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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 10 czerwca 2002 r.

w sprawie szczegó∏owych zasad uwidaczniania cen towarów i us∏ug oraz sposobu oznaczania cenà towarów
przeznaczonych do sprzeda˝y.

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca
2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) szczegó∏owe zasady uwidaczniania cen towarów
i us∏ug w miejscach sprzeda˝y detalicznej oraz
Êwiadczenia us∏ug,

2) sposób oznaczania cenà towarów przeznaczonych
do sprzeda˝y detalicznej, w tym przypadki, w któ-
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rych przez wyznaczony okres nie wymaga si´ ozna-
czania towarów cenà.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) towarach paczkowanych — nale˝y przez to rozu-
mieç towary okreÊlone w art. 2 pkt 15 ustawy z dnia
6 wrzeÊnia 2001 r. o towarach paczkowanych
(Dz. U. Nr 128, poz. 1409),

2) towarach masowych — nale˝y przez to rozumieç to-
wary nie opakowane, lecz odmierzane, w tym od-
wa˝ane podczas sprzeda˝y w obecnoÊci kupujàce-
go,

3) przedsi´biorstwach gastronomicznych — nale˝y
przez to rozumieç restauracje, bary, sto∏ówki oraz
inne placówki gastronomiczne, których przedmio-
tem dzia∏alnoÊci jest przygotowanie oraz sprzeda˝
posi∏ków i napojów do spo˝ycia na miejscu i na
wynos,

4) punktach sprzeda˝y okr´˝nej — nale˝y przez to ro-
zumieç punkty sprzeda˝y obwoênej i obnoÊnej oraz
inne punkty sprzeda˝y detalicznej o charakterze ru-
chomych stoisk,

5) wywieszce — nale˝y przez to rozumieç etykiet´, ta-
bliczk´ lub plakat z wydrukowanà lub napisanà od-
r´cznie cenà i nazwà towaru, niez∏àczone trwale
z towarem,

6) towarze identycznym — nale˝y przez to rozumieç
towar o takich samych parametrach techniczno-
-u˝ytkowych, w tym — pod wzgl´dem przeznacze-
nia, wartoÊci u˝ytkowej, sk∏adu surowcowego, po-
ziomu technicznego lub daty produkcji — wytwo-
rzony przez tego samego przedsi´biorc´,

7) towarze podobnym — nale˝y przez to rozumieç to-
war o podobnych parametrach techniczno-u˝ytko-
wych, w tym — pod wzgl´dem przeznaczenia, po-
siadajàcy zbli˝onà wartoÊç u˝ytkowà, a ró˝niàcy
si´ pod wzgl´dem poziomu technicznego, wzornic-
twa lub innych cech.

§ 3. 1. Towary oferowane kupujàcym w miejscu
sprzeda˝y opatruje si´, z zastrze˝eniem § 5, wywiesz-
kami zawierajàcymi informacje wskazujàce ich nazwy
handlowe, ceny oraz jednostki miar, do których odno-
szà si´ uwidocznione ceny. W przypadku towarów po-
dobnych na wywieszkach umieszcza si´ ponadto na-
zw´ producenta i inne informacje umo˝liwiajàce nie-
budzàcà wàtpliwoÊci identyfikacj´ ceny z towarem.

2. Na wywieszkach podaje si´ ceny aktualne w mo-
mencie oferowania towarów.

3. Przy towarach wystawionych w miejscu ekspo-
zycji handlowej, takim jak: okno (witryna), gablota i in-
nym podobnym miejscu wystawowym, wewnàtrz lub
na zewnàtrz przestrzeni zwiàzanej z miejscem sprzeda-
˝y, powinny byç uwidocznione ceny. Je˝eli zamiast to-
warów oryginalnych przedsi´biorca wystawia ich atra-
py, imitacje lub wzory, powinien uwidoczniç ceny w ta-
ki sam sposób i takà samà czcionkà, jak ceny towarów
oryginalnych.

4. Przy wystawianiu na sprzeda˝ wi´kszej iloÊci
okreÊlonego towaru cen´ uwa˝a si´ za uwidocznionà,

je˝eli wywieszk´ umieÊci si´ tylko przy jednej sztuce
identycznego towaru.

§ 4. Wywieszki umieszcza si´ w miejscu ogólnodo-
st´pnym i widocznym dla ka˝dego kupujàcego, bezpo-
Êrednio przy towarach lub w bliskoÊci towarów, któ-
rych dotyczà, w taki sposób, aby nie mo˝na by∏o pomy-
liç ceny okreÊlonego towaru z cenà innego, a w szcze-
gólnoÊci podobnego towaru. Napisy na wywieszkach
powinny byç wyraêne i czytelne, tak aby nie budzi∏y
wàtpliwoÊci kupujàcych.

§ 5. 1. Ceny towarów przeznaczonych do sprzeda-
˝y, lecz umieszczonych w miejscu niedost´pnym i nie-
widocznym dla kupujàcych, a w szczególnoÊci na za-
pleczu, uwidacznia si´ w zestawieniach cen, zwanych
dalej „cennikami”.

2. Cenniki wywiesza si´, wyk∏ada lub w inny spo-
sób udost´pnia w miejscu sprzeda˝y towarów tak, aby
by∏y one czytelne dla kupujàcych.

3. Ceny towarów oferowanych w punktach sprze-
da˝y okr´˝nej uwidacznia si´ w cenniku wywieszonym
w miejscu dost´pnym dla kupujàcych.

4. Ceny potraw lub wyrobów oferowanych w przed-
si´biorstwach gastronomicznych uwidacznia si´ w spo-
sób czytelny w cenniku, wywieszonym w miejscu ogól-
nodost´pnym dla kupujàcych wewnàtrz lub na ze-
wnàtrz lokalu, w pobli˝u drzwi wejÊciowych. Cennik po-
winien ponadto zawieraç aktualne informacje dodatko-
we umo˝liwiajàce ∏atwà identyfikacj´ ceny z towarem,
w szczególnoÊci: dat´ wystawienia, pe∏nà nazw´ potra-
wy lub wyrobu, okreÊlenie iloÊci nominalnej potrawy
lub wyrobu, wyra˝onej w legalnej jednostce miary, za-
wartej w jednej porcji, w tym zw∏aszcza iloÊci g∏ówne-
go sk∏adnika (mi´sa, drobiu, ryb), dodatków uzupe∏nia-
jàcych (przystawek, deserów) i napojów. W przypadku
towarów, które ze swej natury mogà byç sprzedawane
na sztuki, dopuszcza si´ okreÊlenie iloÊci nominalnej
oferowanej porcji w sztukach.

§ 6. 1. Ceny porcji wyrobów garma˝eryjnych uwi-
dacznia si´ na wywieszkach przy poszczególnych to-
warach, wraz z pe∏nà ich nazwà, okreÊleniem iloÊci no-
minalnej oferowanej porcji ka˝dego wyrobu, wyra˝o-
nej w legalnej jednostce miary. W przypadku towarów,
które ze swej natury mogà byç sprzedawane na sztuki,
dopuszcza si´ okreÊlenie iloÊci nominalnej oferowanej
porcji w sztukach.

2. Przedsi´biorcy prowadzàcy dzia∏alnoÊç us∏ugo-
wà w zakresie gastronomii lub hotelarstwa:
1) zapewniajà wystarczajàcà iloÊç cenników oferowa-

nych potraw lub wyrobów i napojów, aby udost´p-
niaç je kupujàcym przed przyj´ciem zamówienia
i przy rozliczeniu koƒcowym,

2) wyk∏adajà w ka˝dym pokoju noclegowym katalog
zawierajàcy ceny noclegu, wy˝ywienia lub innych
oferowanych us∏ug,

3) wywieszajà lub wyk∏adajà w miejscu przeznaczo-
nym do odbywania rozmów telefonicznych cennik,
zawierajàcy cen´ za jeden impuls telefoniczny i in-
ne op∏aty za us∏ugi dodatkowe, zwiàzane z ∏àcze-
niem rozmowy.
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§ 7. 1. Je˝eli sprzedawca reklamuje towar lub us∏u-
g´ wraz z cenà sprzeda˝y w czasopiÊmie, gazecie, pro-
spekcie, katalogu, na plakacie, afiszu lub ekranie tele-
wizyjnym, a tak˝e w handlu elektronicznym albo na
specjalnie zorganizowanych pokazach, prezentacjach,
jak równie˝ w inny sposób, powinien tak˝e uwidoczniç
cen´ jednostkowà tego towaru lub us∏ugi oraz dat´ lub
termin obowiàzywania podanej ceny.

2. W materia∏ach reklamowych, o których mowa
w ust. 1, lub na wywieszkach umieszczonych przy towa-
rach oferowanych do sprzeda˝y po cenach promocyj-
nych lub obni˝onych obok przekreÊlonej ceny dotych-
czasowej uwidacznia si´ cen´ promocyjnà lub cen´ ob-
ni˝onà, uwzgl´dniajàcà rabat. Przepis ten nie dotyczy
towarów oferowanych do sprzeda˝y po raz pierwszy.

3. W materia∏ach reklamowych, o których mowa
w ust. 1, oraz w placówkach handlowych przy towarach
oferowanych do sprzeda˝y po przecenie lub na wywiesz-
kach umieszczonych przy towarach przecenionych obok
przekreÊlonej dotychczasowej ceny i wyrazu „przecena”
albo wyrazów „obni˝ka ceny” lub „podwy˝ka ceny” uwi-
dacznia si´ cen´ obni˝onà lub podwy˝szonà, jej okres
obowiàzywania, a tak˝e przyczyn´ lub przyczyny doko-
nanej przeceny — obni˝ki lub podwy˝ki ceny.

4. W przypadku zamawiania przez kupujàcego to-
waru lub us∏ugi przy wykorzystaniu Êrodków porozu-
miewania si´ na odleg∏oÊç w rozumieniu przepisów
o Êwiadczeniu us∏ug teleinformacyjnych i handlu elek-
tronicznym, z wyjàtkiem oferty sprzeda˝y na odle-
g∏oÊç, o której mowa w art. 9 ustawy z dnia 2 marca
2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
o odpowiedzialnoÊci za szkod´ wyrzàdzonà przez pro-
dukt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271), przedsi´-
biorca, na ˝àdanie kupujàcego, powinien zakomuniko-
waç mu cen´ wraz z op∏atami dodatkowymi za dostar-
czenie towaru lub us∏ugi i za po∏àczenie. Informacje te
powinny byç podane przez przedsi´biorc´ przed spo-
rzàdzeniem umowy w sposób niebudzàcy wàtpliwoÊci
zamawiajàcego.

§ 8. 1. Cena jednostkowa uwidoczniona przy towa-
rze na wywieszce lub w inne formie dost´pnej dla ku-
pujàcego powinna dotyczyç ceny za:

1) 1 litr lub 1 metr szeÊcienny — dla towarów przezna-
czonych do sprzeda˝y wed∏ug obj´toÊci,

2) 1 kilogram lub 1 ton´ — dla towarów przeznaczo-
nych do sprzeda˝y wed∏ug masy,

3) 1 metr lub 1 metr kwadratowy — dla towarów
sprzedawanych wed∏ug d∏ugoÊci lub powierzchni,

4) 1 sztuk´ — dla towarów sprzedawanych na sztuki.

2. Ceny jednostkowe towarów sprzedawanych we-
d∏ug obj´toÊci mogà tak˝e dotyczyç 100 mililitrów lub
0,1 litra, a towarów sprzedawanych wed∏ug masy —
iloÊci za 100 gramów albo 100 kilogramów, je˝eli te jed-
nostki sà stosowane zwyczajowo i powszechnie dla
tych towarów.

3. Nie wymaga uwidocznienia cena jednostkowa
okreÊlonego towaru, je˝eli jest identyczna z cenà sprze-
da˝y tego towaru.

4. Ceny jednostkowe towarów paczkowanych po-
winny dotyczyç iloÊci nominalnej towaru oznaczonej
na opakowaniu, wyra˝onej w legalnej jednostce miary:
obj´toÊci, masy, d∏ugoÊci lub powierzchni. W przypad-
ku artyku∏ów ̋ ywnoÊciowych paczkowanych, oferowa-
nych w zalewie, cena jednostkowa powinna dotyczyç
iloÊci sk∏adnika g∏ównego netto bez zalewy. W przy-
padku artyku∏ów ˝ywnoÊciowych paczkowanych, dla
których odr´bne przepisy nak∏adajà obowiàzek
umieszczania na opakowaniu masy netto i brutto, cena
jednostkowa powinna dotyczyç masy netto.

5. Cena jednostkowa towarów paczkowanych,
przeznaczonych do u˝ytkowania wy∏àcznie w komple-
cie lub w zestawie, powinna dotyczyç kompletu lub ze-
stawu.

6. Towary masowe powinny byç opatrzone wy-
wieszkami zawierajàcymi cen´ jednostkowà oraz na-
zw´ handlowà oferowanego towaru.

7. Cena jednostkowa towarów masowych i towa-
rów o ma∏ych gabarytach powinna dotyczyç iloÊci to-
waru, zwyczajowo oferowanej kupujàcym, wyra˝onej
w legalnej jednostce miary (z podaniem wartoÊci licz-
bowej i oznaczenia tej jednostki miary).

8. Przepisy ust. 6 i 7 stosuje si´ równie˝ do towarów
dystrybuowanych przez automaty sprzedajàce i inne
automaty umieszczone w miejscach sprzeda˝y.

§ 9. 1. Towary przeznaczone do sprzeda˝y detalicz-
nej oznacza si´, z zastrze˝eniem ust. 2, cenami w spo-
sób bezpoÊredni na poszczególnych egzemplarzach
lub na ich pojedynczych opakowaniach, metodà unie-
mo˝liwiajàcà ∏atwe usuni´cie oznaczenia.

2. Za równoznaczne ze spe∏nieniem wymogu ozna-
czenia cenà, w rozumieniu ust. 1, uznaje si´ oznaczenie
kodem kreskowym towaru oferowanego w miejscu
sprzeda˝y detalicznej, dostosowanym do samoobs∏ugi
kupujàcych, przy ∏àcznym spe∏nieniu nast´pujàcych
warunków:

1) towary nieoznaczone cenà zostanà opatrzone wy-
wieszkami, zawierajàcymi informacje, o których
mowa w § 3 ust. 1 i 2, w tym tak˝e o cenach jed-
nostkowych,

2) liczba czytników umieszczonych przez przedsi´-
biorc´ przy poszczególnych stoiskach lub dzia∏ach
na sali sprzeda˝y zapewni kupujàcym niezw∏oczne
odczytanie cen poszczególnych towarów na pod-
stawie kodu kreskowego; przy rozmieszczaniu czyt-
ników w miejscu sprzeda˝y przyjmuje si´, ˝e ich
liczba w przeliczeniu na wielkoÊç normatywnà po-
wierzchni sprzeda˝owej wyniesie 2 sztuki na
50 metrów kwadratowych,

3) masa lub obj´toÊç towaru nieoznaczonego cenà nie
przekroczy 5 kilogramów lub 5 litrów odpowiednio
dla towarów sprzedawanych wed∏ug masy lub ob-
j´toÊci; w przypadku towarów paczkowanych po-
dane wielkoÊci dotyczà odpowiednio jednostek
masy i obj´toÊci netto bez opakowania; towary
przeznaczone do sprzeda˝y na sztuki nie przekro-
czà swojà wielkoÊcià sumy wymiarów, przy pomia-
rze w skrajnych punktach (d∏ugoÊci, szerokoÊci
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i wysokoÊci) 2 metrów oraz masy ca∏kowitej 5 kilo-
gramów lub obj´toÊci 5 litrów,

4) pracownicy obs∏ugi wyodr´bnionych stoisk lub
dzia∏ów zostanà zobowiàzani do niezw∏ocznego
odczytu ceny towaru na podstawie kodu kreskowe-
go na ka˝de ˝yczenie kupujàcego wyra˝one na sali
sprzeda˝y,

5) cena towaru odczytana na podstawie kodu kresko-
wego nie mo˝e byç wy˝sza od ceny uwidocznionej
przy identycznym towarze,

6) system czytników dokonuje, na ˝yczenie kupujàce-
go, wydruku uwzgl´dniajàcego przy cenie sprzeda-
˝y ka˝dego towaru informacj´ z jego nazwà han-
dlowà lub zrozumia∏ym dla kupujàcego skrótem tej
nazwy, umo˝liwiajàcym ∏atwà identyfikacj´ towaru
i ceny,

7) cena towaru przeznaczonego do sprzeda˝y, uwi-
doczniona na wywieszce zgodnie z § 3, nie przekra-
cza kwoty 20 z∏otych.

§ 10. 1. Ceny za us∏ugi podaje si´ wraz z dok∏adnym
okreÊleniem rodzaju i zakresu us∏ugi. Je˝eli jest to
zgodne z praktykà obrotu, ze wzgl´du na rodzaj Êwiad-
czonej us∏ugi, zamiast cen za us∏ug´ mo˝na podawaç
cen´ jednostkowà za jednostk´ us∏ugi.

2. Przy okreÊlaniu cen za us∏ugi mogà byç podawa-
ne stawki godzinowe, stawki procentowe, ceny za kilo-
metr i inne stawki przeliczeniowe, które powinny za-
wieraç wszystkie elementy sk∏adowe ceny. Do stawek
przeliczeniowych mogà byç w∏àczone tak˝e koszty ma-
teria∏owe.

3. Ceny za przejazd od lub do odbiorcy us∏ugi zesta-
wia si´ i osobno wycenia.

4. Je˝eli nalicza si´ minimalny czas pracy, minimal-
nà wartoÊç wykonanej pracy, minimalny czas dojazdu
lub minimalnà odleg∏oÊç do przebycia, osobno podaje
si´ poszczególne ceny.

5. Przy okreÊlaniu cen us∏ug szczególnych, w tym
robót budowlanych lub remontowych, jednoznacznie
i wyraênie informuje si´ kupujàcych, czy podane ceny
obejmujà tylko wartoÊç us∏ugi, czy równie˝ zu˝ytego
materia∏u, a tak˝e czy towary zu˝yte przy wykonywaniu
tych us∏ug zostanà wycenione odr´bnie, z uwzgl´dnie-
niem narzutu kosztów do cen zakupu.

6. Przepisy ust. 1—5 stosuje si´ równie˝ do ofert
i kosztorysów.

§ 11. 1. W zak∏adach Êwiadczàcych us∏ugi w miej-
scu widocznym i ogólnodost´pnym powinien znajdo-
waç si´ cennik wraz z dok∏adnym okreÊleniem rodzaju
i zakresu us∏ug.

2. W przypadku Êwiadczenia us∏ug wy∏àcznie u kon-
sumentów cennik, o którym mowa w ust. 1, powinien
byç przedstawiony konsumentowi przed wykonaniem
zamówionej przez niego us∏ugi.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ do us∏ug Êwiadczo-
nych w punktach sprzeda˝y okr´˝nej.

§ 12. 1. Na stacjach benzynowych ceny paliw ozna-
cza si´ i podaje w taki sposób, aby by∏y one wyraêne
i czytelne dla kierowców pojazdów poruszajàcych si´
po drogach publicznych i zbli˝ajàcych si´ do stacji ben-
zynowej.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ równie˝ odpowiednio
do przedsi´biorcy wynajmujàcego lub ochraniajàcego
gara˝e, zadaszone wiaty oraz miejsca parkingowe albo
przyjmujàcego na przechowanie pojazdy samochodo-
we.

§ 13. 1. Do dnia 31 grudnia 2003 r. nie wymaga si´
bezpoÊredniego oznaczenia cenà, w sposób okreÊlony
w § 9 ust. 1, towarów przeznaczonych do sprzeda˝y de-
talicznej, które ze swej natury nie mogà byç tak ozna-
czone lub których takie oznaczenie nie mia∏oby znacze-
nia dla kupujàcych. Przepis ten stosuje si´ do:

1) towarów o ma∏ych gabarytach,

2) towarów masowych,

3) sadzonek roÊlin, kwiatów ci´tych i doniczkowych,

4) ˝ywych zwierzàt,

5) towarów ˝ywnoÊciowych, niepaczkowanych sprze-
dawanych na sztuki,

6) towarów zwyczajowo oferowanych do sprzeda˝y
w wi´kszych iloÊciach, w szczególnoÊci: cegie∏, gla-
zury lub terakoty,

7) towarów spo˝ywczych, których termin przydatno-
Êci do spo˝ycia up∏ywa,

8) towarów oferowanych do sprzeda˝y poza lokalem
przedsi´biorstwa lub na specjalnie organizowa-
nych pokazach w celu ich sprzeda˝y,

9) towarów dystrybuowanych przez automaty sprze-
dajàce i inne automaty umieszczone w miejscach
sprzeda˝y,

10) towarów przeznaczonych do sprzeda˝y, których ce-
na uwidoczniona w sposób okreÊlony w ust. 2 nie
przekracza kwoty 4 z∏otych.

2. Towary, o których mowa w ust. 1, opatruje si´ ce-
nami na etykietach (przywieszkach) trwale z∏àczonych
z tymi towarami lub w cennikach albo w katalogach,
a tak˝e na ekranach monitorów, do których kupujàcy
powinien mieç bezpoÊredni wglàd, odpowiednio do
ich charakteru, w∏aÊciwoÊci, przeznaczenia i uzasad-
nionych oczekiwaƒ kupujàcych.

3. Towary, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przezna-
czone do u˝ytkowania wy∏àcznie w komplecie lub w ze-
stawie oznacza si´ cenami na ich opakowaniach zbior-
czych.

§ 14. W terminie trzech miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie rozporzàdzenia przedsi´biorcy dostosujà do-
tychczasowe sposoby informowania o cenach towa-
rów i us∏ug oferowanych kupujàcym do wymagaƒ wy-
nikajàcych z rozporzàdzenia.

§ 15. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
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