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W Sejmie trwaj¹ prace nad rz¹dowym 

projektem ustawy o informowaniu o cenach 

towarów i us³ug, który ma zast¹piæ ustawê 

z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach. Nowe 

regulacje maj¹ na celu przede wszystkim 

z³agodzenie obowi¹zków informacyjnych 

przedsiêbiorców.

Dzia³ania legislacyjne w tym zakresie maj¹ 

wpisywaæ siê w politykê deregulacyjn¹ rz¹du, 

której za³o¿eniem jest eliminacja z obrotu 

prawnego zbêdnych dla przedsiêbiorców obci¹-

¿eñ. Warto zauwa¿yæ, i¿ Projekt stanowi równie¿ 

element zmian w prawie konsumenckim w Polsce 

– prace nad tym aktem tocz¹ siê równolegle 

z pracami nad projektem ustawy o prawach 

konsumenta.

Najwa¿niejsze zmiany

Zwolnienie z obowi¹zku metkowania 

W art. 4 Projektu (odpowiednik obecnie 

obowi¹zuj¹cego art. 12 Ustawy) nie powtórzono

rozró¿nienia miêdzy „oznaczeniem towaru cen¹” 

a „uwidocznieniem ceny”. Zrezygnowano tym 

samym z wymogu umieszczenia ceny na 

poszczególnych towarach albo opakowaniach 

jednostkowych. Zgodnie z uzasadnieniem 

Projektu, dotychczasowe regulacje z jednej strony 

powodowa³y wiêksze zaanga¿owanie personelu, 

a w efekcie – wzrost cen produktów, z drugiej

zaœ przyczynia³y siê do wzrostu ryzyka pomy³ek 

w oznaczeniu. W projektowanym stanie prawnym 

przedsiêbiorcy prowadz¹cy sprzeda¿ detaliczn¹ 

bêd¹ zobowi¹zani wy³¹cznie do uwidocznienia 

ceny w miejscu sprzeda¿y w taki sposób, by jedno-

znacznie odnosi³a siê ona do danego produktu, nie 

powodowa³o to pomy³ek i zapewnia³o mo¿liwoœæ 

porównania z innym produktem. 

Rozbie¿noœci w cenie na korzyœæ konsumenta

Projekt wprowadza nowy przepis, który przyznaje 

konsumentowi uprawnienie do ¿¹dania ceny 

korzystniejszej w przypadku rozbie¿noœci lub 

w¹tpliwoœci odnoœnie ceny oferowanej. 

• 

• 

Istotnym jest, i¿ przepis nie statuuje obowi¹zku 

przedsiêbiorcy dokonania sprzeda¿y po cenie 

korzystniejszej, a jedynie stanowi podstawê 

prawn¹ ¿¹dania konsumenta. 

Rezygnacja z instytucji „kwoty nienale¿nie 

   pobranej”

W proponowanym akcie prawnym nie uwzglêdniono

instytucji „kwoty nienale¿nej” i obowi¹zku jej 

zwrotu, w przypadku stosowania cen lub mar¿ 

innych ni¿ obowi¹zuj¹ce ceny lub mar¿ê urzêdowe. 

W zwi¹zku z powy¿szym, z porz¹dku prawnego 

zniknie sankcja administracyjna w postaci 

wp³aty 150% kwoty nienale¿nej w sytuacji, 

gdy przedsiêbiorca nie zwróci kwoty nienale¿nie 

pobranej kupuj¹cemu albo nie wp³aci jej do 

bud¿etu pañstwa.

Nowy system kar za brak uwidaczniania ceny

Projekt przewiduje, nowe sankcje za nieprzestrze-

ganie przez przedsiêbiorców obowi¹zku uwidacznia-

nia ceny. W œwietle proponowanych przepisów takie 

dzia³anie nie bêdzie ju¿ wykroczeniem – uchylony 

zostanie art. 137 § 1 Kodeksu wykroczeñ. 

Nowelizacja przewiduje w miejsce dotychczasowych 

grzywny do 1.500 z³ lub nagany karê administra-

cyjn¹ w wysokoœci do 20.000 z³ nak³adan¹ przez 

inspektorów Inspekcji Handlowej. W przypadku 

co najmniej trzykrotnego nie wykonania obowi¹zku 

w ci¹gu jednego roku, przedsiêbiorcy groziæ bêdzie 

kara do 40.000 z³. Zgodnie z art. 7 Projektu, 

powy¿sze kary pieniê¿ne nale¿y uiœciæ w terminie 

7 dni od dnia, kiedy decyzja o jej na³o¿eniu stanie 

siê ostateczna. Jednak¿e wyk³adnia literalna 

projektowanego przepisu prowadzi do wniosku, 

i¿ termin ten jest wy³¹cznie instrukcyjny, gdy¿ 

od nieuiszczonej w terminie kary nie pobiera siê 

odsetek za zw³okê.

• 
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