
Druk nr 2336-A 
SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VII kadencja 

DODATKOWE SPRAWOZDANIE 

KOMISJI GOSPODARKI 

o rządowym projekcie ustawy o prawach 
konsumenta (druk nr 2076) 

Sejm na 67. posiedzeniu w dniu 7 maja 2014 r. -zgodnie z art. 47 ust. l regulaminu 

Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 2336 do Komisji 

Gospodarki w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania. 

Komisja Gospodarki po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 7 maja 

2014 r. 

wnosi: 

Wysoki Sejm raczy następujące poprawki: 

l) po art. 43 dodać Rozdział 5a w brzmieniu: 

"Rozdział 5a 

Przepis karny 

Art. 43a. Kto w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa zawierając umowę z 
konsumentem nie dopełni obowiązków, dotyczących udzielenia informacji 
lub wydania dokumentu, o których mowa w przepisach art. 8, art. 12-21 i 
art. 39, podlega karze grzywny."; 

-KP PiS 

Uwaga: poprawki nr l i 2 należy głosować łącznie. 

2) w art. 45 skreślić pkt 2; 

-KP PiS 

-odrzucić 

-odrzucić 



3) art. 55 nadać brzmienie: 

"Art. 55. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.". 

-KP PSL 

-odrzucić 

Warszawa, dnia 7 maja 2014 r. 

Sprawozdawca Zastępca Przewodniczącego Komisji 

/-/Tadeusz Aziewicz /-/Maks Kraczkowski 



Minister. 
Spraw Zagranicznych 

DPUE.920.121.201j'2S/rnkam 

·. dot.~ G05-015.-7~2014 z 07.05.2014 r. 

warszawa, 6 maja 2014 r .. 

Pan 
Maks Kraczkowskl 
Zast~ Praewodnlcz•ceco 
KomisJI Gospodarki 
SajmRP 

9f)inia o zcoclnośc:i z prawem Unii Ew:o~Je.i$kiej po&)rawek ujętych w dodatkowym 
sprawozdaniu Komisji Gospodarki o rządovqm pm}elcde ustawy o praWtich konsumelito 
(druk nr 2336-A) wyrażona na padstawie art. U ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 4 wrzMnla 1997 
r. a działach administracji mtdowej (Dz. U. z 2007 r. Nr6S, poz. 437 z późn. zm.) w zwi~ku 
z art. · 42 ust. 4 i art. 54 ust. 1. Reaulaminu Sejmu przez ministra wła5ciweco do sptaw . 
członkastWa RzeczypospoUtej PokkleJ w Unii EurapaJskleł · 

Szanowny P.anie Przewodniczący, 

w związku z przedłożonym dodatkowym sprawozdaniem pozwalam sobie wyrazić poniźszą · 
opinię. 

poprawki uj~ w dodatkowym sprawozdan~i.l nie są sprzaczne z.prawem IJrłii Europe.JsldeJ· 

Do wiadomości: 
Pan Marek Blernacki 

• . Mini~ter SprawiE!dlłwości. 


