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CENY I MARŻE NA PRODUKTACH WYZNACZY 
ORGAN (URZĘDOWE CENY MAKSYMALNE)

Prezes UOKiK zapowiadał wprowadzenie urzędowej regulacji cen
i marż maksymalnych na niektóre produkty. Wygląda na to, że już niedługo
słowa Prezesa staną się ciałem, bo przygotowane przez UOKiK zmiany znalazły
się w ustawie, nad którą obecnie pracuje Senat.

| Główne założenia projektu na dzisiaj to:

1.pozwolenie ministrom na ustalanie maksymalnych cen lub maksymalnych marż hurtowych
i detalicznych w sprzedaży towarów i usług na różnych poziomach obrotu (w formie rozporządzenia),

Ważne: maksymalne ceny lub marże mają dotyczyć towarów lub usług mających istotne znaczenie dla
ochrony zdrowia lub bezpieczeństwa ludzi lub kosztów utrzymania gospodarstw domowych.

Co to znaczy?
Projekt milczy. Możemy się więc spodziewać, że jeśli zostanie uchwalony bez zmian, to ceny
i marże maksymalne w praktyce będą mogły dotyczyć każdego produktu lub usługi, z których korzystają
konsumenci (np. maseczki, ale również żywność czy papier toaletowy). Jeśli więc Państwa produkty lub
usługi zostaną zaliczone do kategorii „istotnych”, możecie spodziewać „odgórnego” ustalenia cen, czy
marż w relacjach z Waszymi kontrahentami lub klientami.

Ustalając cenę minister będzie musiał określić podstawę obliczania maksymalnych marż. Poza tym
będzie mógł ustalić maksymalne marże dla poszczególnych rodzajów towarów lub naliczane od ceny
hurtowej.

2. zakaz stosowania przez przedsiębiorców cen lub marż wyższych od ustalonych przez ministrów jako
maksymalne,

3. kontrolowanie przedsiębiorców, żeby sprawdzić, czy nie naruszają zakazu stosowania cen lub marż
wyższych, niż maksymalne.

|Kto będzie kontrolował?

Inspekcja Farmaceutyczna, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS),
Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Handlowa.

Każda z Inspekcji będzie kontrolować w ramach swoich uprawnień (np. IJHARS będzie kontrolować ceny
produktów spożywczych, a Inspekcja Handlowa ceny paliw, czy ubrań).

Każda też będzie mogła kontrolować jednego przedsiębiorcę wielokrotnie w tym samym zakresie.
Przedsiębiorca nie będzie mógł się temu sprzeciwić, a Inspekcje nie będą musiały uprzedzić o zamiarze
przeprowadzenia kontroli. Kontrole będą mogły być powtarzane.

| Czym to grozi?

Każda z kontroli Inspekcji będzie mogła skończyć się nałożeniem na przedsiębiorcę kary pieniężnej od
5 000 do 5 000 000 zł. Ważne: na zapłacenie kary przedsiębiorca będzie miał tylko 7 dni od kiedy decyzja
stanie się ostateczna. Dodatkowo każda Inspekcja będzie mogła nałożyć na karę rygor natychmiastowej
wykonalności.
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| Czy to wszystko, co będzie grozić przedsiębiorcom?

Nie. Projekt przewiduje też, że oprócz Inspekcji także Prezes UOKiK będzie mógł nałożyć na
przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości do 10% obrotu osiągniętego w roku wcześniejszym. Kara
będzie nakładana za:

wielokrotne, choćby nieumyślne, w stosunku do wielu towarów lub usług lub na dużą skalę,
naruszenie zakazu stosowania cen lub marż przekraczających maksymalne..

|Projekt nie wyjaśnia poszczególnych pojęć. Znaczy to, że w praktyce Prezes UOKiK będzie mógł działać

uznaniowo i dowolnie. Będzie mógł też karać także tych przedsiębiorców, którzy zostali już ukarani
przez którąś z Inspekcji.

|Poza tym Prezes UOKiK będzie mógł nałożyć na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości do 5% obrotu

osiągniętego w roku wcześniejszym, jeśli przedsiębiorca nie udzielił informacji, których żądał UOKiK lub
podał nieprawdę lub wprowadził w błąd. Karane będzie też uniemożliwienie lub utrudnienie rozpoczęcia
lub przeprowadzenia kontroli.

W tej chwili nie znamy jeszcze daty wejścia tych zmian w życie. Zostały już uchwalone przez Sejm, ale
projekt przekazano do Senatu, gdzie jest poddawany pracom nad jego treścią. Do tego czasu projekt może
ulec zmianom, dlatego będziemy stale monitorować rozwój sytuacji. Oczywiście w przypadku
jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.
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Na bieżąco monitorujemy sytuację i jak najszybciej będzie to możliwe, przekażemy Państwu
najważniejsze informacje za pomocą newslettera. Zachęcamy też do śledzenia naszych mediów
społecznościowych, gdzie w najbliższym czasie udostępnimy terminarz dotyczący rozwiązań
wprowadzonych przez rząd.
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