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Opinia do ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług 

(druk nr 637) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Uchwalona przez Sejm w dniu 9 maja 2014 r. ustawa o informowaniu o cenach towarów 

i usług ma na celu dostosowanie przepisów ustawowych do panujących na rynku realiów. 

Obecna regulacja w zakresie cen nakłada na sprzedawcę szereg obowiązków co do 

informowania o cenach. Sprzedawca obowiązany jest oznaczać ceną towar przeznaczony do 

sprzedaży detalicznej oraz uwidaczniać cenę w miejscu sprzedaży towarów i świadczenia 

usług oraz cenę jednostkową towarów i usług.  

Uchwalona ustawa zmierza do rezygnacji z obowiązku oznaczania ceną każdej sztuki 

towaru czy usługi z osobna. Proponuje także aby określić wykaz towarów i usług, w stosunku 

do których nie będzie obowiązku uwidaczniania cen jednostkowych towarów i usług 

w przypadkach, gdy nie byłoby to przydatne ze względu na rodzaj lub przeznaczenie towaru 

lub usługi (art. 4 ust. 2 pkt 2).  

Ustawa wprowadza zasadę, zgodnie z którą w przypadku rozbieżności lub wątpliwości 

co do ceny za oferowany towar lub usługę, konsument ma prawo do żądania sprzedaży 

towaru lub usługi po cenie dla niego najkorzystniejszej (art. 5).  

Obecnie obowiązująca ustawa o cenach zawiera przepisy dotyczące kształtowania cen 

w razie szczególnych zagrożeń dla właściwego funkcjonowania gospodarki państwa (art. 4) 

tj. cen urzędowych i marży handlowych urzędowych, a także cen urzędowych za usługi 

przewozowe w publicznym transporcie drogowym (art. 8).  

Zdaniem projektodawcy, przepisy art. 4 ustawy o cenach ograniczające swobodę 

kształtowania cen towarów i usług nie miały dotychczas praktycznego zastosowania. 



– 2 – 

Zaproponowano przeniesienie tych regulacji do ustaw przedmiotowo właściwych, 

co realizować będzie postulat art. 228 ust. 3 Konstytucji RP (zasady działania organów 

władzy publicznej oraz zakres, w jakim mogą zostać ograniczone wolności i prawa człowieka 

i obywatela w czasie poszczególnych stanów nadzwyczajnych, określa ustawa) oraz zwiększy 

spójność regulacji, tj. do: 

- ustawy o stanie klęski żywiołowej (art.16), 

- ustawy o stanie wyjątkowym (art.17), 

- ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych 

i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (art.18). 

W ten sam sposób zaproponowano usystematyzować regulację dotyczącą uprawnienia 

organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego do ustalania cen urzędowych za 

usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym oraz uprawnienia rady gminy do 

ustalania cen urzędowych za przewozy taksówkami na terenie gminy oraz stawek taryfowych 

poprzez przeniesienie ich do właściwych ustaw, tj. do: 

- ustawy o transporcie drogowym (art. 15),  

- ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (art.21). 

Konsekwencją odstąpienia od ustalania cen urzędowych i marż handlowych urzędowych 

jest określenie właściwym ministra do spraw gospodarki po zasięgnięciu opinii Prezesa 

UOKiK do wydania rozporządzenia określającego sposób uwidaczniania cen towarów, 

natomiast w ustawie o działach administracji rządowej (art. 14) wykreślenie z kompetencji 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych odpowiedzialności za ceny.  

Ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług podnosi maksymalną wysokość kar 

pieniężnych dla przedsiębiorców za niewykonanie obowiązków informacyjnych dotyczących 

cen (art. 6). Kwoty kar określono w złotych polskich, wskazano termin uiszczenia kary oraz 

rachunek bankowy właściwego wojewódzkiego inspektoratu Inspekcji Handlowej. 

Jednocześnie zrezygnowano z karania przedsiębiorcy na podstawie art. 137 § 1 Kodeksu 

wykroczeń za naruszenie przepisów o obowiązku uwidaczniania cen lub ilości nominalnej 

poprzez uchylenie tego przepisu z uwagi na to, że kara tam określona nie realizuje zaleceń 

art. 8 dyrektywy 98/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony konsumenta 

przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom. 
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W celu dostosowania do nowej regulacji ustawa zawiera zmianę przepisów innych 

ustaw. 

Ustawa zawiera przepisy przejściowe na podstawie których sprawy wszczęte 

i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy rozpatrywane będą na podstawie 

przepisów dotychczasowych (art. 22).  

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa została uchwalona przez Sejm w dniu 9 maja 2014 r. Prace nad ustawą 

prowadziła Komisja Finansów Publicznych (druki sejmowe 2065, 2283 oraz 2283 - A ).  

Po pierwszym czytaniu projekt został nieznacznie przekształcony.  

Wykreślono postanowienia ustawy, które zmierzały do tego, aby termin do zapłaty 

kwoty pieniężnej tytułem kary miał charakter dyscyplinujący a nieuiszczenie kary w tym 

terminie nie powodowało obowiązku zapłaty odsetek.  

W drugim czytaniu została zgłoszona poprawka dotycząca innego sposobu określenia 

kar dla przedsiębiorcy, który nie wykonuje obowiązków właściwego uwidaczniania cen. 

Poprawka nie uzyskała poparcia. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 
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Legislator 


