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USTAWA 

z dnia 26 lutego 1982 r • 

• o cenach. 

Art. l. Ceną w rozumieniu ustawy jest wielkość wy
rażona w jednostkach pieniężnych, którą nabywca obo
wiązany jest zapłac i ć sprzedawcy za towar lub usługą. 

Art 2. W obrocie stosuje się ceny urzędowe, ceny 
regulowane oraz ceny umowne. 

Art. 3. 1. Cenami urzędowym! są ceny ustalane 
przez właściwe organy administracji państwowej. 

2. Ceny urzędowe ustala się na : 
1) środki spożycia i usługi. mające podstawowe ~lllacze

nie dla kosztów utrzymania lub ochrony zdrowia lud
ności, 

2) ś rodki produkcji i usługi, mające podstawowe macze
nie dla kosztów wytwarzania, 

3) podstawowe produkty ·rolne, skupowane przez jed
nostki, gospodarki uspołecznionej. 

Art. 4. 1. Ceny urzędowe ,środków spożycia i usług 

(art. 3 ust. 2 pkt 1) wytwarzanych (swiadczonych) w kra
ju ustala się na podstawie uzasadnionych kosztów pono
szonych przy produkcji i sprzedaży tych towarów oraz 
świadczeniu usług. z uwzględnieniem zysku. 

2. Ceny urzędowe importowanych środków ,pożycia 
(art. 3 ust. 2 pkt 1) ustala się w odpowiedniej relacji d~ 
cen obowiązujących na zbliżone towary produkcji krajo
weJ. 

3. Ceny urzędowe środków produkcji i usług (art. 3 
ust. 2 pkt 2) wytwarzanych (świadczonych) w kraju oraz 
tmportowanydl, w tym szczególnie ceny urzędówe su
rowców i materiałów, ustala się na podstawie przecięt

nych cen uzyskiwanych lub płaconych w obrotach wolno
dewizowych w handlu f!:agranicznym: --

4. W razie gdy brak jest warunków do ustalenia ceD 
na wytwarzane w kraju środki produkcji lub usługi, októ
rych mowa w ust. 3, na podstawie cen kształtujących 

się w handlu zagranicznym, ustala się je na' podstawie 
uzasadnionych kosztów produkcji, ponoszonych przy wy
twarzaniu tych towarów lub świadczeniu usług, z uwzględ. 
nieniem zysku. 

5. W cenach urzędowych uwzględnia si. ' podatec 
obrotowy oraz cło, jeżeli na podstawie odrębnych prze
pisów sprzedaż podlega obciąże.niu podatkiem obrotowy~ 
a import - cłem. 

6. Ceny urzędowe towarów i usług, wymienionych 
w ust. 1 i 4, ustala się na poziomie niższym od , wynika
jącego z. uzasadnionych kosztów produkcji oraz zysku. 
jeżeli z ważnych względów na podstawie odrębnych prze
pisów przyznana zostanie odpowiednia dotacja na pokry
cie powstającej w ten sposób 'straty. 

7. Ceny urzędowe towarów i usług, wymienionych 
w ust. 1, 3 i 4, mogą być zmieniane raz w roku w wy
padku. gdy zmieni się określona w tych przepisach pod
stawa ustalania , cen. Zmian!l cen urzędowych może być 

dokonywana także w ciągu roku, jeżelf zmian~ podsta.WY 
ustal,ania cen przekracza lOG/o. 

8, Ceny urzędowe produktów rolnych (art. 3 ust. 2 
pkt 3) uśtala się ;w wysokości zapewnlajC\cej opłacalność 

ich produkcji w podstawowej części gospodarstw rolnycł';:' 
z uwzględnieniem stosunku dochodów ludności rQlniczeJ 
do dochodÓw ludności nierolniczej. Jeżeli cena nie zar 
pewni a opłacalności produkcji, powinna ulec odpowied
niej zmi,!nie. 

9. Przy ustalaniu cen urzędowych - poza szczegól
nie uzasadnionymi wypadkami - należy kierować si. 
dążeniem do osiągnięcia równowagi rynkowej. · 

10. Ceny urzędowe towarów są rOZDlcowane w za
leżności od poziomu ich jakości, W tym także od kla. 
ł gatunków. 

'11. Ceny urzędowe są cenami loco sprzedawca, chy
ba że w decyzji ustalającej cenę postanowiono inaczej. 

12. Minister do Spraw Cen, w porozumieniu z Mł. 

nistrem Finansów, w drodze rozporządzenia, określa . szcze
gółowe zasady i metody ustalania kosztów uzasadnio?yc~ 
~ których mowa w ustawie. 

Art. 5. 1. Cenami regulowanymi są ceny ustalane 
, przez sprzedawców lub ich zrzeszenia na podstawie zasad 
określonych przez właściwe organy administracji pań

stwowej. 
2. Organy administracji państwowej, przy określa

niu zasad, ustalania cen regulowanych. kierują się prze
pisami art. 4. W zasadach ustalania cen regulowanych 
należy w szczególności określić metody kalkulacji kosz
tów oraz naliczania zysku. 

3. Ceny regulowane importowanych środków produk
cji ustala się w wysokości ich cen zakupu w walucie 
obcej, przeliczonych na złote według obowiązującego 

kursu, z uwzględnieniem marż handlowych. Przepis art. " 
ust. 5 stosuje się odpowiednio; 

Art. 6. Ceny regulowane mogli być ustalane na: 
1) tow~y i usługi, których produkcja lub świadczeni. 

są dotowane przez Państwo, 
2) towary, jeśli ich dostawa następuje na podstawie 

rozdzielników, 
3) towary będące środkami spożycia o charakterze stdn

dardowym, 
~) importowane środki produkcji, jeżeli ich import na

stępuje w ramach centralnie przyznawanych na ten 
cel środków dewizowych, 

5) obiekty wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowe
go oraz inne nieprodukcyjne obiekty, finansowane 
z budżetu państwa, 

6) niektóre usługi świadczone przez przedsiębiorstwa 

użyteczności publicznej. 
. - z wyjątkiem towarów i usług, na które ustala silł 

ceny urzędowe. 

Art. 7. 1. Sejm, na wniosek Rady MinisJrów, uchwa
la wykaz towarów i usług, na które -ustala się , ceny urzę
dowe (art. 3 ust. 2). 

, 2. Rada Ministrów, po .zasięgnięciu opinii właści· 
.wych , komisji ., sejmowych, uchwala wykaz towarów 
i usług. , na które ustala się ceny regulowane (art. 6). 
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Art. :8. Jeżeli < sprzedawca, .' wykorzystując , sytuację 

monopolistyczną, osiąga poziom zysku rażą'ca odbiegajll
cy od poziomu pr.-ieciętnego, Minister do Spraw Cen 
może . wydać decyzję wprowądzającą . na czas okTeślony, 
nie dłuższy niż jeden rok, obowiązek stosowania przez 
tego sprzedawcę ceny regulowanej na inne towary lub 
usługi niż ustalone na podstawie art. 1. 

Art~ 9. Ceny urzędowe or"az ceny regulowar.e są ce
nami maksymalnymi. 

Art. 10. 1. Obowiązek stosowania cen urzędowych, 

o których mowa wart. 3, oraz cen regulowanych nie 
dotyczy sprzedaży towarów i usług przez rolników, ' ry
baków. rzemieślników i inne jednostki gospodarki nie 
us połecznione j. 

2. W wypadkach społecznie uzasadnionych Minister 
do Spraw Cen może na czas określony wprowadzić obo
wiązek stosowania cen urzędowych lub regulowanych w 
stosunku do niektórych towarów i usług. sprzedawanych 
przez jednostki. o których mowa w ust. 1. 

Art. 11. 1. Ceny umowne ustala się na towary 
I usługi nie objęte przepisami art. 3. 6, 1 i 8. z zastrzeże
niem przepisu ust. 2. 

2 . . Ceny umowne ustala się . równie'ż na towary 
i usługi objęte przepisami a"rt. 3. 6. 1 i 8. jeżeli są one 
wykony'wanedl~ określonego odbiorcy i według wyma
gań technicznych przez niego ustalonych (t<?wary i usłu-

- gi kooIleracyjne. nietypowe). 
.' ~ 3.Przy ustalaniu cen u,mownych sprzedawca, na 

wniosek odbiorcy! maobow,iązek , przedstawić mu kalku
lacjęceny; pr:zepis ten nie dotyczy sprzedaży w placÓw
kach handlu detalicznego. 

Art. 12. Rada Ministrów może. dla przeciwdziałania 

niekorzystnym zjawiskom społeczno-gospodarczym. wyni
kającym ze stosowania cen umownych. zamrozić te ceny 
na okres przejściowy. nie dłuższy niż ' trzy miesiące. 

Art., t3. 1. 'W ob~ocie towarami, na które ustala si, 
cen"y urzęąowe lub ceny regulowane, stosowane są marie 
handlowe, ustalane przez właściwe organy administracji 
państwowej (marże urzędowe). z zastrzeżeniem przepisu 
ust: ' 2. ' 

. 2. W wypadkach ' uzasadnionych odmiennym zakre
Ilem świadczen, niż wynika to z obowiązujących warun
ków kupna i · sprzedaży lub zwyczajów handlowych. mogll 
być na podstawie uzgodnienia zainteresewanych IItron 
stosowane marże niższe lub wyższe od marż urzędowych. 

3. W obrocie . towarami, na które ustala się ceny 
umowne. stosowane są marże umowne. 

4. Minister do Spraw Cen może. dla przeciwdziała
nia nadmiernemu wzrostowi marż umownych, wprowadzić 
'Obowiązek stosowania marż urzędowych. 

Art; 14. Sprzedawca ma obowiązek obniżyć cenę w 
wypadku pogorszenia jakości towarów w stosunku do 
norm przyjętych 'przy ustalaniu ceny. 

Art. 15. W miejscach sprzedaży detalicznej . towarów 
, oraz świadczenia uslug musz-ą być uwidocznione ceny za
pewniające prostą i nie budzącą wątpliwości informacJ, 
o ich wysokości rodzaju (urzędowe, regulowane. 
umOwne). 

Art. 16. 1. Ceny urzędowe i marże handlowe urzę
"owe ustala Minister do Spraw Cen. 

2. Rada Ministrów. wdrodze" rozporządzEmia. może 

upoważnić inny organ administraCjLilaństwowej-.da: ' 

l) ' pstalania. cen , ur.zędowych '. niektórych 'towarów: 
i · usług, ' 

2) ustalania marż handlowych urzędowych. 
3) określania iasad ustalania cen regulowanych. 

Art. 17. 1. W razie stosowania przez sprzedawcę cen 
niezgodnie z przepisami ustawy lub przepisami wydany
mi na jej pOdstawie. Minister do Spraw Cen lub okręgo- i 
we urzędy cen wstrzymują dalsze stosowanie ceny i zobo
wiązują go do stosowania ceny prawidłowej . 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do marż 
handlowych. 

Ar,!. 18. 1. Sprzed~wca. który w wyniku stosowania 
cen urzędowych lub cen regulowanych z naruszeniem 
przepisów osiągnął w ten sposób nienależną kwotę. obo
wiązany jest do jej zwrotu nabywcy! który ją zapłacił. 

2. W razie gdy nienależnakwota nie zostanie zwró
cona. a okoliczność' tę s,twierdzi organ przeprowadzający 
kontrolę cen. sprzedawca jest obowiązany. niezależnie od' 
zwrotu tej kwoty nabywcy. wpłacić do budżetu państwa ' 

jej równowartosć. 
3. Do budżetu państwa podlega przekazaniu równiei 

kwota nienależna. jeśli uprawniony do jej otrzymania na
bywca nie jest znany. 

4. Oecyzję o ustaleniu nienależnej kwoty podlegają .. 
cej zwrotowi i kwoty dodatkowej. podlegającej wpłace

niu do budżetu państwa. wydaje okręgowy urząd cen 
lub okręgowy "zarząd dochodów państwa i kontroli finan
sowej. 

5. Jeżeli okoHcznośĆ. o której mowa w ust. 2. stwier" 
dzi w trakcie kontroli Inny organ niż wymienione " Vi 
ust. 4~ organ ten zwraca się do okręgowego urzędu cen 
o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 4. 

6. Od decyzji ' ustalającej . nienależną kwotę i kwotl) 
dodatkową, wydanetll~zez: 

l) okręgowy urząd cen - przysługuje odwołanie d~ 

Ministra do Spraw Cen, , 
2) okręgowy zarząd dochodów państwa l kontroli fi .. 

nansowej - przysługuje odwołanie do Ministra Fi
nansów. 
7. Decyzja o ustaleniu nienaleinej kwoty nie może 

być wydana. jeżeli od końca roku, w którym pobrano . 
cenę, upłynął okres jednego roku. 

8. Minister Finansów. w drodze rozporzą!1zenla. 

określa terminy i tryb wplacania nienależnych kwot do 
budżetu ,państwa. 

Art. 19. 1. Kontrolę cen sprawuje inspekcja cen. 
2. Społeczna kontrola kształtowania i przestrżeganla 

cenrealizówana jest na podstawie odrębnychprzepijiów: 
\1stawowych. 

Art. 20. Sprzedawca jest obowiązany udostępniał 
przedstawióielom organów przeprowadzajllcych kontroiII 
cen oraz organów kontroli społecznej dokumenty i mate
riały w celu , przeprowadzenia kontroli ' cen, umożIiwiaa' 
wstęp do pomieszczeń 'dla przeprowadzenia czynnosd 

. kontrolnych. a także udzielać niezbędnych wyjaśnień i in
formacji. 

Art. 21. Ceny urzędowe ogłasza się "II wydawanym 
przez Ministra do Spraw Cen Dzienniku Urzędowym .Cen. 

Art. 22. 1. Ustawy nie stosuje się do: 
l) opłat :za najem lokaU I innych opłat ustalanych na 

pod~tawie odrębnych ustaw. 
2) cen towar;6.w i -- usług przeznaczonych wyłącznie na 



, ' 

potrzeby wojskowe oraz cen' na świadczenla , E,usługi 
. wykonywane przez wojskowe jeunostki ~g&nizacyj

De na rzeez żołnierzyorat. ' inńych ; o!'6b : uprl;lwnjco-
nycb do: tych świadqe(l ,i usług • . ·' ' 

. ' 3) cen w obrocie z z,agranic,ą, wyrażanych w obcej wa
l4ci e. 
2.Wlaściwość organów I 

o których mowa w ust. 1 pkt 2! 
zasady ustalania cen, 
określa Rada Ministrów. 

3. Ilekroć w ustawie jest mowa ,o: 
l) cenie - rozumie się przez to również . stawkę tary-

. łową, \ 

,2) marży handlowej rozumie się przez to również 
prowizję i narzut do cen y; 

", 

': 3) sprzedawcylubsprzed'azy ~ rozumie 
:" : : odpowiednio wykonawcę '.. usłu!}i \ lub 

!)sługi. . . 

, ',E: przez to 
świadczenie 

Art. 23. t. Traci moc dekret z ,.' d~~d3czerwca 
1953',r. o ustalaniu cen. 'opłat i"stawe,k td.yfowych(Dz. U • 
Nr 31. poz. 122). , . , 

2. Utrzymuje się ' w mocy ceny l marże handlowe, 
ustalone na podstawie dekretu, o. hÓri'ID mowa w ust. l, 
do czasu ich zmiany w .trybie przewidzianym iN ustawie., 

Art: 24. Ustawa wchod7i w życie .z dniem ~ł~szenia • 

Przewodnicząc', Rady Państwa: H. JabiońskI 
Sekretarz Raiiy ?aństwa: E. Duda 

53, 

USTAWA 

z dnia 26 lutego 1982 r . 

. ~ o utworzeniu ~rzędu Ministra do Spraw Ceri. 

Art. l. 1. Tworzy się 'urząd Ministra do Spraw Cen., 
2, Minister do Spraw Cen 'kieruje Urzędem Cen. 

Art. 2. 1. Zadaniem ' MInistra" do Spraw Cen jest na-
dawanie kierunku azialaniom podejmowanym w sprawacb 
cen,. stosownie do potrzeb' spolecznych i gospodarczych, 
z90dnie z polityką Państwa., . 

2. Minister do Spraw Cen zadanie to realizuje w 
, szczególności poprzez: . , ( 

1) ~stalanie cen urzędowych towarów I usług, 
2) określanie zasad ustalania cen reg:ulowanych, 
3) określanie dla potrzeb kształtowania cęn zasad i me-

t?d . ustalania. kos~tów uzasadnionych, . I 

4) ustalani~,> marż handlowych urzędowych, 
5) określanie zasad i trybu sporządzą.nia Wniqsjców o 

ustalaniep,enC ~ari handlowych, 
6)kontrolow~nie przestrzeg~nia ~~s'~d ustalaąla, J ~toso

waniacęn i marż handlo'Yych . W je.ąnostkach gospo
da ~ kiuśpąłecz~io'rieJ i n(e . usp~Y~cznlqriej, '· atakże,. na 
targowiskaćh, ' .' .' ..' , .' " " 

. " ':, . ( 

7) prowadzenie analizy rynku Jde~yqowanle o wprowa
dzeniu obowiąz'ku~tosowania . cen ' regulowanych na 
towary i ' usługi : jeżeli sprzedawca, wykoriystują'c" sY. 
tuację monopolistyczną, osiąga poziom zysku raząco 
od biegający od poziomu przeciętnego, . .: ' -" 

8) prowadzenie analizy k.sżtaltowania się cen, kosztów 
i rentowności, a także 'stanu równowagi rynkowej, 
oraz przedstawianie właściwym organom administra
cji państwowej ora.z jednostkom. gospodarkl ., uspołecz-

,1 nionej wniosków w , sp rowie polityki inwestycji, .. , j im-
. ' portu" ,?mierzających<;lo lepszego. dos.tosowania więl-
kości ~ struktury podaży , do popytu, ,, ' 

9) inicjowanie I prowadzenie negocjacji, Iltaltże z,aw,te
ranie .. > porozumień z przedstawicielami sprzedawców 
środków spożycia I usług dla .ludności oraz przedsta. 
. wi(:ielami kqnsu,:"entów,. Jak , równie2przedstawi~iela

-mi SPf'?:ęą~wcólKśrodkÓw prOdukcji l i . pr~~~~a)Vic,eta
mi'ichńabywcÓw w sprawie polityki cen na ważnieJ-
sze grupy tówaroWo:i ,usJug" . '" 

. 10) pro'Yadzenie' badań funkcjon(twani4' 5ystemów >~~n" 

, 11) określanie zasad uwidae'Zniania ,cel'! " VI' ' jj1'iej'scach _ 
splzedaży towalówi ,świad~żenja , USłU1Ji . .,i(i ~ " , 

12) publikowanie cer. ur:z.t;dowych · l przepisÓw' w spra
wach 'cen. 
3. Minister do Spraw Cen ' współdziała z właściwymi : 

ministrami w kształtowaniu cenutzędowych I ·.regulowa-
n~~ . 

Art. 3. 1. Rada Ministrów, ' po zasięgnięciu opinii 
właściwych komisji sejmowych, w dr.odze rozporządzenia, 
określi szczegółowy ' 'lakr~s działania Ministra do Spraw: 
Cen. . . 

2. Organizację Urzędu . Cen ókreśla statut midany 
przez Radę Ministr0w. ., , 

Art. 4. 1. W Urzędzie Cen działa . Inspekcja .Cen, ,a v;. 
okręgowych urzędach ćen - okręgowe inspekcje cen. 

2. Do zakresu działa:iIa . fnśpekcji Cen należy ,kontro
. la przestrzegania zasa'dustalania I. sŁo!!owania celi i IJiarł 

handlOWYCh: ' ~ J ' 

. 3. InspekcJa C~n 'pr7.eprowadia : kohtrórę cen wjed
nostkach gospodarki uspołecznionej i nie uspOłecznionej: 

5 . 't Szczegółdwy zakres ":działanicl 'rpspekcji Cen;' jej 
organizację wewnętrżną oraz zasady i tryb postępowania 
przy przeprowadzaniu kontroli cen . bkieślaMini.stef 'dq 
Spraw Cen, w drodze rózpor~ądzenia. ' , . ' 

. Art. 5. 1. Przy Ministrze do Spraw ,Cen działa Rada 
do Spraw Cen, zwana dalej .. Raclą". 

. 2. W skła{i Rady wchodzą przedstawiciele; 
1) rad narodowych, związków zawodowych. organizacji 

konsumenckich" młodziezowych, 'kobiecych i innych, 
listę tych związków I organizacji, w drodze rozpo
rządzenia, Okfe'sH , Rada Ministr6w, na wniosek Mi
nistra do Spraw Cen, po zasięgnięciu : opiniiwłaści,o-
wych komisji, sejmowych, . . 

2) produceQtów, organIzacji ' handlowych środowisk' 

naukowych .....; powoływani prżęz. Prezesa Rady Mi
, ( nistrów, na wniosek Ministra do Spraw Cen, w Iictbie . 

nie przekraczającęj ,1/, ógółu członków Rady. 
3. Do zakresu dziah~ta Rady należy: 

J) 'opiniowanie projektl'w zmian cenurzęd,?wyc,h. 

2) zgłaszanie 'propozycji wprowadzenia cen urźędowych 
", , j c;ęn regulowanych, ' , 
3) rozpalrywanie i;lnatizkształtowania się cen, kosztów 

, ..... . 




