
Lista przepisów konsumenckich obowiązujących w Polsce 
(aktualizacja 25.01.2012r.) 

 
1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. Nr 78 poz.483) 
2. Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 1964 Nr 16, poz. 93, ze zm.) 
3. Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. z 1964 r. Nr 43, poz. 
296, ze zm.) 
4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. 
z 2003r. Nr 153 poz.1503 ze zmianami) 
5. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 
poz.331 ze zm.) 
6. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1219 
ze zm.) 
7. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn. Dz. U. z 
2006 r. Nr 122, poz.851 ze zm.) 
8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 2002r. w sprawie sposobu współdziałania 
organów Inspekcji Handlowej z powiatowymi(miejskimi) rzecznikami konsumentów, 
organami administracji rządowej i samorządowej, organami kontroli oraz organizacjami 
pozarządowymi reprezentującymi interesy konsumentów (Dz. U. Nr. 24, poz. 243) 
9. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2003 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie określenia właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz.U. Nr 6 poz. 68) 
10. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 roku w sprawie 
określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich 
(Dz.U. Nr 113, poz. 1214) 
11. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie list 
rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług (Dz.U. Nr 85, poz.931) 
12. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 
2010r. Nr 220, poz.1447 ze zmianami) 
13. Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie 
danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81 poz. 530 ze zm. 
14. Ustawa z dnia 12 maja 2011r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 126, poz. 715 ze zm.) 
15. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 72, 
poz. 665 ze zm.) 
16. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej 
oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) 
17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 
2003r. w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru 
żywnościowego z umową ( Dz. U. nr 31, poz.258) 
18. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. Nr 229, 
poz. 2275 ze zm.) 
19. Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów                                
i odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 
171 ze zm.) 
20. Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050 ze zmianami) 
21. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych 
zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów 
przeznaczonych do sprzedaży (Dz.U. Nr 99, poz.894 ze zm.) 
22. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 ze 
zmianami) 
23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie trybu 
postępowania reklamacyjnego oraz warunków, jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi 
telekomunikacyjnej (Dz.U. Nr 226, poz 2291) 
24. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jedn. Dz. 
U. z 2010r. Nr 139 poz.914 ze zm.) 



25. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 
63 poz. 638 ze zmianami) 
26. Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz.U. Nr 91, poz. 740 ze 
zmianami) 
27. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, 
poz. 1204 ze zmianami) 
28. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych Dz. U. Nr 
169, poz. 1385 ze zm.) 
29. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz. 1450 
ze zmianami) 
30. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. 
Nr 16 , poz. 94 ze zm.) 
31. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011r. Nr 43 poz. 224 ze 
zm.). 
32. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2004r. Nr 223, poz. 
2268 ze zm.). 
33. Ustawa z dnia 13 lipca 2000 r. o ochronie nabywców prawa korzystania z budynku lub 
pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku oraz o zmianie ustaw 
Kodeks cywilny, Kodeks wykroczeń i ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. 74, 
poz. 855 ze zm.) 
34. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 
2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 
35. Ustawa z dnia 12 czerwca 2003r. Prawo pocztowe (tekst. Jedn. Dz.U. z 2008r.  Nr 189 
poz. 1159 ze zmianami) 
36. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2006r. Nr 89, 
poz.625 ze zm.) 
37. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000r. w sprawie 
przeprowadzenia kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne ( Dz. U. nr 75 poz. 866) 
38. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 243 
poz. 1623 ze zmianami). 
39. Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej ( Dz. U. z 2010r. Nr 11 
poz.66 ze zmianami) 
40. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa       
i znakowania produktów włókienniczych (Dz.U. Nr 81, poz. 743 ze zmianami) 
41. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 kwietnia 2011r. 
w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 83, poz.454) 
42. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu prowadzenia rejestru produktów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 87, poz. 814). 
43. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu działania 
krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich (Dz.U. Nr 104, poz. 1100). 
44. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004r. w sprawie dodatkowych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i znakowania produktów, które stwarzają zagrożenie 
dla konsumentów przez to, że ich wygląd wskazuje na inne niż rzeczywiste przeznaczenie 
(Dz.U. Nr 71, poz. 644). 
45. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. w sprawie dodatkowych 
wymagań dotyczących znakowania obuwia przeznaczonego do sprzedaży konsumentom 
(Dz.U. Nr 240, poz. 2409). 
46. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2000 r. w sprawie wzoru rejestru 
postanowień wzorców umownych uznanych za niedozwolone (Dz.U. Nr 62, poz. 723). 


