
Projekt z dnia 28 kwietnia 2020 r. 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E

MINISTRA ROZWOJU1)

z dnia ……2020 r. 

w sprawie maksymalnych marż hurtowych i detalicznych stosowanych w sprzedaży 

niektórych maseczek 2)

Na podstawie art. 8a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695) 

zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa maksymalne marże hurtowe i detaliczne stosowane w 

sprzedaży następujących towarów:

1) maseczek ochronnych będących środkami ochrony indywidualnej w rozumieniu art. 3 

pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 

2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 

89/686/EWG (Dz. Urz. UE L 81 z 31.03.2016, str. 51);

2) maseczek nie będących środkami ochrony indywidualnej służących do osłaniania nosa i 

ust.  

§ 2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do maseczek ochronnych będących 

wyrobami medycznymi, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. 

o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186). 

1) Minister Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – gospodarka na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 2261).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu……, pod numerem……, 
zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 
krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które 
wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. 
ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących 
usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).
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§ 3. 1. Marża hurtowa to stosunek zysku ze sprzedaży do ceny sprzedaży, przedsiębiorcy 

prowadzącego sprzedaż hurtową, wyrażony w procentach.

2. Dla towarów, o których mowa w § 1, maksymalna marża hurtowa wynosi 8% ceny zbytu.

§ 4. 1. Marża detaliczna to stosunek zysku ze sprzedaży do ceny sprzedaży, 

przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż detaliczną, wyrażony w procentach.

2. Dla towarów, o których mowa w § 1, podstawę obliczenia maksymalnej marży 

detalicznej stanowi:

Cena hurtowa w złotych Marża detaliczna liczona od ceny hurtowej

0–3 50%

3,01–5 40%

5,01–7 30%

7,1–10 20%

10,1–15 10%

powyżej 15 5%

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ROZWOJU

JADWIGA EMILEWICZ

W POROZUMENIU:

MINISTER ZDROWIA

MINISTER ROLNICTWA 

I ROZWOJU WSI 

Za zgodność pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym

Aneta Mijal

Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego 

/podpisano elektronicznie/
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