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OBWIESZCZENIB 'MINISTRA SPRAWIEDLIWÓSCJ 
''"'' . " 

z dnia 24 listopada 1982 r~ 

W spra';Vle ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 25 września 1981 r. o zwalczaniu apekulacJL 

'. l. Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 9 października 
1982 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu spekulacji (Dz. U. 
Nr 33, poz. 218 i Nr 36, poz. 242) ogłasza się w załącz
niku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy 
z dnia 25 września 1981 r. o zwalczaniu spekulacji (Dz. U. 
Nr 24, poz. 124), z uwzglęailieniemzmian wprowadzonych 
ustawą z dnia 26 maja 1982 r. o zmianie niektórych pr:re
pisów prawa , karnego l prawa o wykroczeriiach (Dz. U. 
Nr 16. poz. 125) oraz ustawą z dnia 9 października' 1982 r. 
o zmianie ustawy o zwalczaniu spekulacji (Dz. U. Nr 33, 
poz. 218 l Nr 36, poz. 242), z zachowaniem ciągłej nu
meracji artykułów i ustępów. 

, 2. Podany - w załączniku do niniejszego obwieszcze
nia jednolity tekst ustawy z , dnia 25 września 1981 r. 
o zwalczaniu spekulacji nie obejmuje następujących prze
pisów: 

" 1) art. 11 Qstawy z dnia 25 września 1981 r. o zwal-
czaniu spekulacji (Dz. U. i Nr 24, poz. 124) w 
brzmieniu: 
"Art. i1. W ustawie z dnia- 20 maja 1911 r. - Ko

. deks wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 114) 
wprowadza się następujące 'zmiany: 

l) wart. 132 § l i 2 kwoty ,,500 ze za· 
stępuje się kwotami ,,2.000 zł", . 

2) w art. 134 § 1 kwotę .. 50 zł" zastępuje 
się kwótą .. 200 zł ..... ; 

2) art. 18 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o zwalcza
niu spekulacji (Dz. U. Nr 24, poz. 124) w ujęciu art. 1 

. pkt 10 ustawy z dnia 9 października 1982 r. o zmianie 
ustawy o zwalczaniu , spekulacji . (Dz. U. Nr 33, 
poz. 218) w brzmieniu: . 
"Art. 18. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogło

szenia."; 
3) art. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. o zmianie nie

których przepisów prawa kaniego , i prawa o wykro
czeniach (Dz. U. Nr 16, poz. '25) w brzmieniu: 
"Art. 1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogło

szenia."; 
4) art. 3 ustawy z dnia 9 października 1982 r. o zmianie 

ustawy o zwalczaniu spekulacji (Dz. U. Nr 33, 
poz. 218) w brzmieniu: 
"Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogło

szenia." 
Minister Sprawiedliwości: S. ZawadzkI 

Załącznik do obwieszczenia Mipistra 
Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 
1982 r. (poz. 2M3) 

USTAWA 

z dnia 25 września 1981 r. 

o zwalczaniu spekulacji. 

W celu wzmożenia ochrony interesów konsumentów 
w obrocie artykułami powszechnego użytku ora'z zwięk
szenia skuteczności zwalczania spekulacji stanowi się. co 
następuje: 

Art. 1. 1. Kto towar przeznaczony do sprzedaży w 
lednostce handlu detalicznego lub placówce gastrono
micznej ' zbywa poza tą jednostką lub placówką albo w 
ilości większej od ustalonej bądź z naruszeniem innych 
przepisów określających zasady sprzedaży takiego to-

I waru. 
podlega karze pozbawienia wolności do lat '2. ogra
ńiczenia wolności lub grzywny. 

2. Karze przewidzianej w ust. I podlega, kto po
twierdza otrzymanie towaru wymienionego w dokumencie 
dostawy, przyjmując w zamian równowartość tego to
waru w gotówcę lub w innym towarze. bądź kto w za
mian towaru. który mIał obowiązek dostarcżyć do j!;'d
nostki lub placówki. określonych w ust. 1, przekazuje 
jego równowartość w gotówce lub w innym towarze. 

3. Karze przewidzianej w ust. 1 podlega" kto mając 
obowiązek dostarczenia towaru do wskazanej jednostkI"
lub placówki, określonych w ust. L samowolnie dostar
cza towar do ińnej jednostki lub placówki. dla których 
nie był on przeznaczony, jak również kto taki towar 
przyjmuje. 

4. Karze przewidzianej w ust. 1 podlega. kto wbrew 
przepisom zbywa towar, którym obrót bez zezwolenia 
jest zabroniony. 

, 5. Jeżeli wartość towarów przekracza 200.000 zł, 
sprawca czynu określonego w ust. 1-4 

. podlega karze pozbawienia wolności do lat 5 i karze 
grzywny. 

6. Jeżeli wartość' towarów nie przekracza 8.000 zł, 
sprawca czynu określonego w ust. 1-4 

podlega karze aresztu lub karze grzywny do 2O.00G zł 
albo obu tym karom łącznie. 

7. Usiłowanie dokonania wykroczenia określ.onego w 
ust. 6 oraz podzeganie do niego lub pomocnictwo są 

karalne. 

8. Przepisu ust. 6 nie stosuje się do osób, które po
pełniły czyn określony w tym pI:zepisie w ciągu 5 lat 
od uprawomocnienia się orzeczenia skazującego za prze
stępstwo podobne albo w ciągu 2 l~t od uprawomocnienia 
się orzeczenia o ukaraniu za wykljOcze'nie podobne.. ' 

Art. 2. I. Kto, zajmując się sprzedażą towarów w 
przedsiębiorstwie handlu detalicznego lub w p,rzedsię

biorstwie gastronomicznym, ukrywa przed nabywcą towar 
przeznaczony do sprzedaży lub bez uzasadnionej przy· 
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czyny odmawia jego sprzedaży, jeżeIiwartość tego to- 2. , W razie ukarania zu wykroczeńie określone w 
waru przekracza 8.000 zł, / aft. 60 § l i 2, 'art. 132 § 1--3, art. 133 i 135 KOdeksu 

podlega karze pozbawienia 'wolności 'dO' lat' 2. ogra- wykroczeń oraz za wykroczenie określone w niniejszej 
niczenia wolności albo grzywny. ustawie, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio. 

2 J ' l' . t ś' ć t ' ó . k 200 000 . ł " ' 3.Priepadkowi ulegaJ'ą również ,pieniądze zakwestlo-, eze I ' war o owar w prze racza . z, 
sprawca podlega karze ' pozbawienia wolnośeido lat 5 nowane u ujętego na gorącym' uczynku' sprawcy czynu, 
ł karze grzywny. wymienionego Vi ust. 1 lub 2, jeżeli z okolie;zności wy

nika, że zostały one uzyskane w wyniku popełnienia 
Art. 3. Kto, prowadząc . placówkę gąstronomiczną lub takiego czynu. 

zakład przetwórstwa spo~ywczego albo będąc- w nim za- . , 
trudniony, zbywa wbrew przepisom towar przeznaczony '4. Milicja Obywatelska może dokonać, na zasadach 

określonych w Kodeksie ' postępowania karnego, tymcza. • do, . przetworzenia w stanie nie przet.worzon,ym, 
. sowego zajęcia mienia ruchomego osoby podejrzanej , 

podlega · karze pozbawienia wolności do lat 2" ogra- . o popełniepie przestępstwa określonego wart. 221-225 
niczenia wolnoś<;i ;~lbo grzywny. Kodeksu karnego lub przestępstwa określonego w niniej-

_ AJ:t. 4. 1. ((ta wyłudza nienależną mu- kartęzaopa- , szej ustawie, jeżeli. zachodzi obawa usunięcia tego mienia. 
trzenia lub inny dokument uprawniający do nabycia to- . 5. _ W ra~ie skazania za pf2!estępstwo określone w 
warów ,albo ' wchodzi w posiadanie takiej karty lub doku- art. 221 §4 lub art. 223 § 3 Kodeksu karnego lub za 

'mehtu za pomocą, innego czynu zabronionego, przestępstwo określone ·w art. 1 ust. ,5 lub art. 2 ust. 2 
podlega karze pozbawienia wolności' do lal · 2, ogra- , niniejszej ustawy, sąd orzeka karę 90datkową zakazu 
niczenia wolności albo grzywny. zajmowania ' okr,eślonych , stanowisk, . wykonywania okre-
2. Jeżeli 'sprawca dopuścił się przestępstw'a ' okre,ślo- ślonego ' zawodu lub prowadzenia okreŚIJ~~j działalności, 

nego w ust. l w stosunku do znacznej 'ilości kart zac pa· prz'ęwi<izianą wart. 38 pkt 3 Kodeksu karnego, a w razie 
trzenia lub innych dokumentów uprawniających do na- skazania za przestępstwo określone wart'. 221 § l~, 
bycia towarów, art. 222. 223 § l i 2, art. 224 i 225 Kodeksu karnego lub 

za przestępstwo określone ' wart. t ust. 1-4, art. 2 ust. 1 
podlega --karze pozbawienia wolności do lat 5. l art. 3 niniejszej ustawy _ może orzec taką karę. 

3. Kt~ kartę zaopatrzenia IU,b inny -dokument. o któ· 6. W razie skazania , za przestępstwo określone-w 
rym mowa w ust. 1, uzyskane ,za pomocą czynu zebro· . art. 221 § 4 lub art. 223 § 3 Kodekiu karnego lub ZA 

nlonego nabywa lub pomaga w ichlbyciu albo 'w celu przestępstwo określone wart. t ust. 5 lub art. 2, ust. 2 
osiągnięCia kor~yści majątkowej przyjmuje lub pomaga niniejszej ustawy sąd może orzec karę dodatkową kon-

, wich ukryciu, fiskaty całości ' albo .części mienia, przewidzianą ' wart. 38 
pOdlega' karze pozbawienia wolności do lat 2, ogra· pkt 5 Kodeksu ' karnego. 

' niczenia. wolności albo grzywn,Y. 
Art. 6~ l. W ' postępowaniu w sprawach o przestę~ 

4. Jeżeli sprawca . dopuścił się przestępstwa określo- 8twa~ określone wart. 221-:-225 Kodeksu karnego oraz 
nego w ust. · 3 w stosunku do znacznej Haśeikart zaopa· w niniejszej ustawie stosuje się odpowied,nio przepisy 
trzenia lub innych dokumentów uprawniających do na~ o : postępowa~i!l przyspieszonym, ze zmianamiwynikajl\-
bycia towarów, ,cymi z przepisów niniejszej ustawy. ' 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 5. 2 W sprawach pro\yadzonych przez organy Mntcjt 
5, Kto habyWa kartę zaopatrzenia lub inny dokument Obywatelskiej i Państwowej Inspekcji Handlowej można 

uprawniający do nabycia towarów lub pomaga ,w Ich zaniechać doprowadzenia sprawcy ' do sądu,doręczając 
,zbyciu albo w celu osiągnięcia korzyści majątkowej mu wezwanie do ~stawiennictwa na rozprawę we , wS,ka
. kartę tę lub dokument przyjmuje lub pomag~ Vi lcll lanym dniu I godzinie w okresie nie ' przekraczającym 

ukryciu, jeżeli na podstawie towarzyszących okoIicznoici ' 48 godzin, W tym wypądku przesłuchanie sprawcy jest 
powinien l może, przypuszczać,ie zostały one uzysk:an. obowiązkowe. , Osoba wezwana do sądu jest obowiązana 
za pomocą tzynu zabronionego, ' stawić się we wskazanym terminie', Przepis stosuje li, .. 

podlega karze grzywny. odpowiedriiow , postępowaniu przyspieszonym w Ipra· , 
wacho wykroczenia. 

6., Kto nabywa w celu odprz~aży z zyskiem kartę Art. 'I. W sprawach o przestępstwa, o których mowa 
. zaopatrzenia lub 'Inny dokument uprawniający do nabycia 
towarów, watt. 6, dochodzenia mogll również prowadzić z własnej 

Inicjatywy lub na polecenie 'prokuratora organy Milicji 
podlega . karze pozbawienia- wolności do lat 2, ogra- Oby~telskiej . i Państwowej Inspekcji Handlowej. Orga, 
niczeriia wolności albo grzywny. nom tym plZysługuje tak~e prawo popIerania oskarżenia 
7. Kto; wbrew obowiązkowi, nie dokonuje w jednost- przed sądem pierwszej instancji. 

, -ce handlu detalicznego lub placówce gastronomicznej roz- Art. 8. W sprawach o przestępstwa określone w 
Uczenia kart zaopatrzenia lub innych dokumentów ,upraw- ' art. 6, jeżeli sąd przewiduje możliwość ~ w.Ymierzenia kary 
ntających ·do nabycia towarów, .. ' . , pozbawienia wolności powyżEij lat 2 lub or'zeczenia obok 

. podlega karze aresztu lub karze grzywny alboóbu kary pozbawienia wolności , kary grzywny ' puwyze] 
, ,tym karom ' łącznie. 100.000 Z~, przE~kazuje sprawę prokuratorowi', po rozwaze-

Art. I. 1. ' W razie skazania za przestępstwo okr~- niuceJowościzastosowania środka zapobiegawczego, 
Ślone w art. -221 § 2-4, art. 222, ,223 oraz 224 Kodeksu - Art. 9. 1. W postępowaniu w sprawach o przestęp
karnego oraz za przestępstwo określone w niniejszej usta- stwa określone w arL 22'1-':'225 Kodeksu . karnego lub' w 
wie, towary 1 dokumenty będące przedmiotem przestęp- niniejs1;ej ustawie stosuje się odpowiednio przepisy o P9-
.twa ulegają przepadkowi, chociażby nie były własnościil stępowaniu 'uproszczonym ze zmianami wynikającymi 
.prawey, chyba że stanowią mienie społeczne. - z nin!ejszej ustawy. 
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2. W sprawach, o których mowa w liSt. L olyauy 
Milicji Obywatelskiej I Państwowej I nspPkcJi Handlowej 
są uprawnione do popierania oskarżenia' przed sądem 

pierwszej instancji. 

At;l. 10. l. W postępowaniu o wykroczenia, o któ
rych ~owa' wart. 5 ust. 2, stosuje Sifł odpowiednio prze
pisy o postępowaniu przyspieszonym; art. 70 Kodeksu po
stępowania w spra wach o wykroczenia nie slos.uje się. 

2. Postępów anie przyspieszone w sprawach o prze
stępstwa, o których mowa wart.. 6,i o wykroczenia, 
° których mowa w aft. 5 ust. 2, stosuje się na obszarze 
całego kraju. 

Art. 11; 1. Tworzy się Centralną Komisję do Walki 
ze Spekulacją, zwaną dalej "Komisją Centralną", oraz 
wojewódzkie komisje do ,walki ze spekulacją, zwane 
dalej "komisjami wojewódzkimi". 

2. Komisja Centralna działa przy Radzie Ministrów. 
a komisje wojewódzkie - przy , terenowych organach 
administracji państwoweLstopnia wojewódzkiego. 

3. Wojewodowie oraz prezydenci miast stopnia wo
jewódzkiego mogą tworzyć przy ' terenowych organ<lch 
administlacji państwowej terenowe komisje ido walki ze 
spekulacją. ... , 

Art. 12. 1. Przew(,dniczącego, -wiceprzewodn:icżących 
oraz członków Komisji Centralnej powołuje I odwołuje 

Prezes Rady Ministrów, a przewodniczącego, wiceprze
wodniczących i członków komisji wojewódzkiej l komisji 
terenowej - terenowe organy administracji państwowej, 
przy k.tórych komisje te działają. " 

2. Przewodniczący komisji zaprasza ,do udziału w 
praccich komisji pracowników administracji państwowej. 

przeustd wiCleJi spółdzielczości, związków zawodowych 
i ino yctl organizacji społecznych oraz inoe 'osoby. 

Art. 13. Do zadalł' Komisji Centralnej należy w 
sZ'Czegól n ości; 

1) analizowanie źródel spekulacji. a zwłaszcza zjawisk 
ułatwiających naruszanie przepisów dotyczących cen. 
obroŁu towaroweg.o. mag'azynowania i transportu 
artykllłów rynkowych. inIcjowanje przedsięwzięć 

i programów walki ze spekulacją. środków intensy
fi kacji dziillań kontrolnych, zmierzających do zwal
czania zjawisk: spekulacji oraz usuwani3 ' źródeł 

' i przyczyn sp'ekulćlcji. 

2) organizowaniedzialań antyspekuJacyjnych ° zasięgu 
wyk raczajllcym poza obszar jednego województwa, 

3) współdziałanie z organizacjami spojecznymi. a 
zwłaszcza ze związkami za,\odowymi oraz organiza
cjami konsumentów, w celu jak najszerszego wyko-

rzysta nia czynnika spOleCZi1 E~go 'w wdlce' ze 5peK u- ,. 
laCJą· 

4) przeust\:l\;i <.wie wniosk,ó w dotyCZący ch doskonal eńld 
melod walki ze spekuluclą. 

5) inne SprdlNy ok les lou e w pu:episdc h wy danych OCl 

podstawie ustawy, 

Ad. L4. Do laddo komisji WOjewódzkich ora,z komis ji 
terenowych 'naleźy realizowanie na te renie ich d'liałania 
zadań wynlkająr~yc.h z przepiSÓW art. IJ. a w szczegól
ności; , 

l) analizowanie stanu wal.k,l ze spekulclcJą na danym te~ 
renie i opracowywanie proguiinu tej walki. " " 

2) ' inicjowanie i organizowanie działań w zakresi~ walk,F 
ze spekulacją. ' 

3) współdziasanle z komitetilmi, kontroli społeczn~. _ 
i innymi o/ganami kontroli w zakresie zap})biegania 
i zwalczania spekulacji. 

4) opracowywanie i przeds tawianie te renowym organom' 
administracji pailstwowe.i oraz innym olgdnom i jed
nostkom organizacyjnym działającym na terenie 
właściwości danej komisji wniosków dotyczącycn 

usuwania przyczyn i źródeł spekulacji oraz inte n~y

fikacjl i doskonalenia dziala.lności kontrolnej w tym 
zakresie. ' 

5) informowanie o potrzebie podejmowania okreś lonych 
działaił przez Komisję Centralną. 

6) wykonywanie innych zadań wynikających z prze
pisów szczególnych. 

Art. 15. 1. Przewodniczący Komisji Centralnej przed
stawia ' Radzie Ministrów okresowe sprawozdania z prac 
Komisji oraz wnioski w sprawach należących do zakresu 
'działanja Rady Ministrów. / . 

2. Przewodniczący komisji wojewódzkich oraz ko~ 

misji terenowych przedstawiają właściwym prezydiDm rad, 
narodowych okresowe informacje b , pracach komisji. ' 

Art. ' 16. 'l. Rada Ministrów. w drodze rozporządze

nia, określi szczegółowe zadania, skład i tryb działania 
Komisji Centralnej oraz komisji w~jewódzkich i tereno-
wych. ' 

2. Minister Handlu Wewnętrznego i Usług, w dro~e 
rozporządzenia. po zasięgnięciu opinii właściwej komi~jł 

sejmowej, określi zasady sprzedazy towaTów w, jednosb 
kach handlu detalicznego OTaz placówkach gastronomicz
nych. o których mowa wart. l ust. I. 

Art. 11. Minister Sprąwiedliwosci w porozumieniu 
z Ministrem Spraw Wewnętrznych podda: w drodze roz

' porządzenia. obowiązkowi rejestracji orzeczenia o uka
raniu za wykroczenia określon,e wart. 1 ust. 6 nin'iejszej, 
ustawy oraz określi sposób prowadzeqia tego ' rejestru. 
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