


Definicja pojęcia

 Konsument – (łac. consumens, consumentis) 
spożywca; nabywca towarów na własny użytek 
(niezwiązanych z jego działalnością gospodarczą lub 
zawodową), też nabywca usług.

 Konsument ma prawo wyboru. To jego decyzje 
wpływają na kształtowanie się rynku, który będzie 
odpowiednio reagował na zmiany upodobań klientów, 
dążąc do pozyskania jak największej liczby osób 
korzystających z dobra lub usługi. 



Konstytucja RP rozdział II, art. 76

„Władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników 
i najemców przed działaniami zagrażającymi ich 
zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz 
nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Zakres tej 
ochrony określa ustawa”



Instytucje, które chronią interesy 
konsumentów

· Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji
· Rzecznik Praw Konsumenta 

W Katowicach siedziba : UMK Warszawska 6 
· Inspekcja Sanitarna
· Inspekcja Handlowa
· Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Konsumentów
· Federacja Konsumentów

-48 oddziałów na terenie całego kraju, pełniących funkcje poradni 
konsumenckich
· Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

-współpracuje z UOKiK oraz Powiatowymi i Miejskimi 
Rzecznikami Konsumentów  oraz uświadamia konsumentów 
o przysługujących im prawach



Kompetencje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

 1. Współdziałanie z delegaturami  urzędu ochrony 
konkurencji i konsumentów oraz organizacjami 
konsumenckimi.

 2. Kształtowanie polityki ochrony konsumentów

 3. Nakładanie kar pieniężnych na nieuczciwych 
przedsiębiorców.

 4.Kontrolowanie wzorców umów w celu 
wyeliminowania niedozwolonych postanowień.

 5.Wydawanie nakazu wycofania produktu z rynku.

 6. Prowadzenie postępowania zmierzającego do 
likwidacji praktyk naruszających interesy 
konsumentów jako zbiorowości.



Kompetencje Miejskiego (Powiatowego) 
Rzecznika Konsumentów 

1. Udzielanie bezpłatnych porad z zakresu praw 
konsumentów.

2.Udzielanie pomocy w kierowaniu spraw na drogę 
sądową.

3.Prowadzenie rozmów z przedsiębiorcami w imieniu 
pokrzywdzonego konsumenta.



Prawa konsumenta



Prawa konsumentów:
· Prawo do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa
· Prawo do informacji
· Prawo do ochrony interesu ekonomicznego 
konsumenta
· Prawo do odszkodowania i ułatwień w ich 
dochodzeniu
· Prawo do reprezentacji swoich interesów



Prawo do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 

„Kto wytwarza lub sprzedaje produkt niebezpieczny, ten 
odpowiada za ciężki uszczerbek na zdrowiu, inne 
naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, 
a także za doznaną krzywdę konsumenta „

 Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów z dnia 12 grudnia 2003 r. (DzU z 2003 
r. Nr 229, poz. 2275). 

 Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę 
wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (DzU z 2000r. Nr 22, 
poz. 271 z późn. zmianami) . 



Co to jest bezpieczny 
produkt?



 Produkt bezpieczny nie może nam szkodzić

 Oferowane produkty nie mogą zagrażać zdrowiu 
i życiu konsumentów



Czy ktoś sprawdza każdy produkt, 
który można kupić w sklepie?

Za bezpieczeństwo każdego produktu 
trafiającego do sprzedaży 
odpowiedzialny jest producent – to on 
deklaruje, że to, co sprzedaje, spełnia 
wymogi bezpieczeństwa. 

 Producent musi dostarczyć 
konsumentom wszelkich informacji 
dotyczących zagrożeń związanych 
z użytkowaniem produkowanego przez 
siebie wyrobu, np. odpowiednich 
ostrzeżeń. Ważne jest również 
oznaczenie CE, które stanowi m. in. 
deklarację producenta, że produkt 
jest bezpieczny i spełnia warunki 
ustalone przez Unię Europejską.



Edukacyjna kampania konsumencka
"Czytaj etykiety - chroń siebie i swój świat".

Badania Eurobarometru pokazują, że :

1. 50% Polaków w ogóle nie czyta napisów na 
opakowaniach przed dokonaniem zakupu,

2. 64% nie zna znaczenia żadnego z oznakowań 
i certyfikatów.



Oznaczenia
 Człowiek i kosz - to oznaczenie 

produktów nadających się do odzysku. 
 Skrót "alu" oznacza, że opakowanie 

zostało wykonane z aluminium.
 Dwie strzałki tworzące koło -

(Zielony punkt) oznaczający, że 
producent  wnosi wkład finansowy w 
budowę i funkcjonowanie systemu 
recyklingu odpadów, pochodzących z 
opakowań (zgodnie z przepisami prawa 
polskiego i UE).

 Dłoń na tle kuli ziemskiej to znak 
umieszczany na produktach, które nie 
niszczą warstwy ozonowej. 

 Symbol ognia informuje, że produkt 
jest łatwopalny, a temperatura 
przechowywania nie powinna 
przekroczyć 50 stopni Celsjusza. 
Opakowania nie można też nacinać ani 
nakłuwać nawet po zużyciu zawartości.





Co można zrobić, gdy produkt nie 
jest bezpieczny?

 Jeśli uznamy, że produkt nie jest bezpieczny, należy 
powiadomić Inspekcję Handlową albo Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów i żądać 
przeprowadzenia kontroli. Można też zgłosić się do 
Federacji Konsumentów. 
 Jeśli uważamy, że produkt był niebezpieczny i wyrządził 

nam szkodę, mamy również możliwość skorzystania z 
przepisów Kodeksu cywilnego, ułatwiających 
uzyskanie odszkodowania za szkodę spowodowaną 
przez produkt niebezpieczny. 

 Z pozwem o odszkodowanie może wystąpić każdy .



Czy istnieje lista produktów, o których wiadomo,
że są niebezpieczne?

 Od 2001 r. prowadzony jest w Polsce rejestr produktów 
niebezpiecznych. Jest on dostępny na stronach 
internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów – www.uokik.gov.pl 





Prawo do informacji

Konsumenci powinni mieć zapewnioną możliwość 
świadomego podejmowania decyzji i dokonywania 
wyborów dóbr i usług. 

Podstawą dokonywania przez konsumentów racjonalnych 
wyborów musi być:

 rzetelna informacja o cechach oferowanych towarów i 
usług ( etykieta w języku polskim zawierająca dane o 
producencie dystrybutorze, skład produktu, forma 
montażu etc)

 warunkach bezpiecznego ich użytkowania, 

 procedurach reklamacyjnych w przypadku ujawnienia 
ich niewłaściwej jakości.



Znaczenie etykiety



Prawo do informacji

 Ochrona konsumenta przed informacją naruszającą 
jego prywatność 
 Informacja handlowa (w postaci druków ulotnych, folderów i 

innych materiałów reklamowych) może naruszać prawo do 
prywatności. 
 Osoba fizyczna, ma prawo do ochrony przed narzucaniem jej roli biernego 

uczestnika rynku. 

 Aby działanie przedsiębiorcy, który kieruje do konsumenta informacje 
reklamowe było bezprawne, wystarczy wyraźny sprzeciw, skierowany do 
przedsiębiorcy w taki sposób, aby mógł się z nim zapoznać.

 W przypadku, gdy chodzi o korespondencję zaadresowaną 
imiennie, konieczne jest zawiadomienie nadawcy tej 
korespondencji.

 Stowarzyszenia Sprzedawców Bezpośrednich prowadzi listę 
Robinsona od 1996r. Zgłoszenie do Stowarzyszenie spowoduje 
skreślenie naszego adresu z baz danych, którymi ono dysponuje.



Prawo do ochrony interesu ekonomicznego
Prawo to wyraża konieczność ochrony konsumentów 

przed działaniami przedsiębiorców (zwłaszcza o 
dominującej pozycji na rynku lub monopolistów), 
którzy mogą naruszyć ich interesy ekonomiczne przez

 narzucenie niekorzystnych warunków umów,

 nieuczciwą konkurencję, 

 stosowanie nadmiernie wygórowanych cen 

 i innych nierzetelnych praktyk handlowych. 

Konsument ma prawo do:
 ochrony przy zawieraniu umowy;

 ochrony przed krzywdzącą treścią umowy;

 ochrony przed niewłaściwą jakością świadczenia



Prawo do reprezentacji swoich interesów

Sprowadza się ono w Polsce w praktyce do szczególnej 
roli organizacji konsumenckich oraz do reprezentacji 
interesów konsumentów także przez specjalne organy, 
tj. Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika 
Konsumentów i Prezesa Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów.



Odpowiedz, które z praw konsumenta zostało naruszone w opisanych niżej sytuacjach:

 1. Taksówkarze wszystkich dużych korporacji taksówkowych w Twoim 

mieście podnoszą cenę opłaty początkowej o 2 zł.

 2. Na rynek trafiło blisko 4000 dziecięcych zestawów do makijażu 

zawierających niedozwolone w kosmetykach substancje: ołów i chrom

 3. Producent wadliwego towaru twierdzi, że każdy kto czuje się 

pokrzywdzony, samodzielnie musi dochodzić swoich praw.

 4. W sklepach spożywczych można kupić słodycze wyprodukowane w 

Niemczech w opakowaniach opatrzonych jedynie napisami w języku 

niemieckim.

 5. W Twojej miejscowości w kioskach z prasą dostępne są dwa różne 

dzienniki o zasięgu ogólnopolskim. Jeden z nich na terenie Twojego 

województwa kosztuje o 50% mniej niż w innych regionach kraju, dlatego 

bardzo chętnie jest kupowany.

 6. Do serwisów coraz częściej zgłaszają się właściciele jednego z modeli 

aut wyprodukowanych w 2011r. Przyczyną tej sytuacji są fabryczne wady 

układu hamulcowego.



Zadanie
 Nie dość, że konsument, nie sprawdził rzeczywistego 

zastosowania deski, ale na dodatek nie sprawdził 
danych kontrahenta ani warunków transakcji. Deska 
do prasowania nie była tą wymarzoną deską. 

 Co może teraz konsument?



Linki dla zainteresowanych
 https://www.youtube.com/channel/UC7M1IAGD66uK

6utuEm6FW_w

 https://ekonsument.pl/p28_prawa_konsumenta.html

https://www.youtube.com/channel/UC7M1IAGD66uK6utuEm6FW_w
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