KOMUNIKAT W SPRAWIE UWIDACZNIANIA CEN W APTECE
Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o
cenach towarów i usług ( Dz.U. z 2014 r. poz. 915 ):
Art. 4. 1. W miejscu sprzedaży detalicznej i świadczenia usług uwidacznia
się cenę oraz cenę jednostkową towaru (usługi) w sposób jednoznaczny,
niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) cena - wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest
obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę;
2) cena jednostkowa towaru (usługi) - cenę ustaloną za jednostkę
określonego towaru (usługi), którego ilość lub liczba jest wyrażona w
jednostkach miar w rozumieniu przepisów o miarach;
Na podstawie par. 4 i par. 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z
dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług (
Dz.U. z 2015 r. poz. 2121 ):
§ 4 1. Cena jednostkowa dotyczy odpowiednio ceny za:
1) litr lub metr sześcienny - dla towaru przeznaczonego do sprzedaży
według objętości;
2) kilogram lub tonę - dla towaru przeznaczonego do sprzedaży według
masy;
3) metr - dla towaru przeznaczonego do sprzedaży według długości;
4) metr kwadratowy - dla towaru przeznaczonego do sprzedaży według
powierzchni;
5) sztukę - dla towarów przeznaczonych do sprzedaży na sztuki.
2. W szczególnych przypadkach uzasadnionych rodzajem, przeznaczeniem
lub zwyczajowo oferowaną ilością towarów przy uwidacznianiu cen
jednostkowych dopuszcza się stosowanie dziesiętnych wielokrotności i
podwielokrotności legalnych jednostek miar innych niż określone w ust. 1.
§ 7 Wymogu uwidaczniania cen jednostkowych nie stosuje się do:
1) towarów, których cena jednostkowa jest identyczna z ceną sprzedaży;
2) towarów sprzedawanych ze względu na ich przeznaczenie w zestawach
(kompletach);
3) towarów nieżywnościowych sprzedawanych ze względu na ich
przeznaczenie lub właściwości wyłącznie w parach;
4) produktów leczniczych w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6
września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz.
271, z późn. zm. ).

Na podstawie art. 2 pkt 32 produktem leczniczym jest:
- substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca
właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub
zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia,
poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez
działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne;
Jak wynika z powyższego obowiązku uwidaczniania cen
jednostkowych nie stosuje się do produktów leczniczych, natomiast
pozostały asortyment w aptece m.in. kosmetyki i suplementy diety
podlegają przepisom ustawy o informowaniu o cenach towarów i
usług i delegowanego rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie
uwidaczniania cen towarów i usług.
Za nieprzestrzeganie przepisów przewidziano w ustawie sankcje
finansowe:
Art. 6. 1. Jeżeli przedsiębiorca nie wykonuje obowiązków, o których mowa w
art. 4, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej nakłada na niego, w drodze
decyzji,
karę
pieniężną
do
wysokości
20
000
zł.
2. Jeżeli przedsiębiorca nie wykonał obowiązków, o których mowa w art. 4, co
najmniej trzykrotnie w okresie 12 miesięcy licząc od dnia, w którym
stwierdzono naruszenie tych obowiązków po raz pierwszy, wojewódzki
inspektor inspekcji handlowej nakłada na niego, w drodze decyzji, karę
pieniężną
do
wysokości
40
000
zł.
3. Przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej uwzględnia się stopień naruszenia
obowiązków oraz dotychczasową działalność przedsiębiorcy, a także wielkość
jego obrotów i przychodu.
Powyższe przepisy zostały wprowadzone do prawodawstwa krajowego
na podstawie:
Dyrektywy 98/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego
1998 r. w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen
produktów oferowanych konsumentom z dnia 16 lutego 1998 r.
(Dz.Urz.UE.L Nr 80, str. 27)

