
Ogólne wrażenie, jakie wywiera kompozycja elementów wystroju opakowania
przyprawy "Kucharek", nieodparcie narzuca skojarzenia z opakowaniem
przyprawy "Vegeta" i z samą tą przyprawą, nie oznacza to jednak, że przeciętny
konsument został tym samym narażony na ryzyko wprowadzenia go w błąd co do
pochodzenia przyprawy "Kucharek"".



- zamieszczenie wizerunków warzyw całych podczas gdy w opakowaniu
znajdowały się warzywa pocięte (fasolka szparagowa),

- parówki a'la cielęce extra (kiełbasa homogenizowana wieprzowo – drobiowa,
wędzona parzona)

- „Pulpety z łososia”, podczas gdy w składzie wyszczególniono „rozdrobnione
mięso ryb, łosoś, dorsz (60%)



NARUSZENIE TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA

Art. 11. 1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest ujawnienie,
wykorzystanie lub pozyskanie cudzych informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa.

2. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub
inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość
lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są
powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym
rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób,
o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania
nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w
celu utrzymania ich w poufności.



3. Pozyskanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi czyn
nieuczciwej konkurencji, w szczególności gdy następuje bez zgody
uprawnionego do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi i wynika z
nieuprawnionego dostępu, przywłaszczenia, kopiowania dokumentów,
przedmiotów, materiałów, substancji, plików elektronicznych obejmujących te
informacje lub umożliwiających wnioskowanie o ich treści.

4. Wykorzystanie lub ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, w szczególności gdy
następuje bez zgody uprawnionego do korzystania z informacji lub
rozporządzania nimi i narusza obowiązek ograniczenia ich wykorzystywania lub
ujawniania wynikający z ustawy, czynności prawnej lub z innego aktu albo gdy
zostało dokonane przez osobę, która pozyskała te informacje, dokonując czynu
nieuczciwej konkurencji.

5. Ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa stanowi czyn nieuczciwej konkurencji także wówczas, gdy w
chwili ich ujawnienia, wykorzystania lub pozyskania osoba wiedziała lub przy
zachowaniu należytej staranności mogła wiedzieć, że informacje zostały
pozyskane bezpośrednio lub pośrednio od tego, kto wykorzystał lub ujawnił je w
okolicznościach określonych w ust. 4.



6. Wykorzystywanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
polegające na produkowaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, a także
przywozie, wywozie i przechowywaniu w tych celach towarów stanowi czyn
nieuczciwej konkurencji, jeżeli osoba dokonująca wskazanej czynności wiedziała
lub przy zachowaniu należytej staranności mogła wiedzieć o tym, że właściwości
towarów, w tym estetyczne lub funkcjonalne, proces ich wytwarzania lub
zbywania zostały w znacznym stopniu ukształtowane w następstwie czynu
określonego w ust. 1, dokonanego w okolicznościach określonych w ust. 4.

7. Pozyskanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa nie stanowi
czynu nieuczciwej konkurencji, jeżeli nastąpiło w wyniku niezależnego odkrycia
lub wytworzenia albo obserwacji, badania, rozłożenia na części, testowania
przedmiotu dostępnego publicznie lub posiadanego zgodnie z prawem przez
osobę, która pozyskała informacje i której uprawnienie do pozyskania informacji
nie było ograniczone w chwili ich pozyskania



8. Ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, gdy nastąpiło w celu
ochrony uzasadnionego interesu chronionego prawem, w ramach korzystania ze
swobody wypowiedzi lub w celu ujawnienia nieprawidłowości, uchybienia,
działania z naruszeniem prawa dla ochrony interesu publicznego, lub gdy
ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wobec
przedstawicieli pracowników w związku z pełnieniem przez nich funkcji na
podstawie przepisów prawa było niezbędne dla prawidłowego wykonywania tych
funkcji.



NAKŁANIANIE DO ROZWIĄZANIA LUB NIEWYKONANIA UMOWY

Art. 12. 1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest nakłanianie osoby
świadczącej na rzecz przedsiębiorcy pracę, na podstawie stosunku
pracy lub innego stosunku prawnego, do niewykonania lub nienależytego
wykonania obowiązków pracowniczych albo innych obowiązków
umownych, w celu przysporzenia korzyści sobie lub osobom trzecim albo
szkodzenia przedsiębiorcy.

2. Czynem nieuczciwej konkurencji jest także nakłanianie klientów
przedsiębiorcy lub innych osób do rozwiązania z nim umowy albo
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w celu przysporzenia
korzyści sobie lub osobom trzecim albo szkodzenia przedsiębiorcy.

ust. 1 aspekt wewnętrzny
ust. 2 aspekt zewnętrzny



NAŚLADOWNICTWO PRODUKTÓW

Art. 13. 1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest naśladowanie
gotowego produktu, polegające na tym, że za pomocą
technicznych środków reprodukcji jest kopiowana zewnętrzna
postać produktu, jeżeli może wprowadzić klientów w błąd co
do tożsamości producenta lub produktu.

zasadą jest, że można kopiować ale nie może to być kopiowanie
niewolnicze

ustawa zabrania kopiowania tylko w kwalifikowanej postaci

zewnętrzna postać produktu – wygląd



-nie może wprowadzać w błąd

SA w Poznaniu w wyroku z 18 maja 2006 r., I ACa 1449/05

fakt umieszczenia na meblach zawieszki, zawierającej ich cenę,
model i nazwę producenta, nie okazał się wystarczający do
uniknięcia zarzutu naruszenia art. 13 ustawy, gdyż pomimo to
klienci zostali wprowadzeni w błąd co do tożsamości producenta i
produktu





.

Wolność kopiowania cech funkcjonalnych

Nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji naśladowanie cech
funkcjonalnych produktu, w szczególności budowy, konstrukcji i
formy zapewniającej jego użyteczność.

np. części samochodowe

Jeżeli naśladowanie cech funkcjonalnych gotowego produktu
wymaga uwzględnienia jego charakterystycznej formy, co może
wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub
produktu, naśladowca jest zobowiązany odpowiednio oznaczyć
produkt.



POMAWIANIE LUB NIEUCZCIWE ZACHWALANIE

Art. 14. 1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest rozpowszechnianie
nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub
innym przedsiębiorcy albo przedsiębiorstwie, w celu przysporzenia
korzyści lub wyrządzenia szkody.

Wskazanymi wiadomościami są nieprawdziwe lub wprowadzające w
błąd informacje, w szczególności o:

1)osobach kierujących przedsiębiorstwem;

2)wytwarzanych towarach lub świadczonych usługach;

3)stosowanych cenach;

4)sytuacji gospodarczej lub prawnej.



Rozpowszechnianiem wiadomości, jest również posługiwanie się:

1)nieprzysługującymi lub nieścisłymi tytułami, stopniami albo innymi
informacjami o kwalifikacjach pracowników;

2)nieprawdziwymi atestami (np. atest nieistniejący)

3)nierzetelnymi wynikami badań (np. testy w gazetach)

4)nierzetelnymi informacjami o wyróżnieniach lub oznaczeniach
produktów lub usług (np. otrzymanie nagród od podmiotu zależnego)



UTRUDNIANIE DOSTĘPU DO RYNKU

sankcjonowane są tylko te zachowania, których celem jest utrudnienie 
dostępu do rynku

Art. 15. 1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym
przedsiębiorcom dostępu do rynku, w szczególności przez:

1)sprzedaż towarów lub usług poniżej kosztów ich wytworzenia lub
świadczenia albo ich odprzedaż poniżej kosztów zakupu w celu eliminacji
innych przedsiębiorców (dumping)

2)nakłanianie osób trzecich do odmowy sprzedaży innym przedsiębiorcom
albo niedokonywania zakupu towarów lub usług od innych
przedsiębiorców (bojkot)
3)rzeczowo nieuzasadnione, zróżnicowane traktowanie niektórych
klientów (dyskryminacja lub faworyzowanie - np. odmowa dostaw)
4)pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do
sprzedaży (np. opłaty półkowe, reklamowe)
5)działanie mające na celu wymuszenie na klientach wyboru jako
kontrahenta określonego przedsiębiorcy lub stwarzanie warunków
umożliwiających podmiotom trzecim wymuszanie zakupu towaru lub
usługi u określonego przedsiębiorcy.



2. Czyn, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, może polegać w szczególności
na:

1) ograniczeniu w istotny sposób lub wyłączeniu możliwości dokonywania
przez klienta zakupu u innego przedsiębiorcy;

2) stworzeniu sytuacji powodujących pośrednio lub bezpośrednio
narzucenie klientom przez podmioty trzecie konieczności dokonania
zakupu u danego przedsiębiorcy lub u przedsiębiorcy, z którym dany
przedsiębiorca pozostaje w związku gospodarczym;

3) emisji, oferowaniu oraz realizacji znaków legitymacyjnych
podlegających wymianie na towary lub usługi oferowane przez
jednego przedsiębiorcę lub grupę przedsiębiorców pozostających w
związku gospodarczym, w okolicznościach wskazanych w pkt 1 lub 2.



3. Czynem nieuczciwej konkurencji jest także utrudnianie małym
przedsiębiorcom dostępu do rynku przez sprzedaż towarów lub usług w
obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2 po
cenie nieuwzględniającej marży handlowej, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji sprzedaż, jeżeli jest
dokonywana w ramach:

1) wyprzedaży posezonowej, dokonywanej dwa razy w roku na koniec
sezonu letniego i zimowego, trwającej każdorazowo nie dłużej niż
miesiąc;

2) wyprzedaży ze względu na upływający termin przydatności towarów do
spożycia lub upływającą datę minimalnej trwałości;

3) likwidacji obiektu handlowego, o ile sprzedaż taka trwa nie dłużej niż 3
miesiące od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o likwidacji
tego obiektu, a w przypadku likwidacji wszystkich obiektów handlowych
przedsiębiorcy w związku z zaprzestaniem przez niego działalności
handlowej - nie dłużej niż rok.



PRZEKUPSTWO OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ PUBLICZNĄ

Art. 15a. Czynem nieuczciwej konkurencji polegającym na przekupstwie
osoby pełniącej funkcję publiczną jest określone w art. 229 Kodeksu
karnego zachowanie osoby fizycznej:

1)będącej przedsiębiorcą;

2)działającej na rzecz przedsiębiorcy w ramach uprawnienia do jego
reprezentowania albo podejmowania w jego imieniu decyzji lub
wykonywania nad nim kontroli;

3)działającej na rzecz przedsiębiorcy, za zgodą osoby, o której mowa w
pkt 2.

Art. 229. § 1 k.k. Kto udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej
lub osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną w związku z pełnieniem
tej funkcji podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.



URZĄDZENIA NIEDOZWOLONE

Art. 15b. 1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest wytwarzanie,
import, dystrybucja, sprzedaż, najem lub oddawanie do używania pod
innym tytułem prawnym oraz posiadanie, w celach zarobkowych,
urządzeń niedozwolonych, w rozumieniu przepisów o ochronie
niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub
polegających na dostępie warunkowym.

2. Czynem nieuczciwej konkurencji jest także instalacja, serwis lub
wymiana urządzeń niedozwolonych, w celach zarobkowych, oraz
wykorzystywanie przekazu informacji handlowej do promocji tych
urządzeń lub związanych z nimi usług.

Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r.
o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną 

opartych lub polegających na dostępie warunkowym
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1341)



NIEUCZCIWA LUB ZAKAZANA REKLAMA – art. 16

Czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności:

1)reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub
uchybiająca godności człowieka;

2)reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na jego
decyzję co do nabycia towaru lub usługi (wprowadzająca w błąd)

3)reklama odwołująca się do uczuć klientów przez wywoływanie lęku,
wykorzystywanie przesądów lub łatwowierności dzieci (nierzeczowa)

4)wypowiedź, która, zachęcając do nabywania towarów lub usług, sprawia
wrażenie neutralnej informacji (ukryta)

5)reklama, która stanowi istotną ingerencję w sferę prywatności, w
szczególności przez uciążliwe dla klientów nagabywanie w miejscach
publicznych, przesyłanie na koszt klienta niezamówionych towarów lub
nadużywanie technicznych środków przekazu informacji (uciążliwa)

6)porównawcza – art. 16 ust. 3.



SPRZEDAŻ PREMIOWANA

Art. 17a. 1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest sprzedaż
konsumentom towarów lub usług połączona z przyznaniem wszystkim
albo niektórym nabywcom towarów lub usług nieodpłatnej premii, w
postaci towarów lub usług odmiennych od stanowiących przedmiot
sprzedaży

2. Nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji sprzedaż, jeżeli premie
stanowią towary lub usługi:

1)o niewielkiej wartości lub próbki towaru;

2)wygrane w loteriach promocyjnych, organizowanych na podstawie
przepisów o grach hazardowych, lub konkursach, których wynik nie
zależy od przypadku.



SYSTEM SPRZEDAŻY LAWINOWEJ

Art. 17c. 1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest organizowanie systemu
sprzedaży lawinowej, polegającego na proponowaniu nabywania towarów
lub usług poprzez składanie nabywcom tych towarów lub usług obietnicy
uzyskania korzyści materialnych w zamian za nakłonienie innych osób do
dokonania takich samych transakcji, które to osoby uzyskałyby podobne
korzyści materialne wskutek nakłonienia kolejnych osób do udziału w
systemie.

Nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji organizowanie systemu
sprzedaży lawinowej jeśli spełnione zostaną następujące warunki:
1)korzyści materialne uzyskiwane z uczestnictwa w systemie sprzedaży pochodzą ze środków
uzyskiwanych z zakupu lub ze sprzedaży dóbr i usług po cenie, której wartość nie może rażąco
przekraczać rzeczywistej wartości rynkowej tych dóbr i usług;
2)osoba rezygnująca z udziału w systemie sprzedaży ma prawo do odprzedaży organizatorowi
systemu za co najmniej 90 % ceny zakupu wszystkich nabytych od organizatora nadających się do
sprzedaży towarów, materiałów informacyjno-instruktażowych, próbek towarów lub zestawów
prezentacyjnych zakupionych w przeciągu 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia rezygnacji
organizatorowi systemu sprzedaży.



SPRZEDAŻ DYSKONTOWA

Art. 17d. Czynem nieuczciwej konkurencji jest wprowadzanie do
obrotu przez sieci sklepów dyskontowych towarów w ilości
przewyższającej 20 % wartości obrotów z markami stanowiącymi
własność właściciela sieci lub podmiotów zależnych.

DYSKONT - sklep samoobsługowy mający w ofercie wybrane
produkty po dużo niższych cenach niż inne sklepy

(http://sjp.pl/dyskont)



INFORMACJE GOSPODARCZE

Art. 17f. 1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest przekazanie
przez wierzyciela informacji gospodarczej do biura informacji
gospodarczej z naruszeniem ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o
udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych
gospodarczych albo niezażądanie przez wierzyciela aktualizacji albo
usunięcia informacji gospodarczej mimo zaistnienia obowiązku jej
aktualizacji albo usunięcia zgodnie z tą ustawą.

2. Czynem nieuczciwej konkurencji jest nieusunięcie albo
niedokonanie przez biuro informacji gospodarczej aktualizacji
informacji gospodarczej w przypadkach, gdy ustawa, o której
mowa w ust. 1, nakłada na biuro obowiązek usunięcia albo
aktualizacji tej informacji.



NIEUZASADNIONE WYDŁUŻANIE TERMINÓW ZAPŁATY

Art. 17g. Czynem nieuczciwej konkurencji jest nieuzasadnione
wydłużanie terminów zapłaty za dostarczone towary lub wykonane
usługi, polegające w szczególności na:

1) naruszeniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o
przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach
handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 935 i 1086);

2) rażącym odstępstwie od dobrych praktyk handlowych, które
narusza zasadę działania w dobrej wierze i zasadę rzetelności;

3) niedostosowaniu do harmonogramu dostawy towarów lub
harmonogramu wykonania usługi;

4) nieuwzględnieniu właściwości towaru lub usługi, które są
przedmiotem umowy.



ROSZCZENIA



Art. 18. 1. W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji,
przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony,
może żądać:

1)zaniechania niedozwolonych działań;

2)usunięcia skutków niedozwolonych działań (np. zniszczenie towarów)

3)złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia
odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;

4)naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych;

5)wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach
ogólnych;

6)zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel
społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną
dziedzictwa narodowego - jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był
zawiniony (tzw. pokutne)



CIĘŻAR DOWODU

Art. 18a. Ciężar dowodu prawdziwości oznaczeń lub informacji
umieszczanych na towarach albo ich opakowaniach lub wypowiedzi
zawartych w reklamie spoczywa na osobie, której zarzuca się czyn
nieuczciwej konkurencji związany z wprowadzeniem w błąd.



PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ
Art. 20. 1. Roszczenia z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji
ulegają przedawnieniu z upływem lat trzech. Bieg przedawnienia
rozpoczyna się oddzielnie co do każdego naruszenia. Przepis art.
442 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio.

2. Do przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej
czynem nieuczciwej konkurencji stosuje się przepis art. 4421
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017
r. poz. 459, 933 i 1132).

3. Przepis ust. 2 nie ma zastosowania do roszczeń o naprawienie
szkody z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji stanowiących
naruszenie prawa konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 21
kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej
przez naruszenie prawa konkurencji, do których stosuje się
przepisy wymienionej ustawy.".



PRZEPISY KARNE



NARUSZENIE TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA

Art. 23. 1. Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi w stosunku
do przedsiębiorcy, ujawnia innej osobie lub wykorzystuje we
własnej działalności gospodarczej informację stanowiącą tajemnicę
przedsiębiorstwa, jeżeli wyrządza to poważną szkodę
przedsiębiorcy,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do lat 2.

2. Tej samej karze podlega, kto, uzyskawszy bezprawnie
informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa, ujawnia ją innej
osobie lub wykorzystuje we własnej działalności gospodarczej.



NAŚLADOWNICTWO PRODUKTÓW

Art. 24. Kto, za pomocą technicznych środków reprodukcji, kopiuje
zewnętrzną postać produktu lub tak skopiowany wprowadza do
obrotu, stwarzając tym możliwość wprowadzenia klientów w błąd co
do tożsamości producenta lub produktu, czym wyrządza poważną
szkodę przedsiębiorcy,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do lat 2.

ORGANIZOWANIE SYSTEMU SPRZEDAŻY LAWINOWEJ

Art. 24a. Kto organizuje system sprzedaży lawinowej lub takim
systemem kieruje, podlega karze pozbawienia wolności od 6
miesięcy do lat 8.



Art. 25. 1. Kto, oznaczając lub wbrew obowiązkowi nie oznaczając
towarów albo usług, wprowadza klientów w błąd co do
pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania,
przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub
innych istotnych cech towarów lub usług albo nie informuje o
ryzyku, jakie wiąże się z korzystaniem z nich, i naraża w ten
sposób klientów na szkodę, podlega karze aresztu albo
grzywny.

2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu nieuczciwej
konkurencji w zakresie reklamy lub sprzedaży, o której mowa w
art. 17a.



Art. 26. 1. Kto rozpowszechnia nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd
wiadomości o przedsiębiorstwie, w szczególności o osobach kierujących
przedsiębiorstwem, wytwarzanych towarach, świadczonych usługach lub
stosowanych cenach albo o sytuacji gospodarczej lub prawnej
przedsiębiorstwa, w celu szkodzenia przedsiębiorcy,
podlega karze aresztu albo grzywny.

2. Tej samej karze podlega, kto, w celu przysporzenia korzyści
majątkowej lub osobistej sobie, swojemu przedsiębiorstwu lub osobom
trzecim, rozpowszechnia nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd
wiadomości o swoim przedsiębiorstwie lub przedsiębiorcy, w
szczególności o osobach kierujących przedsiębiorstwem, wytwarzanych
towarach, świadczonych usługach lub stosowanych cenach albo o sytuacji
gospodarczej lub prawnej przedsiębiorcy lub przedsiębiorstwa.



Art. 27. 1. Ściganie przewidzianych w niniejszej ustawie
przestępstw następuje na wniosek pokrzywdzonego, a
wykroczeń - na żądanie pokrzywdzonego.



USTAWA
z dnia 23 sierpnia 2007 r.

o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom 
rynkowym 



Art. 1. Ustawa określa nieuczciwe praktyki rynkowe w
działalności gospodarczej i zawodowej oraz zasady
przeciwdziałania tym praktykom w interesie
konsumentów i w interesie publicznym.



Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) przedsiębiorcy - rozumie się przez to osoby fizyczne, osoby

prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej, które prowadzą działalność gospodarczą lub
zawodową, nawet jeżeli działalność ta nie ma charakteru
zorganizowanego i ciągłego, a także osoby działające w ich
imieniu lub na ich rzecz;

2) produkcie - rozumie się przez to każdy towar lub usługę, w tym
nieruchomości, prawa i obowiązki wynikające ze stosunków
cywilnoprawnych;

3) praktykach rynkowych - rozumie się przez to działanie lub
zaniechanie przedsiębiorcy, sposób postępowania, oświadczenie
lub informację handlową, w szczególności reklamę i marketing,
bezpośrednio związane z promocją lub nabyciem produktu przez
konsumenta;



Art. 3. Zakazane jest stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych.



Art. 4. 1. Praktyka rynkowa stosowana przez przedsiębiorców wobec
konsumentów jest nieuczciwa, jeżeli jest sprzeczna z dobrymi
obyczajami i w istotny sposób zniekształca lub może zniekształcić
zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy
dotyczącej produktu, w trakcie jej zawierania lub po jej zawarciu.

2. Za nieuczciwą praktykę rynkową uznaje się w szczególności
praktykę rynkową wprowadzającą w błąd oraz agresywną praktykę
rynkową, a także stosowanie sprzecznego z prawem kodeksu
dobrych praktyk. Praktyki te nie podlegają ocenie w świetle przesłanek
określonych w ust. 1.

3. Za nieuczciwą praktykę rynkową uznaje się prowadzenie działalności
w formie systemu konsorcyjnego lub organizowanie grupy z udziałem
konsumentów w celu finansowania zakupu w systemie konsorcyjnym.
Praktyki te nie podlegają ocenie w świetle przesłanek określonych w ust.
1.



PRAKTYKA RYNKOWA WPROWADZAJĄCA W BŁĄD

Działanie wprowadzające w błąd

Art. 5. 1. Praktykę rynkową uznaje się za działanie wprowadzające w
błąd, jeżeli działanie to w jakikolwiek sposób powoduje lub może
powodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej
umowy, której inaczej by nie podjął.

2. Wprowadzającym w błąd działaniem może być w szczególności:
1) rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji;

3. Wprowadzające w błąd działanie może w szczególności dotyczyć:
1) istnienia produktu, jego rodzaju lub dostępności;



Zaniechanie wprowadzające w błąd

Art. 6. 1. Praktykę rynkową uznaje się za zaniechanie wprowadzające
w błąd, jeżeli pomija istotne informacje potrzebne przeciętnemu
konsumentowi do podjęcia decyzji dotyczącej umowy i tym samym
powoduje lub może powodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta
decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął.

3. Wprowadzającym w błąd zaniechaniem może być w szczególności:
1) zatajenie lub nieprzekazanie w sposób jasny, jednoznaczny lub we
właściwym czasie istotnych informacji dotyczących produktu;



„CZARNA LISTA”

Art. 7. Nieuczciwymi praktykami rynkowymi w każdych okolicznościach
są następujące praktyki rynkowe wprowadzające w błąd:
1) podawanie przez przedsiębiorcę informacji, że zobowiązał się on do
przestrzegania kodeksu dobrych praktyk, jeżeli jest to niezgodne z
prawdą;
2) posługiwanie się certyfikatem, znakiem jakości lub równorzędnym
oznaczeniem, nie mając do tego uprawnienia;
3) twierdzenie, że kodeks dobrych praktyk został zatwierdzony przez
organ publiczny lub inny organ, jeżeli jest to niezgodne z prawdą;



AGRESYWNA PRAKTYKA RYNKOWA

Art. 8. 1. Praktykę rynkową uznaje się za agresywną, jeżeli przez
niedopuszczalny nacisk w znaczny sposób ogranicza lub może ograniczyć
swobodę wyboru przeciętnego konsumenta lub jego zachowanie
względem produktu, i tym samym powoduje lub może powodować
podjęcie przez niego decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie
podjął.

2. Za niedopuszczalny nacisk uważa się każdy rodzaj wykorzystania
przewagi wobec konsumenta, w szczególności użycie lub groźbę użycia
przymusu fizycznego lub psychicznego, w sposób znacznie ograniczający
zdolność przeciętnego konsumenta do podjęcia świadomej decyzji
dotyczącej umowy.



SYSTEM KONSORCYJNY

Art. 10. 1. Nieuczciwą praktyką rynkową jest prowadzenie działalności w
formie systemu konsorcyjnego.

2. Nieuczciwą praktyką rynkową jest również organizowanie grupy z
udziałem konsumentów w celu finansowania zakupu w systemie
konsorcyjnym.

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
10) systemie konsorcyjnym - rozumie się przez to prowadzenie
działalności gospodarczej polegającej na zarządzaniu mieniem
gromadzonym w ramach grupy z udziałem konsumentów, utworzonej w
celu sfinansowania zakupu produktu na rzecz uczestników grupy.



Stosowanie kodeksu dobrych praktyk

Art. 11. 1. Nieuczciwą praktyką rynkową jest stosowanie kodeksu
dobrych praktyk, którego postanowienia są sprzeczne z prawem.
2. Nieuczciwej praktyki rynkowej dopuszcza się twórca kodeksu dobrych
praktyk, którego postanowienia są sprzeczne z prawem.
3. W razie wątpliwości za twórcę kodeksu dobrych praktyk uważa się
każdy podmiot, w szczególności przedsiębiorcę lub związek
przedsiębiorców, odpowiedzialny za przygotowanie i wprowadzenie w
życie lub nadzór nad przestrzeganiem kodeksu dobrych praktyk.



Odpowiedzialność cywilna

Art. 12. 1. W razie dokonania nieuczciwej praktyki rynkowej konsument,
którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać:
1) zaniechania tej praktyki;
2) usunięcia skutków tej praktyki;
3) złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej
treści i w odpowiedniej formie;
4) naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych, w
szczególności żądania unieważnienia umowy z obowiązkiem wzajemnego
zwrotu świadczeń oraz zwrotu przez przedsiębiorcę kosztów związanych z
nabyciem produktu;
5) zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny
związany ze wspieraniem kultury polskiej, ochroną dziedzictwa
narodowego lub ochroną konsumentów.

W przeciwieństwie do ZNK nie przysługuje roszczenie o wydanie
bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych;



2. Z roszczeniami, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 5, mogą również
wystąpić:
1) Rzecznik Praw Obywatelskich;
2) Rzecznik Finansowy;
3) krajowa lub regionalna organizacja, której celem statutowym jest
ochrona interesów konsumentów;
4) powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów.



Art. 13. Ciężar dowodu, że dana praktyka rynkowa nie stanowi
nieuczciwej praktyki wprowadzającej w błąd spoczywa na przedsiębiorcy,
któremu zarzuca się stosowanie nieuczciwej praktyki rynkowej.

Art. 14. Roszczenia z tytułu nieuczciwej praktyki rynkowej, o których
mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1-3 i 5, ulegają przedawnieniu z upływem lat
trzech. Bieg przedawnienia rozpoczyna się oddzielnie, co do każdego
naruszenia.
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