
Grudzieñ 2014Zmiana zasad oznakowania towarów – oszczêdnoœci dla przedsiêbiorców

W styczniu 2015 r. wejd¹ w ¿ycie przepisy 

ustawy o zmianie ustawy o swobodzie dzia³al-

noœci gospodarczej, dotycz¹ce przekazywania 

informacji o przedsiêbiorcy wprowadzaj¹cym 

towar na rynek w Polsce. Zmiana przepisów 

oznacza oszczêdnoœci dla przedsiêbiorców 

z terytorium Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (EOG), którzy nie bêd¹ 

musieli projektowaæ specjalnego opakowania, 

uwzglêdniaj¹cego dane dystrybutora towaru

na rynek polski.

Dotychczasowa regulacja

Zgodnie z obowi¹zuj¹cym art. 20 ustawy o swo-

bodzie dzia³alnoœci gospodarczej, przedsiêbiorca 

wprowadzaj¹cy towar na rynek w Polsce ma 

obowi¹zek podaæ bezpoœrednio na towarze, jego 

opakowaniu, instrukcji lub w inny, zwyczajowo 

przyjêty sposób dostarczyæ pisemne informacje 

w jêzyku polskim, okreœlaj¹ce firmê przedsiêbiorcy

i jego adres, a tak¿e informacje umo¿liwiaj¹ce 

identyfikacjê towaru. Dotychczasowa interpretacja 

przepisu nakazywa³a umieszczenie na towarach 

adresu ich dystrybutora lub importera, posiada-

j¹cego siedzibê na terytorium Polski.

Jak zauwa¿ono w uzasadnieniu do nowelizacji 

przedmiotowego przepisu, taki obowi¹zek nie tylko 

generuje koszty (przedsiêbiorca maj¹cy siedzibê 

na terytorium EOG, odpowiedzialny za znakowanie 

towaru, obowi¹zany jest przygotowaæ specjaln¹ 

etykietê towaru na rynek polski, zawieraj¹c¹ 

informacjê o jego dystrybutorze w Polsce), ale 

mo¿e te¿ stanowiæ œrodek o skutku równowa¿nym 

do ograniczeñ iloœciowych, naruszaj¹cy wyra¿on¹ 

w prawie Unii Europejskiej zasadê swobody 

przep³ywu towarów.

Nowelizacja

W nowym brzmieniu art. 20 ustawy o swobo-

dzie dzia³alnoœci gospodarczej nak³adaæ bêdzie 

obowi¹zek podania informacji dotycz¹cych 

„producenta” towaru w rozumieniu ustawy 

o ogólnym bezpieczeñstwie produktów. 

Tym samym wystarczaj¹ce bêdzie oznaczenie 

bezpoœrednio na towarze, jego etykiecie, instrukcji lub 

przekazanie na piœmie w inny zwyczajowo przyjêty 

sposób nazwy i adresu jednego z nastê-puj¹cych 

podmiotów:
wytwórcy danego towaru posiadaj¹cego 

siedzibê na terytorium EOG,
podmiotu wystêpuj¹cego jako wytwórca, 

który umieszcza na towarze swoj¹ nazwê,
przedstawiciela wytwórcy, który nie posiada 

siedziby na terytorium EOG,
importera, je¿eli wytwórca nieposiadaj¹cy 

siedziby na terytorium EOG nie wyznaczy³ 

swojego przedstawiciela

lub
innego podmiotu, który uczestniczy w obrocie 

towarem, je¿eli jego dzia³anie mo¿e mieæ 

wp³yw na w³aœciwoœci zwi¹zane z bezpieczeñ-

stwem towaru.

Nowelizacja zak³ada równie¿, ¿e informacje dotycz¹ce 

identyfikacji towaru bêd¹ musia³y byæ przekazywane 

wy³¹cznie wtedy, gdy przeznaczenie towaru nie bêdzie 

oczywiste.

Tak jak dotychczas, przepis nie bêdzie dotyczy³ 

towarów, dla których odrêbne przepisy przewiduj¹ 

szczegó³owe regulacje w zakresie ich znakowania 

(np. œrodki spo¿ywcze, produkty lecznicze, kosme-

tyki, wyroby medyczne, zabawki).

Zmiana przepisu a sprzeda¿ z udzia³em 

konsumentów

W uzasadnieniu do projektu nowelizacji przewidywano, 

¿e w przypadku sprzeda¿y z udzia³em konsumentów, 

w zakresie oznakowania nadal bêdzie siê stosowaæ 

przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzeda¿y 

konsumenckiej i o zmianie kodeksu cywilnego, które 

nakazuj¹ przekazywanie przez sprzedawcê w miejscu 

sprzeda¿y informacji wskazuj¹cej producenta lub 

importera produktu. Jeszcze przed rozpoczêciem 

obowi¹zywania omawianego przepisu ustawy o swo-

bodzie dzia³alnoœci gospodarczej w nowym brzmieniu, 

bo ju¿ 25 grudnia 2014 r., w ¿ycie wejd¹ przepisy 

ustawy o prawach konsumenta, która m.in. zastêpuje
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ustawê o szczególnych warunkach sprzeda¿y 

konsumenckiej i o zmianie kodeksu cywilnego. 
Regulacja ta wprowadza do kodeksu cywilnego 

przepis nakazuj¹cy przekazanie konsumentom 

przed zawarciem umowy, m.in. informacji 

o producencie lub importerze produktu 
1(art. 546  KC). W przypadku, gdy taki produkt 

sprzedawany bêdzie w opakowaniu jednostko-

wym lub w zestawie, powy¿sze informacje 

nale¿y umieœæ na tym produkcie lub nale¿y 
2je trwale z nim po³¹czyæ (art. 546  KC). 

Terminy

Prezydentowi zosta³a przekazana do podpisu 

nowelizacja ustawy uwzglêdniaj¹ca poprawki 

senackie, zak³adaj¹ca, ¿e wejdzie ona w ¿ycie 

nie 1 stycznia 2015 r., ale po up³ywie 14 dni od 

dnia jej publikacji w Dzienniku Ustaw. Wszystko 

wskazuje na to, ¿e art. 20 ustawy o swobodzie 

dzia³alnoœci gospodarczej zacznie obowi¹zywaæ 

w nowym brzmieniu w pierwszej po³owie 

stycznia 2015 r.

Kiedy dokonaæ zmiany opakowañ?

Nowe przepisy dotyczyæ bêd¹ znakowania towarów 

wprowadzonych do obrotu na terytorium Polski po 

wejœciu w ¿ycie nowelizacji. 
Mimo wejœcia w ¿ycie nowelizacji towary bêd¹ 

mog³y byæ wprowadzane do obrotu zgodnie 

z dotychczasowymi przepisami o oznakowaniu 

informacj¹ dotycz¹c¹ przedsiêbiorcy, jednak¿e 

nie d³u¿ej ni¿ przez 36 miesiêcy od dnia wejœcia 

w ¿ycie nowelizacji (czyli do oko³o po³owy 

stycznia 2018 r.).

Konsekwencje b³êdnego oznakowania

Tak jak dotychczas, wprowadzanie towarów 

oznakowanych niezgodnie z przepisami stanowiæ 

bêdzie wykroczenie, które zgodnie z przepisami 

kodeksu wykroczeñ zagro¿one jest kar¹ grzywny. 

Ponadto, w przypadku, gdy takie oznakowanie 

wprowadza w b³¹d i stanowi nieuczciw¹ praktykê 

rynkow¹ w rozumieniu ustawy o przeciwdzia³aniu 

nieuczciwym praktykom rynkowym lub czyn 

nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, oraz zosta-

nie przez Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów uznane za naruszaj¹ce zbiorowe 

interesy konsumentów, na przedsiêbiorcê mo¿e 

zostaæ na³o¿ona kara na podstawie ustawy 

o ochronie konkurencji i konsumentów wysokoœci 

10% rocznego przychodu (a od 18 stycznia 

2015 r. – w wysokoœci 10% rocznego obrotu).
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