
 

 

 

USTAWA 

z dnia [*] 2016 r. 

o jednolitej cenie książki 

 

 

Mając na względzie potrzebę ochrony książki jako dobra kultury, zapewnienie jej szerokiej i stałej 

dostępności na terytorium kraju, zapewnienie urozmaicenia dostępnej oferty czytelniczej, 

propagowanie czytelnictwa jako narzędzia rozwoju intelektualnego i kulturalnego jednostki i 

skutecznego sposobu budowania kapitału społecznego oraz wspieranie różnorodnej i ambitnej 

twórczości literackiej, a także stworzenie ram dla funkcjonowania krajowego rynku książki, w tym 

umożliwienie budowania zróżnicowanych sposobów dystrybucji przy jednoczesnym wspieraniu 

księgarni jako miejsc upowszechniania kultury, stanowi się, co następuje: 

 

 

Art. 1. 

 

Ustawa określa: 

1) zasady ustalania jednolitej ceny książki; 

2) prawa i obowiązki wydawcy, importera oraz sprzedawcy końcowego związane z dystrybucją 

książki. 

 

 

Art. 2. 

 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1) książce - należy przez to rozumieć książkę w rozumieniu symbolu 58.11.1 lub 58.11.2 

Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wydaną w formie drukowanej lub na dysku, taśmie i 

innym nośniku; 

2) jednolitej cenie książki - należy przez to rozumieć cenę książki ustaloną przez wydawcą lub 

importera, obowiązującą przy sprzedaży książki nabywcy końcowemu, obejmującą stawkę 

podatku od towarów i usług stosowaną do książek; 

3) wydawcy - należy przez to rozumieć wydawcę w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 7 

listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. Nr 152, poz. 722, z 

późn. zm. 1). 

4) importerze - należy przez to rozumieć podmiot sprowadzający książkę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

(wewnątrzwspólnotowe nabycie) lub z terytorium państwa niebędącego członkiem Unii 

Europejskiej, w celu wprowadzenia jej do obrotu; 

5) sprzedawcy końcowym - należy przez to rozumieć podmiot wykonujący działalność 

gospodarczą w zakresie obrotu książkami, który sprzedaje książkę nabywcy końcowemu; 



6) nabywcy końcowym - należy przez to rozumieć podmiot, który nabywa książkę w celach 

innych niż jej sprzedaż, w szczególności sprzedaż w ramach wykonywanej przez siebie 

działalności gospodarczej; 

 

 

Art. 3. 

 

Przepisów ustawy nie stosuje się do sprzedaży książki z wykorzystaniem środków komunikacji 

elektronicznej spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

chyba że książka jest odbierana przez nabywcę końcowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 

punkcie odbioru wskazanym przez sprzedawcę końcowego lub wysyłka książki do nabywcy 

końcowego następuje z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również do sprzedaży wysyłkowej 

książki z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za granicę. 

 

 

Art. 4. 

 

1. Przed wprowadzeniem książki do obrotu wydawca i importer są obowiązani do ustalenia 

jednolitej ceny książki. 

2. Wydawca i importer są obowiązani umieścić trwale na książce oraz w internetowym katalogu 

wydawcy, jeśli taki wydawca posiada, jednolitą cenę książki oraz informację o miesiącu i roku 

wprowadzenia książki do obrotu. 

3. Przed wprowadzeniem książki do obrotu wydawca i importer są obowiązani do przekazania 

odpowiedniej instytucji informacji o jednolitej cenie książki oraz o zmianach tej ceny.   

4. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w drodze 

rozporządzenia, określi instytucję właściwą dla gromadzenia, przetwarzania i udostępniania 

informacji o jednolitej cenie książki oraz o zmianach tej ceny, a także do prowadzenia rejestru 

jednolitych cen książek. 

5. Jednolita cena książki obejmuje wszelkie dodatki sprzedawane wraz z książką i stanowiące jej 

integralną część, w szczególności nośniki utworów, w tym muzycznych i audiowizualnych. 

 

 

Art. 5. 

 

Obowiązek ustalenia jednolitej ceny książki nie ma zastosowania do książki: 

1) wydanej na zamówienie w łącznym nakładzie nieprzekraczającym 100 egzemplarzy w ciągu 

12 miesięcy od daty wprowadzenia książki do obrotu; 

2) wydanej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w języku innym niż język polski i 

sprowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

3) w wydaniu bibliofilskim, charakteryzującym się wysoką jakością wydania, o przeznaczeniu 

kolekcjonerskim i wydanej w numerowanym nakładzie nieprzekraczającym 500 

egzemplarzy; 

4) artystycznej, której wydanie wymagało wykorzystania metod rękodzielniczych. 

 

 



Art. 6. 

 

1. Jednolita cena książki w ramach subskrypcji lub jednorazowej sprzedaży całej serii lub kolekcji 

książek oraz wielotomowych encyklopedii i słowników może być różna od sumy jednolitych cen 

poszczególnych części lub tomów książki. 

2. W przypadku sprzedaży książki wydanej przez wydawcę danego odpłatnego dziennika lub 

czasopisma, wydawca i importer są uprawnieni do ustalenia innej jednolitej ceny książki dla 

prenumeratorów tego dziennika lub czasopisma, z zastrzeżeniem, że taka cena nie może być 

niższa niż 80% jednolitej ceny takiej książki sprzedawanej nie dla prenumeratorów.  

3. Jeżeli sprzedaż książki nabywcy końcowemu jest dokonywana na raty, łączna kwota rat nie może 

być niższa od ustalonej uprzednio jednolitej ceny książki. 

4. Wydawca i importer są uprawnieni do ustalenia różnych jednolitych cen książki wydanej w 

różnych standardach edytorskich, w szczególności wydanej w twardej lub miękkiej oprawie. 

5. Wydawca i importer są zobowiązani zapewnić stosowanie w przedsprzedaży książki ceny 

zgodnej z ceną jednolitą książki.  

 

 

Art. 7. 

 

1. Jednolita cena książki obowiązuje w okresie od daty wprowadzenia książki do obrotu do upływu 

12 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

wprowadzono książkę do obrotu. 

2. Po upływie 6 miesięcy okresu, o którym mowa w ust. 1, wydawca i importer są uprawnieni do 

wycofania z rynku całego nakładu książki i ustalenia nowej jednolitej ceny książki obowiązującej 

do końca tego okresu. 

3. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług stosowanej do książek w okresie, o 

którym mowa w ust. 1, wydawca i importer są uprawnieni do aktualizacji jednolitej ceny książki 

uwzględniającej tę zmianę. 

4. W przypadku importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia książki wydanej w Rzeczypospolitej 

Polskiej, a następnie objętej eksportem lub wewnątrzwspólnotową dostawą na terytorium 

innego państwa jednolita cena książki w okresie, o którym mowa w ust. 1, nie może być niższa 

niż jednolita cena książki ustalona przez wydawcę. 

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do sprowadzenia książki z państw członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 

chyba że obiektywne czynniki, w szczególności brak rzeczywistej sprzedaży książki w tych 

państwach, pozwalają stwierdzić, że działanie to miało na celu obejście przepisów ustawy. 

 

 

Art. 8. 

 

1. Do sprzedaży książki po jednolitej cenie książki obowiązany jest sprzedawca końcowy. 

2. Sprzedawca końcowy jest obowiązany do sprzedaży książki nabywcy końcowemu po cenie nie 

niższej niż 95% i nie wyższej niż 100% jednolitej ceny książki. 

3. Sprzedawca końcowy jest uprawniony do sprzedaży książki po cenie nie niższej niż 80% i nie 

wyższej niż 100% jednolitej ceny książki, jeżeli książka jest nabywana przez: 



1) instytucję kultury w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o 

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz. 

423 oraz z 2015 r. poz. 337); 

2) jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. 2)); 

3) uczelnię w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. ((Dz.U. z 2012 r. poz. 572 

tekst jedn. ze zm.) 

4) instytut badawczy, o którym mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach 

badawczych (Dz.U. z 2016 r. poz. 371, tekst jedn.)); 

5) instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, o którym mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 

2010 r. o Polskiej Akademii Nauk ((Dz.U. z 2016 r. poz. 572, tekst jedn.)). 

4. Przepis ust. 3 stosuje się także w przypadku nabywania książek przez inne podmioty, na potrzeby 

funkcjonowania podmiotów, o których mowa w ust. 3. 

5. Sprzedawca końcowy jest uprawniony do sprzedaży książki po cenie nie niższej niż 85% i nie 

wyższej niż 100% jednolitej ceny książki, jeżeli książką tą jest podręcznik kupowany przez 

stowarzyszenie rodziców uczniów danej szkoły korzystających z danego podręcznika. 

6. Sprzedawca końcowy jest uprawniony do sprzedaży książki po cenie nie niższej niż 85% i nie 

wyższej niż 100% jednolitej ceny książki podczas trwających nie dłużej niż 4 dni targów książki, w 

czasie których książki do sprzedaży oferuje co najmniej 10 sprzedawców końcowych. 

7. Książka wybrakowana, wadliwa lub uszkodzona może być sprzedawana po cenie innej niż 

jednolita cena książki pod warunkiem poinformowania nabywcy końcowego o wadach danego 

egzemplarza. 

 

 

Art. 9. 

 

Obowiązek sprzedaży książki po jednolitej cenie książki nie ma zastosowania do jej sprzedaży: 

1) wydawcy książki, 

2) importerowi książki, 

3) przedsiębiorcom wykonującym działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji książek, 

4) pracownikom podmiotów, o których mowa w pkt 1-3, 

5) autorowi książki, 

6) bibliotece w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. 

2012 r. poz. 642 i 908 oraz z 2013 r. poz. 829) 

- pod warunkiem zakupu książki na własny użytek. 

 

 

Art. 10. 

 

1. Jeżeli nabywca końcowy nie ma możliwości zakupu w punkcie sprzedaży książki objętej ofertą 

handlową wydawcy lub importera, sprzedawca końcowy jest obowiązany, na żądanie nabywcy 

końcowego i pod warunkiem dostępności książki u wydawcy lub importera, po zapłaceniu przez 

nabywcę końcowego jednolitej ceny książki, zamówić jeden egzemplarz takiej książki dla 

nabywcy końcowego. W takim przypadku sprzedawca końcowy jest uprawniony do obciążenia 

nabywcy końcowego wyłącznie kosztami związanymi z dostarczeniem książki. 



2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do punktów sprzedaży, w których przeważająca działalność nie 

polega na sprzedaży książek, w szczególności do punktów sprzedaży prasy i sklepów 

wielobranżowych. 

 

 

Art. 11. 

 

W okresie obowiązywania jednolitej ceny książki zakazane jest w ramach prowadzonej działalności 

gospodarczej: 

1) informowanie o sprzedaży książki po cenie niższej niż jednolita cena książki w punkcie 

innym niż punkt sprzedaży książki nabywcy końcowemu; 

2) oferowanie książki jako bezpłatnego dodatku do produktów lub usług, a także oferowanie 

produktów lub usług jako dodatków do książki, zarówno bezpłatnych, jak i po cenie 

znacząco odbiegającej od ceny rynkowej tych produktów lub usług, chyba że sprzedaż tych 

produktów lub usług łącznie z książką została przewidziana przez wydawcę lub importera i 

uwzględniona przez te podmioty w jednolitej cenie książki. 

 

 

Art. 12. 

Kto: 

1) wbrew przepisowi art. 4 ust. 1 nie ustala jednolitej ceny książki, 

2) wbrew przepisowi art. 5 ust. 1 nie umieszcza trwale jednolitej ceny książki na książce oraz 

nie zamieszcza jej w internetowym katalogu wydawcy, jeżeli takowy prowadzi, 

3) wbrew przepisowi art. 5 ust. 1 nie umieszcza na książce oraz w internetowym katalogu 

wydawcy, jeżeli takowy prowadzi, informacji o miesiącu i roku wprowadzenia książki do 

obrotu albo umieszcza informację nieprawdziwą, 

4) nie sprzedaje egzemplarzy książki po jednolitej cenie książki w okresie, o którym mowa w 

art. 7 ust.1, 

5) wbrew przepisowi art. 11 pkt 1 informuje o sprzedaży książki po cenie niższej niż jednolita 

cena książki w punkcie innym niż punkt sprzedaży książki nabywcy końcowemu, 

6) wbrew przepisowi art. 11 pkt 2 oferuje książkę jako bezpłatny dodatek do produktów lub 

usług lub oferuje produkty lub usługi jako dodatki do książki 

- podlega karze grzywny. 

 

 

Art. 13. 

 

Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w art. 12, następuje w trybie przepisów ustawy z 

dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395, 

z późn. zm.3)). 

 

 

Art. 14. 

 



W ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, 

poz. 1503, z późn. zm.4)) w art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 

„2. Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności: wprowadzające w błąd oznaczenie 

przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo 

usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, 

nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub 

nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję 

publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej, 

prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym oraz sprzedaż książek po cenie 

innej niż jednolita cena książki, z naruszeniem przepisów ustawy z dnia [*] o jednolitej cenie książki 

(Dz. U. poz. ...).”. 

 

 

 

Art. 15. 

 

Przepisy ustawy stosuje się do książki wydanej lub sprowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej po dniu wejścia w życie ustawy. 

 

 

Art. 16. 

 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. 


