
 

Uzasadnienie 

 

1. Cel i potrzeba wydania aktu.  

Celem rozporządzenia jest określenie sposobu uwidaczniania ceny sprzedaży, ceny za 

jednostkę miary oraz informacji o obniżonej cenie towarów i usług oferowanych 

konsumentom w celu lepszego ich informowania oraz ułatwienia porównywania cen jak 

również określenie wykazu towarów, w przypadku których nie jest wymagane uwidacznianie 

ceny jednostkowej. 

Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 178), która stanowi implementację dyrektywy 98/6/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. w sprawie ochrony konsumenta 

przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom jest aktualnie zmieniana 

w związku z koniecznością implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do 

lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony 

konsumenta, zwanej dalej „dyrektywą „Omnibus””.  

Dyrektywa „Omnibus” ma na celu zmianę czterech tytułowych dyrektyw chroniących 

interesy konsumenta, w tym dyrektywy o cenach. Przepisy dyrektywy będą implementowane 

do krajowego porządku prawnego w drodze projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach 

konsumenta oraz niektórych innych ustaw (UC 86), który w art. 5 zmienia ustawę z dnia 

9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług m.in. przez doprecyzowanie 

sposobu uwidaczniania cen w przypadku zastosowania obniżek cen (art. 4 ust. 2 – 5 projektu 

ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług). 

Zmiany wprowadzone w przepisach materialnych projektu ustawy spowodowały 

konieczność zmiany przepisu upoważniającego do wydania rozporządzenia wykonawczego 

do ww. ustawy (art. 4 ust. 6 projektu) i tym samym konieczność wydania nowego 

rozporządzenia w oparciu o nowe upoważnienie ustawowe.  

2. Obecny stan prawny 

Obecnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 9 grudnia 2015 r, 

w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług (Dz. U. z 2015 r. poz. 2121).  



3. Różnica między obecnym, a projektowanym stanem prawnym 

Do obowiązujących regulacji wprowadzono następujące doprecyzowujące zmiany: 

W związku ze zmianą w ustawie z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów 

i usług definicji ceny jednostkowej towaru lub usługi, w § 1 rozporządzenia zastąpiono 

obecne sformułowanie „towaru (usługi)” sformułowaniem „towaru lub usługi”. Takie 

brzmienie wynika z faktu, że przepisy ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług 

zawierają osobne definicje towaru i usługi.  

Podstawowa zmiana niniejszego rozporządzenia zawarta jest w § 3 ust. 1 i ust. 2, gdzie 

dodano obowiązek uwidaczniania obok ceny i ceny jednostkowej również informacji 

o obniżonej cenie.  

W projekcie nie przewidziano przepisów przejściowych. Sposób informowania 

o obniżonej cenie (który ma zostać uregulowany w rozporządzeniu wydawanym na podstawie 

art. 4 ust. 6 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług) powinien być określony w tym 

samym terminie co projektowany obowiązek dotyczący uwidaczniania cen w przypadku 

zastosowania obniżek cen. Wobec powyższego przepisy wykonawcze (realizujące 

upoważnienie ustawowe) powinny wejść w życie wraz z projektowaną regulacją 

W pozostałym zakresie, obecnie obowiązujące przepisy nie ulegają zmianie. 

Projekt rozporządzenia stanowi, że cenę, cenę jednostkową oraz informację o obniżonej cenie 

uwidacznia się w miejscu ogólnodostępnym i dobrze widocznym dla konsumentów, na 

danym towarze, bezpośrednio przy towarze lub w bliskości towaru, którego dotyczy. 

Zarówno cenę jak i cenę jednostkową lub informację o obniżonej cenie oraz oznaczenie 

towaru uwidacznia się w szczególności: na wywieszkach, w cenniku, w katalogu, na 

obwolucie lub też w postaci nadruku lub napisu na towarze lub opakowaniu. Wybór nośnika 

na którym zostanie uwidoczniona cena uzależniony jest od właściwości towaru, bądź 

specyfiki świadczonej usługi. 

Projektowana regulacja powinna mieć pozytywny wpływ na mikroprzedsiębiorców oraz 

małych i średnich przedsiębiorców, poprzez umożliwienie łatwej weryfikacji obniżonych cen 

towarów. 

 

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 



systemu notyfikacji norm i aktów prawnych i w związku z tym nie podlega notyfikacji w 

rozumieniu tego rozporządzenia. 

Przedkładany projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.  

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii 

Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, 

dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia, o którym mowa w § 27 ust. 4 

uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady 

Ministrów (M.P. z 2022r. poz. 348).  

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), projekt zostanie zamieszczony w serwisie 

„Rządowy proces legislacyjny” Rządowego Centrum Legislacji.  

 


