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USTAWA 

z dnia 16 kwietnia 1993 r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji   

 

 

 

 

Rozdział  1 

Przepisy ogólne 

 

Art.  1.  [Przedmiot ustawy]  

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. 
 

Art.  2.  [Definicja przedsiębiorcy]  
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. 
 

 

Art.  3.  [Czyny nieuczciwej konkurencji]  

1.  Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi 
obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. 
2.    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, a także nieuczciwa lub 
zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej, prowadzenie lub 
organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym oraz nieuzasadnione wydłużanie 
terminów zapłaty za dostarczane towary lub wykonane usługi. 
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Rozdział  2 

Czyny nieuczciwej konkurencji 

 

Art.  11.  [Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa]  
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 
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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. 

 

Rozdział  3 

Odpowiedzialność cywilna 

 

Art.  18.  [Roszczenia przysługujące pokrzywdzonemu przedsiębiorcy]  
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; 
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. 

 

1a.  Przepis ust. 1 pkt 4 nie ma zastosowania do 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 (Dz. 
U. poz. 1132), do których stosuje się przepisy wymienionej ustawy. 

2.  Sąd, na wniosek uprawnionego, może orzec również o wyrobach, ich opakowaniach, 
materiałach reklamowych i innych przedmiotach bezpośrednio związanych z popełnieniem 
czynu nieuczciwej konkurencji. W szczególności sąd może orzec ich zniszczenie lub 
zaliczenie na poczet odszkodowania. 

3.  W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na naruszeniu tajemnicy 
przedsiębiorstwa sąd, na wniosek uprawnionego, może zobowiązać pozwanego do podania 
do publicznej wiadomości informacji o wyroku albo treści wyroku, w oznaczony sposób i w 
oznaczonym zakresie, jeżeli jest to uzasadnione ze względu na okoliczności dokonania czynu 
nieuczciwej konkurencji, w szczególności sposób dokonania czynu, wartość informacji, 
których dotyczył czyn, skutek czynu oraz prawdopodobieństwo dokonania czynu nieuczciwej 

konkurencji w przyszłości, a w przypadku, jeżeli pozwanym jest osoba fizyczna - jeżeli 
dodatkowo nie sprzeciwia się temu uzasadniony interes pozwanego, w szczególności wzgląd 
na ochronę jego dóbr osobistych. Sposób i zakres podania do publicznej wiadomości 
informacji o wyroku albo treści wyroku nie może prowadzić do ujawnienia tajemnicy 
przedsiębiorstwa. 
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4.  W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na naruszeniu tajemnicy 
przedsiębiorstwa sąd, zamiast uwzględnienia żądania określonego w ust. 1 pkt 1 lub 2 lub ust. 
2, może, na wniosek pozwanego, zobowiązać go do zapłaty na rzecz powoda stosownego 
wynagrodzenia, w wysokości nie wyższej niż wynagrodzenie, które w chwili jego 
dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z 

informacji, przez czas nie dłuższy niż do ustania stanu tajemnicy, jeżeli: 
1) pozwany w chwili wykorzystywania lub ujawniania informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa nie wiedział ani przy zachowaniu należytej staranności nie 
mógł wiedzieć, że informacje te pozyskano od osoby, która je wykorzystała lub ujawniła 
w okolicznościach określonych w art. 11 ust. 4; 
2) uwzględnienie żądania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, spowodowałoby dla pozwanego 
niewspółmierne szkody; 
3) zobowiązanie do zapłaty wynagrodzenia nie narusza uzasadnionego interesu powoda. 

5.  W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na naruszeniu tajemnicy 
przedsiębiorstwa uprawniony może żądać, zamiast odszkodowania określonego w ust. 1 pkt 
4, naprawienia szkody przez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej 
wynagrodzeniu, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez 
uprawnionego zgody na korzystanie z informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. 
 

Art.  19.  [Legitymacja czynna]  

1.  Z roszczeniami wymienionymi w art. 18 ust. 1 pkt 1-3 i 6 mogą wystąpić: 
1) (uchylony); 

2) krajowa lub regionalna organizacja, której celem statutowym jest ochrona interesów 
przedsiębiorców; 
3) (uchylony); 

4) (uchylony). 

 

2.  Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do czynów nieuczciwej konkurencji określonych w art. 
5-7, art. 11, art. 14 i art. 15a. 

 

Art.  20.  [Przedawnienie roszczeń]  
1.  Roszczenia z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji ulegają przedawnieniu z upływem 
trzech lat. Bieg przedawnienia rozpoczyna się oddzielnie co do każdego naruszenia. 
2.  Do przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem nieuczciwej 
konkurencji stosuje się przepis art. 442

1
 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, 1104, 1629, 2073 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 80). 

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. 

4.  Jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji polegający na naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa 
stanowi jednocześnie zbrodnię albo występek, art. 442

1
 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
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- Kodeks cywilny nie stosuje się. W takim przypadku termin przedawnienia roszczenia o 
naprawienie szkody nie może skończyć się później niż z upływem lat dwudziestu od dnia 

popełnienia przestępstwa. 
 

Art.  21.   

(uchylony). 

 

Art.  22.  [Wniesienie oczywiście bezzasadnego powództwa]  
1.  W razie wniesienia oczywiście bezzasadnego powództwa z tytułu nieuczciwej 
konkurencji, sąd, na wniosek pozwanego, może nakazać powodowi złożenie jednokrotnego 
lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. 
2.  Pozwany, u którego na skutek wniesienia powództwa, o którym mowa w ust. 1, powstała 
szkoda, może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych. 
 

 

Rozdział  4 

Przepisy karne 

 

Art.  23.  [Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa]  
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. 

3.  Karze określonej w ust. 1 podlega, kto ujawnia lub wykorzystuje informację stanowiącą 
tajemnicę przedsiębiorstwa, z którą zapoznał się, biorąc udział w rozprawie lub w innych 

czynnościach postępowania sądowego dotyczącego roszczeń z tytułu czynu nieuczciwej 
konkurencji polegającego na naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa albo przez dostęp do akt 
takiego postępowania, jeżeli w postępowaniu tym została wyłączona jawność rozprawy. 
 

 

Art.  27.  [Tryb ścigania przestępstw i wykroczeń]  
1.  Ściganie przewidzianych w niniejszej ustawie przestępstw następuje na wniosek 
pokrzywdzonego, a wykroczeń - na żądanie pokrzywdzonego. 
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