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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 21 grudnia 2007 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie 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, z póên. zm.2))
zarzàdza si´, co nast´puje: 

§ 1. W rozporzàdzeniu 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 sprze-
da˝y (Dz. U. Nr 99, poz. 894 i Nr 174, poz. 1428,
z 2003 r. Nr 229, poz. 2287 oraz z 2004 r. Nr 283,
poz. 2830) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) do tytu∏u rozporzàdzenia dodaje si´ odnoÊnik nr 1
w brzmieniu:

„1) Niniejsze rozporzàdzenie dokonuje wdro˝enia
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady

98/6/WE z dnia 16 lutego 1998 r. w sprawie ochro-
ny konsumenta przez podawanie cen produktów
oferowanych konsumentom (Dz. Urz. WE L 80
z 18.03.1998, str. 27—31, Dz. Urz. UE Polskie wy-
danie specjalne, rozdz. 15, t. 4, str. 32).”;

2) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Towary oferowane kupujàcym w miejscu
sprzeda˝y opatruje si´, z zastrze˝eniem § 3a
i 5, wywieszkami zawierajàcymi informacje
wskazujàce ich nazwy handlowe, ceny oraz
jednostki miar, do których odnoszà si´ uwi-
docznione ceny. W przypadku towarów po-
dobnych na wywieszkach umieszcza si´ po-
nadto nazw´ producenta i inne informacje
umo˝liwiajàce niebudzàcà wàtpliwoÊci identy-
fikacj´ ceny z towarem.”;

3) po § 3 dodaje si´ § 3a w brzmieniu:

„§ 3a. 1. Za równoznaczne ze spe∏nieniem wymogu
uwidaczniania cen na wywieszkach, o któ-
rych mowa w § 3 ust. 1, w przypadku:
1) wierzchnich wyrobów odzie˝owych

w∏ókienniczych, wierzchniej odzie˝y ze
skóry i futer,

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada
2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302,
z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2007 r.
Nr 166, poz. 1172. 



2) ksià˝ek, gazet, czasopism i wydaw-
nictw periodycznych oraz zapisanych
noÊników informacji

— uznaje si´ oznaczenie poszczególnych
sztuk (egzemplarzy) towarów wyraênie
napisanà lub nadrukowanà cenà, niebu-
dzàcà wàtpliwoÊci kupujàcego co do jej
aktualnej wysokoÊci, pod warunkiem ˝e
przedsi´biorca zapewni sta∏y, bezpoÊred-
ni dost´p kupujàcych do tych towarów. 

2. Przy oznaczaniu cenà towarów, o których
mowa w ust. 1, zastosowanie ma § 8
ust. 1 pkt 4 i ust. 3 oraz odpowiednio § 13
ust. 2 i 3.”;

4) w § 8 po ust. 7a dodaje si´ ust. 7b i 7c w brzmieniu:

„7b. W przypadku towarów pakowanych oznaczo-
nych liczbà sztuk mo˝e byç stosowane przeli-
czenie na cen´ jednostkowà za 1 sztuk´ lub za
dziesi´tnà wielokrotnoÊç liczby sztuk.

7c. Przy uwidacznianiu cen jednostkowych towa-
rów identycznych, oznaczonych na ich opako-
waniach jednostkowych obj´toÊcià, masà,
d∏ugoÊcià lub powierzchnià, przeznaczonych
do sprzeda˝y w zestawach (kompletach) prze-
pisy ust. 1 pkt 1—3 lub ust. 2 stosuje si´ od-
powiednio.”;

5) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do dnia 31 grudnia 2010 r. nie wymaga si´ bez-
poÊredniego oznaczenia cenà, w sposób okreÊ-
lony w § 9 ust. 1, towarów przeznaczonych do
sprzeda˝y detalicznej, które ze swej natury nie
mogà byç tak oznaczone lub których takie
oznaczenie nie mia∏oby znaczenia dla kupujà-
cych. Przepis ten stosuje si´ do:
1) towarów o ma∏ych gabarytach,

2) towarów masowych,
3) sadzonek roÊlin, kwiatów ci´tych i doniczko-

wych,
4) ˝ywych zwierzàt,
5) towarów ˝ywnoÊciowych, niepakowanych

sprzedawanych na sztuki,
6) towarów zwyczajowo oferowanych do

sprzeda˝y w wi´kszych iloÊciach, w szcze-
gólnoÊci: cegie∏, glazury lub terakoty,

7) towarów spo˝ywczych, których termin
przydatnoÊci do spo˝ycia albo data mini-
malnej trwa∏oÊci up∏ynie w ciàgu najbli˝-
szej doby, liczàc od momentu ich wysta-
wienia na sprzeda˝,

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

9) towarów dystrybuowanych przez automaty
sprzedajàce i inne automaty umieszczone
w miejscach sprzeda˝y,

10) towarów przeznaczonych do sprzeda˝y,
których cena uwidoczniona w sposób okre-
Êlony w ust. 2 nie przekracza kwoty 5 z∏o-
tych.”;

6) po § 13 dodaje si´ § 13a w brzmieniu:

„§ 13a. Do dnia 31 grudnia 2010 r. nie wymaga si´
uwidaczniania cen jednostkowych towa-
rów innych ni˝ okreÊlone w § 8 ust. 7c,
przeznaczonych do sprzeda˝y w zesta-
wach (kompletach).”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2008 r.

Minister Finansów: J. Vincent-Rostowski

Dziennik Ustaw Nr 247 — 17720 — Poz. 1828


