Wykroczenia przeciwko interesom
konsumentów.
Art. 132. (125) (skreślony Rozdział XV).
Art. 133. § 1. Kto nabywa w celu odprzedaży z
zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne,
rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie
sprzedaje z zyskiem,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo
grzywny.
§ 2. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są
karalne.
Art. 134. § 1. (126) Kto przy sprzedaży towaru lub
świadczeniu usług oszukuje nabywcę co do ilości,
wagi, miary, gatunku, rodzaju lub ceny, jeżeli
nabywca poniósł lub mógł ponieść szkodę nie
przekraczającą 100 złotych,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo
grzywny.
§ 2. (127) Tej samej karze podlega, kto przy nabyciu
produktów rolnych lub hodowlanych oszukuje
dostawcę co do ilości, wagi, miary, gatunku lub ceny,
jeżeli dostawca poniósł lub mógł ponieść szkodę nie
przekraczającą 100 złotych.
§ 3. (128) Usiłowanie wykroczenia określonego w §
1 lub 2 oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne.
tezy z piśmiennictwa

Art. 135. (129) Kto, zajmując się sprzedażą
towarów w przedsiębiorstwie handlu detalicznego lub
w przedsiębiorstwie gastronomicznym, ukrywa przed
nabywcą towar przeznaczony do sprzedaży lub
umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia
sprzedaży takiego towaru,
podlega karze grzywny.
orzeczenia sądów
Art. 136. § 1. (130) Kto z towarów przeznaczonych
do sprzedaży umyślnie usuwa utrwalone na nich
oznaczenie
określające
ich
cenę,
termin
przydatności do spożycia lub datę produkcji, jakość
lub ilość nominalną, gatunek lub pochodzenie,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo
grzywny.
§ 2. Kto przeznacza do sprzedaży towary z
usuniętym trwałym oznaczeniem ich ceny, terminu
przydatności do spożycia lub daty produkcji, jakości,
gatunku lub pochodzenia albo towary niewłaściwie
oznaczone,
podlega karze ograniczenia wolności albo
grzywny do 1.500 złotych.
§ 3. Usiłowanie wykroczenia określonego w § 1
oraz podżeganie do niego i pomocnictwo są karalne.
tezy z piśmiennictwa
projekty ustaw

Art. 137. § 1. (131)
Kto
w
przedsiębiorstwie
handlowym lub usługowym narusza przepisy o
obowiązku uwidaczniania cen lub ilości nominalnej,
podlega karze grzywny do 1.500 złotych albo
karze nagany.
§ 2. (132) Kierownik punktu sprzedaży detalicznej
lub zakładu gastronomicznego, który nie ma faktur
albo innych dowodów dostawy lub przyjęcia na
towary przechowywane w punkcie sprzedaży
detalicznej lub zakładzie gastronomicznym,
podlega karze aresztu albo grzywny.
Art. 138. Kto,
zajmując
się
zawodowo
świadczeniem usług, żąda i pobiera za świadczenie
zapłatę wyższą od obowiązującej albo umyślnie bez
uzasadnionej przyczyny odmawia świadczenia, do
którego jest obowiązany,
podlega karze grzywny.
Art. 138a. (133) § 1. Kto, zawierając umowę poza
lokalem przedsiębiorstwa, nie okazuje konsumentowi
dokumentu
potwierdzającego
prowadzenie
działalności
gospodarczej
oraz
dokumentu
tożsamości, podlega karze grzywny.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto zawierając
umowę w cudzym imieniu poza lokalem
przedsiębiorstwa, nie okazuje ponadto dokumentu
potwierdzającego swoje umocowanie.
projekty ustaw

Art. 138b. (134) § 1. Kto, będąc zobowiązany na
mocy
orzeczenia
sądu
do
zaniechania
wykorzystywania lub do odwołania zalecenia
stosowania ogólnych warunków umów albo wzoru
umowy, nie stosuje się do tego obowiązku,
zawierając w umowie niedozwolone postanowienia
umowne, podlega karze grzywny.
§ 2. Jeżeli orzeczenie sądu, o którym mowa w § 1,
dotyczy przedsiębiorcy nie będącego osobą
fizyczną, odpowiedzialność przewidzianą w § 1
ponosi osoba kierująca przedsiębiorstwem lub osoba
upoważniona do zawierania umów z konsumentami.
Art. 138c. (135) § 1. Kto w zakresie działalności
swojego przedsiębiorstwa zawiera z konsumentem
umowę o kredyt konsumencki z rażącym
naruszeniem wymagań dotyczących treści umowy
albo z pominięciem obowiązku doręczenia jej
dokumentu, podlega karze grzywny.
§ 2. (136) Tej samej karze podlega, kto w ofertach i
reklamach dotyczących kredytu konsumenckiego
zawierających jakiekolwiek dane dotyczące kosztu
kredytu konsumenckiego, nie podaje rzeczywistej
rocznej stopy oprocentowania.
§ 3. Kto przyjmuje od konsumenta weksel lub czek
niezawierający klauzuli "nie na zlecenie" w celu
spełnienia
lub
zabezpieczenia
świadczenia

wynikającego z umowy o kredyt konsumencki,
podlega karze grzywny.
§ 4. Jeżeli przedsiębiorcą jest podmiot niebędący
osobą fizyczną, odpowiedzialność przewidzianą w
przepisach § 1-3 ponosi osoba kierująca
przedsiębiorstwem lub osoba upoważniona do
zawierania umów z konsumentami.
tezy z piśmiennictwa
Art. 139. (137) (skreślony).

