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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 7 listopada 2014 r. 

o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej  

(druk nr 764) 

 

USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (Dz. 

U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.) 

 

Art. 20. 

[1. Przedsiębiorca wprowadzający towar do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

jest obowiązany do zamieszczenia na towarze, jego opakowaniu, etykiecie, instrukcji lub 

do dostarczenia w inny, zwyczajowo przyjęty sposób, pisemnych informacji w języku 

polskim: 

1)   określających firmę przedsiębiorcy i jego adres; 

2)   umożliwiających identyfikację towaru. 

2. Przepis ust. 1 pkt 2 nie dotyczy towarów, w stosunku do których odrębne przepisy 

szczegółowo regulują obowiązki w zakresie oznakowania.] 

<1. Przedsiębiorca wprowadzający towar do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej jest obowiązany do zamieszczenia na towarze, jego opakowaniu, etykiecie, 

instrukcji lub do dostarczenia w inny, zwyczajowo przyjęty sposób, pisemnych 

informacji w języku polskim:  

1) określających firmę producenta w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 12 

grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 

2275, z późn. zm.) i jego adres, a także państwo siedziby wytwórcy, jeżeli ma on 

siedzibę poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i państw 

członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stron 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 

2) umożliwiających identyfikację towaru, chyba że przeznaczenie towaru jest 

oczywiste. 

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy towarów, w stosunku do których przepisy odrębne 

szczegółowo regulują obowiązki w zakresie oznakowania.> 

3. Przepis ust. 1 nie dotyczy środków spożywczych w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 

178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego 

ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. 

Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa 

żywności (Dz. Urz. UE L 31 z 01.02.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 

rozdz. 15, t. 6, str. 463 i nast., z późn. zm.). 

4. Przepis ust. 1 nie dotyczy wyrobów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. 

o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i Nr 

113, poz. 657). 

 


