
W dniu 16 marca Wydział Spraw Konsumenckich i Ochrony Pracowników (Department of 
Consumer and Worker Protection, DCWP) miasta Nowy Jork poinformował o wprowadzeniu 
specjalnego przepisu, na mocy którego zawyżanie cen towarów lub usług niezbędnych do 
powstrzymania bądź ograniczenia rozprzestrzeniania się nowego koronawirusa (COVID-19) lub 
leczenia zakażonych osób uznaje się za niezgodne z prawem. 

Mogą to być na przykład:

•  Środki czyszczące
•  Produkty i usługi diagnostyczne
•  Środki dezynfekujące (ściereczki, płyny, spraye) 
•  Maseczki ochronne
•  Rękawiczki
•  Środki odkażające do rąk

•  Leki
•  Ręczniki papierowe
•  Alkohol izopropylowy
•  Mydło
•  Chusteczki

Podnoszenie cen tego rodzaju towarów i usług o 10% lub więcej uznaje się za niezgodne  
z prawem.

Wyjątek:
W przypadku podniesienia ceny tych produktów z powodu wzrostu kosztów ich pozyskania 
należy przedstawić dowód do DCWP.
Należy pamiętać, że każda podwyżka cen musi być porównywalna. W przypadku zapłaty  
o 2 USD więcej za sztukę, nie można podwyższyć ceny o 50 USD.

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy odwiedzić stronę nyc.gov/dcwp. 

Sprzedajesz towary lub usługi 
niezbędne do ograniczenia 
rozprzestrzeniania się COVID-19?

Naliczanie zawyżonych cen 
jest NIEZGODNE Z PRAWEM.
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On March 16, the NYC Department of Consumer and Worker Protection (DCWP) announced 
an emergency rule that makes price gouging illegal for any personal or household good 
or any service that is needed to prevent or limit the spread of or treat the new coronavirus 
(COVID-19). 

Examples include:

•  Cleaning products
•  Diagnostic products and services
•  Disinfectants (wipes, liquids, sprays) 
•  Face masks
•  Gloves
•  Hand sanitizer

•  Medicines
•  Paper towels
•  Rubbing alcohol
•  Soap
•  Tissues

It is illegal to increase prices of these types of goods and services by 10% or more.

Exception:

If you raised the price of these items because it costs you more to supply them, you must 
provide proof to DCWP.

Be aware that any increase must be comparable. If you paid $2 more per item, you cannot 
charge customers $50 more.

For more information, visit nyc.gov/dcwp. 

Do you sell any good or  
service needed to limit  
the spread of COVID-19?

It is ILLEGAL to 
overcharge customers.
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