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Ochrona praw konsumentów w Polsce  
i w wybranych krajach

Wstęp

Potrzeba prowadzenia przez państwo polityki konsumenckiej, wynika-
jąca z konstatacji, iż zasady wolnego rynku nie są w stanie zagwaran-
tować równej pozycji podmiotów na nim działających, stała się obecna 
w ekonomii światowej w latach 60-tych XX w. Trend ten zapoczątkowały 
Stany Zjednoczone, które jako pierwsze państwo wprowadziły do swo-
jego prawodawstwa ustawy chroniące prawa konsumentów. Prezydent 
J.F. Kennedy, przemawiając w Kongresie, zwrócił uwagę na potrzebę 
wsparcia i instytucjonalnego wzmocnienia pozycji tej grupy na rynku:

Wszyscy jesteśmy konsumentami. Konsumenci stanowią najwięk-
szą grupę ekonomiczną w gospodarce, wpływającą oraz pozostającą pod 
wpływem prawie każdej publicznej i prywatnej decyzji ekonomicznej. 
Ale jednocześnie są oni często jedyną ważną grupą, której zdanie nie jest 
wysłuchiwane1.

Stwierdzenie to wypowiedziane zostało 15 marca 1962 r., którą to 
datę przyjmuje się za dzień powstania prawa konsumenckiego. Uchwa-
lone wówczas ustawy zawierały pięć podstawowych praw, które do tej 
pory stanowią podstawę rozwiązań legislacyjnych zarówno w syste-
mach prawnych poszczególnych krajów, jak i w prawodawstwie Unii 
Europejskiej. Są to: prawo do bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, prawo do 
informacji i edukacji, prawo do ochrony interesów ekonomicznych, prawo 
do zrzeszania się i reprezentacji oraz prawo do efektywnego dochodzenia 
roszczeń.2 O decydującej roli tego wydarzenia dla wzmocnienia pozycji 
i bezpieczeństwa konsumentów świadczy fakt, że co roku 15 marca ob-
chodzony jest Światowy Dzień Praw Konsumentów.

 1 Jurczyk Z., Majewska-Jurczyk B., Model ochrony konsumentów w Unii Europejskiej, 
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 380, 2015

 2 Prawa konsumenta w teorii i praktyce, (red.) Jagielska M., Podgórski K., Sługocka-
-Krupa E., Fras M., Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018
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Kolejnym krokiem zmierzającym do nadania szczególnej rangi pro-
blemowi bezpieczeństwa konsumentów było przyjęcie przez Radę Euro-
py rezolucji nr 543 z 17 maja 1973 r. o karcie ochrony konsumenta, a przede 
wszystkim rezolucji Rady EWG z 14 kwietnia 1975 r. w sprawie wstępnego 
programu EWG dotyczącego ochrony i informacji konsumentów.

Na potrzebę ochrony tej grupy uczestników rynku zwróciła rów-
nież uwagę Organizacja Narodów Zjednoczonych, przyjmując w 1985 
roku rezolucję zawierającą wytyczne w sprawie ochrony konsumentów. 
Celem tych postanowień było m.in. utrzymanie odpowiedniego poziomu 
całej populacji konsumentów, wzrost etyki producentów i sprzedawców, 
zwalczanie nieuczciwych praktyk w biznesie, rozszerzenie międzynaro-
dowej współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów.3

Unia Europejska formalnie uznała ochronę konsumenta za jedną ze 
swoich polityk w Traktacie z Maastricht4, podpisanym 7 lutego 1992 r. 
Następnie, 2 października 1997 r. w Traktacie Amsterdamskim5 przy-
jęto „Plan działania w zakresie ochrony konsumenta na lata 1999-2014” 
przewidujący wzmocnienie pozycji konsumentów oraz zapewnienie im 
bezpieczeństwa poprzez respektowanie ich ekonomicznych interesów. 
Dokumenty te nadały polityce konsumenckiej autonomiczny charak-
ter i zbudowały podstawę do stworzenia instytucjonalnych rozwiązań.6

Prawo konsumenckie

Słabsza pozycja konsumenta na rynku jest wynikiem takich czynników 
jak: brak dostępu do rzetelnej informacji czy stosowanie niedozwolonych 
praktyk rynkowych i marketingowych. Zrównanie pozycji podmiotów na 
rynku wymaga więc interwencji państwa, nie tylko poprzez zapewnienie 
uczciwych zasad konkurencji, ale przede wszystkim objęcie konsumen-
tów ochroną instytucjonalną (zarówno w sporach zbiorowych jak i indy-
widualnych) oraz zwalczanie nieuczciwych praktyk stosowanych przez 
przedsiębiorców. Podstawowym warunkiem skuteczności takiej polityki 
jest stworzenie aktów prawnych zawierających rozwiązania dotyczące:

 3 Mazuruk P., Ochrona praw konsumenta w Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do 
prawodawstwa Unii Europejskiej, Studies & Proceedings of Polish Association for 
Knowledge Management, Nr 51, 2011

 4 Traktat o Unii Europejskiej
 5 Traktat z Amsterdamu zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, traktaty ustana-

wiające Wspólnoty Europejskie i niektóre związane z nimi akty
 6 Noty faktograficzne o Unii Europejskiej, http://www.europarl.europa.eu/factsheets/

pl/sheet/46/polityka-ochrony-konsumentow-zasady-i-instrumenty#_ftn1



6

 – sformułowania definicji pojęć;
 – stworzenia odpowiedniego otoczenia instytucjonalnego, wska-

zania organów odpowiedzialnych za prowadzenie polityki, 
określenie ich zadań i kompetencji;

 – identyfikacji i zwalczania nieuczciwych praktyk handlowych 
i marketingowych,

 – bezpieczeństwa produktów i usług na rynku, ustalania norm 
i badania zgodności z nimi;

 – funkcjonowania stowarzyszeń i innych organizacji konsumenc-
kich poprzez określenie ich statusu prawnego oraz zakresu 
działania;

 – określenia zasad współpracy instytucji państwowych z orga-
nizacjami konsumenckimi i wzmocnienia pozycji tych drugich 
(np. poprzez dotacje z budżetu państwa); 

 – stworzenia mechanizmów pomocy dla konsumentów poprzez 
wsparcie informacyjne i prawne, mediacje oraz ułatwienie do-
chodzenia ich praw przed sądami, określenie procedur i sankcji;

 – prowadzenia szeroko zakrojonej akcji informacyjnej obejmu-
jącej wszelkie aspekty, takie jak: zakres przysługujących im 
praw, metody rozwiązywania sporów, określenie podmiotów 
udzielających wsparcia itp.

Zakres regulacji zawarty w prawie konsumenckim powinien więc 
obejmować przepisy prawa cywilnego, administracyjnego, finansowego 
oraz karnego. 

W niektórych krajach zasada ochrony praw konsumentów jest pod-
niesiona do rangi konstytucyjnej. W Polsce prawo konsumenckie jest re-
alizacją art. 76 Konstytucji, który stanowi, iż: władze publiczne chronią 
konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażają-
cymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi 
praktykami rynkowymi. Konstytucja wskazuje więc organy państwa 
jako podmioty odpowiedzialne za realizację tej zasady. Oprócz Polski 
zasadę tę zawierają konstytucje takich krajów jak: Bośnia i Hercegowina, 
Hiszpania, Serbia czy Turcja.

Prawo konsumenckie w  krajach Unii Europejskiej stanowi im-
plementację przepisów unijnych. Na szczeblu europejskim stworzo-
ne zostały ujednolicone ramy prawne ochrony praw konsumenta we 
wszystkich krajach członkowskich. Jak wyżej wspomniano, w Trak-
tacie z Maastricht ochrona konsumenta formalnie uznana została za 
jedną z polityk Wspólnoty Europejskiej. Obecnie podstawą prawną dla 
pełnego zakresu działań w obszarze ochrony konsumentów jest art. 
169 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który stanowi, że 
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dążąc do popierania interesów konsumentów i zapewnienia wysokiego 
poziomu ochrony konsumentów, Unia przyczynia się do ochrony zdrowia, 
bezpieczeństwa i interesów gospodarczych konsumentów, jak również 
wspierania ich prawa do informacji, edukacji i organizowania się w celu 
zachowania ich interesów7. Ochrona ta stanowi więc część strategicznego 
celu Unii zmierzającego do poprawy jakości życia wszystkich jej oby-
wateli. Strategia UE w tym obszarze zakłada uwzględnienie interesów 
konsumentów w prawodawstwie UE oraz przy określaniu i realizacji 
innych polityk i działań Unii. Potrzeba zapewnienia wysokiego poziomu 
ochrony konsumentów w politykach Unii została również podkreślona 
w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.

Polska ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów8 z dnia 16 lute-
go 2007 r. (Dz. U. 2018 r. poz. 798) reguluje zasady i tryb przeciwdziałania:

 – praktykom ograniczającym konkurencję; 
 – stosowaniu niedozwolonych postanowień wzorców umów;
 – antykonkurencyjnym koncentracjom przedsiębiorców i  ich 

związków;
 – praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów.

Przez praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów ro-
zumie się godzące w nie, sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami 
zachowanie przedsiębiorcy, w szczególności:

 – naruszanie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, 
prawdziwej i pełnej informacji;

 – nieuczciwe praktyki rynkowe lub czyny nieuczciwej 
konkurencji;

 – proponowanie konsumentom nabycia usług finansowych, któ-
re nie odpowiadają potrzebom tych konsumentów ustalonym 
z uwzględnieniem dostępnych przedsiębiorcy informacji w za-
kresie cech tych konsumentów lub proponowanie nabycia tych 
usług w sposób nieadekwatny do ich charakteru.

Kolejną ustawą implementującą przepisy UE w zakresie transakcji 
konsumenckich jest ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumen-
ta9 (Dz. U. 2017 r. poz. 683 z późn. zm.). Ustawa określa:

 7 Noty faktograficzne o Unii Europejskiej, http://www.europarl.europa.eu/factsheets/
pl/sheet/46/polityka-ochrony-konsumentow-zasady-i-instrumenty#_ftn1

 8 Ustawa dokonuje w  zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 98/27/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 1998 r. w sprawie nakazów zaprze-
stania szkodliwych praktyk w celu ochrony interesów konsumentów (Dz. Urz. UE L 166 
z 11.06.1998; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 004, str. 43).

 9 Ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Parlamentu 
E1uropejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw 
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 – obowiązki przedsiębiorcy zawierającego umowę z konsumentem;
 – zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość 

i poza lokalem przedsiębiorstwa;
 – zasady i tryb wykonania przysługującego konsumentowi prawa 

odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem 
przedsiębiorstwa;

 – zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość 
dotyczącej usług finansowych.

Oprócz wyżej wymienionych aktów prawnych, praw konsumenta 
mogą dotyczyć również ustawy zawierające przepisy z zakresu prawa 
bankowego, finansowego, mieszkaniowego, handlowego oraz Kodeks 
cywilny, w którym zdefiniowane są kluczowe pojęcia występujące w pol-
skim prawie konsumenckim. 

Podobnie jak w Polsce, w większości krajów UE, prawo konsu-
menckie jest uregulowane w odrębnych ustawach o ochronie konsu-
mentów, bądź w ustawach o prawach konsumentów, stanowiących 
implementację przepisów unijnych, uzupełnionych przez przepisy do-
tyczące poszczególnych sektorów gospodarczych i finansowych. Może 
ono również występować w formie kodeksu. Na przykład we Francji 
obowiązuje Kodeks konsumenta, natomiast w Luxemburgu – Kodeks 
ds. konsumpcji.

Przykładem wyczerpującego uregulowania przedmiotowego pro-
blemu w  jednym akcie prawnym jest brytyjska ustawa o  prawach 
konsumenta, uchwalona w ramach reformy prawa konsumenckiego 
przeprowadzonej w 2015 roku, której przyjęcie poprzedzone było sze-
roko zakrojonymi konsultacjami. Ustawa zawiera: 

 – ustanowienie ram, które konsolidują w jednym miejscu klu-
czowe prawa konsumenckie obejmujące zawieranie umów na 
towary i usługi, treści cyfrowe oraz przepisy dotyczące stoso-
wania nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich;

konsumentów, zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG i  dyrektywę 1999/44/
WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającej dyrektywę Rady 85/577/
EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 304 
z 22.11.2011, str. 64), dyrektywy 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie niektórych aspektów sprzedaży  towarów konsump-
cyjnych i związanych z tym gwarancji (Dz. Urz. UE L 171 z 07.07.1999, z późn. zm.) 
oraz dyrektywy 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 wrze-
śnia 2002 r. dotyczącej sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość oraz 
zmieniającej dyrektywę Rady 90/619/EWG oraz dyrektywy 97/7/WE i 98/27/WE 
(Dz. Urz. UE L 271 z 09.10.2002, str. 16, z późn. zm.), ostatnio zmienionej dyrekty-
wą 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. (Dz. 
Urz. UE L 319 z 05.12.2007, str. 1).
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 – wprowadzenie prostych i szybkich rozwiązań dla konsumentów 
oraz małych i średnich przedsiębiorstw w przypadku ujawnie-
nia nieuczciwych praktyk; 

 – konsolidację i uproszczenie uprawnień organów egzekwują-
cych prawo w celu rozpatrzenia potencjalnych naruszeń prawa 
konsumenckiego.

Przepisy dotyczące praw konsumenta zgromadzone w jednym akcie 
prawnym występują także w krajach takich jak: Andora, Albania, Bo-
śnia i Hercegowina, Chorwacja, Czarnogóra, Izrael, Macedonia, Serbia 
i Turcja. 

Istnieje nieliczna grupa krajów, w których przedmiotowy problem 
regulowany jest w wielu aktach prawnych, takich jak kodeksy cywilne, 
przepisy sektorowe lub ustawy regulujące poszczególne aspekty prawa 
konsumenckiego. Do grupy tej należą: 

 – Gruzja – Ustawa o ochronie praw konsumenta została uchylona 
w 2012 r. Kwestie ochrony praw konsumenta regulowane są 
przez Kodeks cywilny oraz ustawę o bezpieczeństwie produktów 
i wolnym handlu, ustawę o bezpieczeństwie żywności, ochronie 
weterynaryjnej i ochronnie roślin;

 – Belgia – przepisy sektorowe;
 – Holandia – głównie Kodeks cywilny; 
 – Niemcy – poszczególne aspekty prawa konsumenckiego regu-

lowane w wielu aktach prawnych;
 – Norwegia – trzy grupy aktów prawnych: dotyczące zobowiązań, 

w których jedna ze stron jest konsumentem, dotyczące marke-
tingu skierowanego do konsumentów oraz inne ustawy zawie-
rające przepisy istotne dla ochrony tej grupy;

 – Kanada – przepisy rozproszone na poziomie ustawodawstwa 
federalnego, terytorialnego i prowincjonalnego;

 – Szwecja – poszczególne aspekty prawa konsumenckiego regu-
lowane w wielu aktach prawnych.

Instytucje ochrony praw konsumentów

Zadania związane z realizacją przez państwo zasady ochrony praw kon-
sumentów mają bardzo szeroki zakres. Obejmuje on:

1. Kształtowanie polityki państwa; 
2. Przygotowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych;
3. Podejmowanie działań w zakresie informowania i edukacji 

konsumentów:
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 – informowanie konsumentów i przedsiębiorstwa o ich pra-
wach i obowiązkach,

 – informowanie o niebezpiecznych produktach na rynku,
 – wydawanie komunikatów o występowaniu na rynku niepo-

kojących zachowań lub zjawisk mogących istotnie zagrażać 
interesom konsumentów;

4. Ustalanie norm, kontrola jakości, kontrola bezpieczeństwa;
5. Opracowywanie i przeprowadzanie testów weryfikacji i bez-

pieczeństwa produktów;
6. Rozwiązywanie sporów zbiorowych; 
7. Pomoc prawna dla konsumentów indywidualnych, pozasądowe 

rozpatrywanie sporów;
8. Współpraca z organizacjami konsumenckimi. 
W poszczególnych krajach realizację tych zadań państwo powierza 

bądź istniejącym już instytucjom, poprzez rozszerzenie zakresu ich 
kompetencji lub też poprzez powołanie podmiotów, których działania 
skierowane są wyłącznie na realizację powyższych celów. Na świecie 
najczęściej stosowany jest model, w którym funkcje te są podzielone 
pomiędzy różne podmioty i organizacje (w tym pozarządowe), zarów-
no pod względem podmiotowym (rodzaj wykonywanych działań) jak 
i przedmiotu (sektorowo, pomiędzy organy odpowiedzialne za prawi-
dłowe funkcjonowanie poszczególnych rynków). Najczęściej spotykany 
jest model, w którym wszelkie zagadnienia związane z ochroną praw 
konsumentów powierzane są wyspecjalizowanym organom, z wyłącze-
niem pewnych sektorów (np. finanse, turystyka), dla których przewi-
dziano odrębne rozwiązania.

Podział kompetencji pomiędzy różne instytucje, który związany 
jest z zakresem wykonywanych zadań polega na tym, iż kształtowanie 
polityki państwa (w tym legislacji), prowadzenie kampanii informacyj-
nych i działań na poziomie ochrony zbiorowych interesów konsumentów 
realizowane jest najczęściej przez instytucje pozostające w strukturze 
rządowej. Są to ministerstwa, ich organy powołane dla realizacji tych 
celów lub instytucje podlegające bezpośrednio premierowi, ale również 
niezależne instytucje publiczne. Wsparcie indywidualnym konsumen-
tom zapewniają w głównej mierze pozarządowe organizacje konsumenc-
kie oraz podmioty pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich, 
które zostaną omówione w dalszej części opracowania. 

W Polsce zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów 
gros zadań w zakresie realizacji polityki konsumenckiej należy do Preze-
sa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Jako central-
ny organ administracji rządowej jest on odpowiedzialny za wdrażanie 
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polityki ochrony konsumentów i działa w interesie publicznym. UOKiK 
wszczyna postępowania administracyjne dotyczące naruszeń zbioro-
wych interesów konsumentów i dokonuje przeglądu standardowych 
umów stosowanych w transakcjach z konsumentami.  

Do kompetencji Prezesa UOKiK w zakresie ochrony konsumentów 
należy:

 – występowanie do przedsiębiorców w sprawach z zakresu ochro-
ny konsumentów;

 – prowadzenie postępowań wyjaśniających oraz postępowań 
administracyjnych;

 – wydawanie ostrzeżeń konsumenckich i komunikatów, wyra-
żanie poglądu istotnego w sprawie;

 – opiniowanie ustaw i innych aktów prawnych.
Zgodnie z obowiązującym prawem, Prezes UOKiK podejmuje dzia-

łania w przypadku naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. 
W sprawach indywidualnych konsumenci uzyskują w Polsce wsparcie 
innych podmiotów, takich jak lokalni rzecznicy konsumentów, media-
torzy lub organizacje pozarządowe oraz podmiotów uprawnionych do 
pozasądowego rozstrzygania sporów.

Model, w którym zadania związane z prowadzeniem polityki kon-
sumenckiej realizowane są przez ministerstwa, obowiązuje w Austrii, 
na Chorwacji, w Niemczech i Macedonii. Na Słowacji i w Luxemburgu 
funkcje te sprawowane są w ramach kilku resortów, zależnie od sek-
tora gospodarki, którego dotyczą. W Czarnogórze utworzono Komisję 
Międzyresortową, której członkami są przedstawiciele ministerstw 
zaangażowanych w ochronę konsumentów. W Serbii funkcjonuje 
Krajowa Rada Konsumentów, składająca się z przedstawicieli mi-
nisterstw, innych instytucji państwowych oraz organizacji ochrony 
konsumentów, przedstawicieli wolnych zawodów i izb gospodarczych, 
a także niezależnych ekspertów specjalizujących się w ochronie kon-
sumentów. W Niemczech koordynację między federacją a landami 
zapewnia na szczeblu rządowym Konferencja Ministrów ds. Ochrony 
Konsumenta.

Zadania związane z polityką konsumencką realizują wyspecjalizo-
wane organy rządowe (w strukturze określonego ministerstwa lub poza 
nim) w następujących krajach:

 – Albania (Komisja Ochrony Konsumentów);
 – Bośnia i Hercegowina (Rada Ochrony Konsumentów);
 – Czarnogóra (Dyrekcja ds. rozwoju marki krajowej i ochrony 

konsumentów);
 – Estonia (Rada Ochrony Konsumentów);
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 – Francja (Dyrekcja Generalna ds. konkurencji, ochrony konsu-
menta i zwalczania nadużyć);

 – Grecja (Generalna Dyrekcja ds. ochrony konsumentów);
 – Hiszpania (Rada Konsumentów i Użytkowników);
 – Luxemburg (Rada Konsumpcji);
 – Słowacja (Słowacka Inspekcja Handlowa);
 – Turcja (Dyrekcja Generalna ds. ochrony konsumentów i nad-

zoru rynku, Rada Konsumentów);
 – Węgry (Podsekretarz stanu ds. ochrony konsumentów Mini-

sterstwa Rozwoju Narodowego);
 – Wielka Brytania (Minister ds. małych przedsiębiorstw, konsu-

mentów i odpowiedzialności korporacyjnej).
Centrum Ochrony Praw Konsumentów Łotwy jest wyjątkiem po-

śród organów rządowych, ponieważ oprócz nadzoru nad polityką kon-
sumencką, działa również na rzecz indywidualnych konsumentów 
w zakresie udzielania im porad prawnych. 

W innych krajach funkcjonują niezależne (nie będące w strukturze 
rządowej) instytucje publiczne; są to:

 – Andora (Konsumenckie Centrum);
 – Albania (Komisja Ochrony Konsumentów);
 – Bośnia i Hercegowina (Rzecznik Konsumentów);
 – Czechy (Czeski Urząd Inspekcji Handlowej);
 – Estonia (Rada Ochrony Konsumentów, Komisja ds. Sporów 

Konsumenckich);
 – Finlandia (Urząd ds. Konkurencji i Konsumentów, Rzecznik 

Konsumentów);
 – Gruzja (Narodowa Agencja Żywnościowa, Publiczna Służba 

Obrony Konsumentów);
 – Holandia (Urząd ds. Konsumentów i Rynków);
 – Kanada (Biuro ds. Ochrony Konsumentów);
 – Łotwa (Centrum Ochrony Praw Konsumentów);
 – Macedonia (Organizacja Konsumentów Macedonii);
 – Rumunia (Krajowy Urząd Ochrony Konsumentów).

Niezależne instytucje państwowe mogą wdrażać również model 
mieszany tj. realizować zadania zarówno na poziomie polityki kon-
sumenckiej, jak też udzielać wsparcia indywidualnym konsumentom. 
Przykładem takiego rozwiązania są:

 – Belgia (Centrum Mediacji Konsumenckiej) – również pozasą-
dowe rozstrzyganie sporów;

 – Litwa (Państwowy Urząd Ochrony Praw Konsumenta) – dodat-
kowo pozasądowe rozstrzyganie sporów;
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 – Łotwa (Centrum Ochrony Praw Konsumentów) – porady 
prawne;

 – Norwegia (Urząd ds. Konsumentów) – doradztwo, mediacje;
 – Szwecja (Szwedzka Agencja ds. Konsumentów) – doradztwo.

Rzecznik konsumentów

W poszczególnych krajach instytucja rzecznika konsumentów róż-
ni się zarówno pod względem zakresu kompetencji, jak i usytuowania 
w strukturze organów państwowych. 

W Polsce rzecznicy konsumentów zapewniają wsparcie konsumen-
tom w terenie. Miejscy i powiatowi rzecznicy udzielają bezpłatnej pomo-
cy prawnej w sprawach indywidualnych naruszeń praw konsumentów. 
Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów do ich kompe-
tencji należy:

 – zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i in-
formacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;

 – składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany prze-
pisów prawa miejscowego w  zakresie ochrony interesów 
konsumentów;

 – występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw 
i interesów konsumentów;

 – współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzę-
du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji 
Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;

 – wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępo-
wanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach 
o ochronę interesów konsumentów.

Przykładem innego modelu jest Finlandia, gdzie Rzecznik Konsu-
mentów (organ jednoosobowy) z reguły nie rozwiązuje indywidualnych 
sporów, w przypadku których konsument zwraca się o naprawienie 
błędu związanego z produktem lub usługą. Sprawy te są rozpatrywa-
ne przez inne instytucje, takie jak doradcy ds. Praw Konsumenckich 
i Rada ds. Sporów Konsumenckich. Rzecznik Konsumentów może jed-
nak pomagać konsumentowi, gdy uzna, że rozstrzygnięcie indywidu-
alnego sporu ma znaczący wpływ na interpretację prawa lub ogólny 
interes konsumentów. Najistotniejszym obowiązkiem Rzecznika jest 
nadzorowanie przestrzegania ustawy o ochronie konsumentów i innych 
przepisów prawnych chroniących konsumentów. Bada zgodność z pra-
wem działań marketingowych, warunków umów i działań związanych 
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z gromadzeniem danych. Fiński Rzecznik Konsumentów może skie-
rować skargi grupowe do Komisji ds. Sporów Konsumenckich w celu 
wszczęcia postępowania zbiorowego. Może również interweniować w in-
nych kwestiach, które uzna za istotne.

W Szwecji Rzecznik Konsumentów, jako dyrektor Generalnej Agen-
cji ds. Konsumentów, posiada kompetencje zarówno w zakresie reali-
zacji prokonsumenckiej polityki państwa, jak również reprezentuje 
interesy konsumentów w relacjach z przedsiębiorcami oraz w postę-
powaniu sądowym. 

Do jego zadań należy:
 – zapewnienie przestrzegania odpowiednich przepisów przez 

przedsiębiorców;
 – przyjmowanie skarg od konsumentów;
 – praca na rzecz wdrażania umów branżowych; 
 – zapewnienie bezpieczeństwa produktów i usług;
 – edukacja i wsparcie doradców konsumenckich oraz doradców 

ds. budżetu i zadłużenia w gminach; 
 – informacja i edukacja w zakresie prawa konsumenckiego; 
 – zapewnienie konsumentom niezależnego doradztwa przy za-

kupie towarów i usług w kraju i w krajach UE;
 – nadzór nad rozwojem rynku i identyfikacja problemów konsu-

menckich na różnych rynkach. 
Agencja, którą kieruje Rzecznik, udziela porad konsumentom po-

przez serwis informacyjny, gdzie konsumenci mogą zwracać się z py-
taniami dotyczącymi spraw, w których potrzebują pomocy.

W Grecji urząd, którym kieruje Rzecznik Konsumentów działa 
jako agencja pozasądowego rozstrzygania sporów w obszarze praw 
konsumenckich oraz Europejskie Centrum Konsumenckie. Oprócz 
tego funkcjonuje Rzecznik ds. Usług Bankowo-Inwestycyjnych. Organ 
ten analizuje spory wynikające z podaży usług bankowych i inwesty-
cyjnych świadczonych przez banki i firmy inwestycyjne z siedzibą 
w Grecji. Zajmuje się również sporami transgranicznymi jako czło-
nek sieci FIN-NET (transgraniczna pozasądowa sieć ds. usług finan-
sowych) oraz rozpatrywaniem skarg konsumentów z innych państw 
członkowskich, którzy dokonują transakcji z bankami zlokalizowa-
nymi w Grecji.

Rzecznik Konsumentów w Bośni i Hercegowinie jest drugą (po Ra-
dzie Ochrony Konsumentów) najważniejszą instytucją ochrony konsu-
mentów. Jest to instytucja ustanowiona w celu promowania dobrego 
i skutecznego wdrażania polityki konsumenckiej.

Główne obowiązki Rzecznika Konsumentów to:
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 – dostarczanie informacji na temat praw i obowiązków konsu-
mentów oraz wspieranie stowarzyszeń konsumenckich w ich 
działaniach;

 – monitorowanie lub proponowanie działań związanych ze sto-
sunkami między przedsiębiorcą a konsumentami;

 – wymiana informacji i koordynacja działań z inspekcjami ryn-
kowymi podmiotów w oparciu o skargi;

 – podejmowanie działań w przypadku reklamacji konsumenta 
lub naruszenia dobrych praktyk handlowych;

 – proponowanie i opiniowanie zmian ustawy o ochronie konsu-
menta w Bośni i Hercegowinie oraz przyczynianie się do sku-
teczniejszej polityki w zakresie ochrony konsumentów.

W Niemczech, instytucja Rzecznika Konsumentów funkcjonuje 
przy Federalnym Ministerstwie ds. Wyżywienia i Rolnictwa. Rzecznik 
interweniuje w przypadku zbiorowych naruszeń praw konsumentów 
w zakresie produktów żywnościowych i ochrony zdrowia.

Pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich

Instrumentem pozwalającym na szybkie, tanie i skuteczne postępo-
wanie w przypadku indywidualnego naruszenia praw konsumenckich 
jest instytucja alternatywnego rozwiązywania sporów (z ang: Alter-
native Dispute Resolution, ADR), określana również jako pozasądowe 
rozstrzyganie sporów. Jest to polubowne postępowanie prowadzone 
w sporach pomiędzy konsumentami, a przedsiębiorcami z pominię-
ciem drogi sądowej. ADR stanowi alternatywę dla tradycyjnego roz-
wiązywania sporu w sądzie jako metoda szybsza, zazwyczaj bezpłatna 
i znacznie mniej sformalizowana. Przyjęty w maju 2013 r. na poziomie 
unijnym pakiet regulacyjny, obejmujący dyrektywę w sprawie ADR (Al-
ternative Dispute Resolution)10 oraz rozporządzenie w sprawie ODR (On-
line Dispute Resolution)11, zakłada stworzenie i zapewnienie dostępu do 

 10 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. 
w  sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich oraz 
zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (dyrektywa 
w sprawie ADR w sporach konsumenckich), Dz.Urz. L 165 z 18 czerwca 2013 r.

 11 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady nr 524/2013 z  dnia 21 maja 
2013 r. w  sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenc-
kich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE 
(rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Dz.Urz. L 165 z 18 
czerwca 2013 r.
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jednolitego systemu alternatywnego rozstrzygania sporów we wszyst-
kich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Postępowanie pro-
wadzone jest przez niezależne, powołane do tego podmioty.

W Polsce procedura ta wprowadzona została ustawą z dnia 23 wrze-
śnia 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich 
(D. U. 2016 r. poz. 1823), stanowiącą implementację przepisów prawa 
unijnego12. Zgodnie z ustawą, postępowaniem w sprawie pozasądowego 
rozwiązywania sporów konsumenckich jest postępowanie mające na 
celu rozwiązywanie sporu konsumenckiego, polegające na:

 – umożliwieniu zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania 
sporu przez jego strony;

 – przedstawieniu stronom propozycji rozwiązania sporu;
 – rozstrzygnięciu sporu i narzuceniu stronom jego rozwiązania.

Tak więc, metodami rozwiązywania sporów mogą być: mediacja, 
koncyliacja lub arbitraż (sąd polubowny). Pojęcia te definiuje Kodeks 
postępowania cywilnego. Mediacja to sposób dojścia do porozumienia 
pomiędzy stronami sporu przy pomocy neutralnej osoby trzeciej – me-
diatora. Strony samodzielnie wypracowują ugodowe, najkorzystniejsze 
dla nich rozwiązanie. W przypadku koncyliacji, pomoc osoby trzeciej 
polega na zaproponowaniu konkretnego sposobu rozwiązania sporu. 
Strony mają prawo nie zgodzić się z tą propozycją lub nie zastosować 
się do niej. W postępowaniu sądu polubownego dochodzi natomiast do 
rozstrzygnięcia sporu przez arbitra lub kilku arbitrów. Orzeczony wyrok 
ma taką samą moc prawną jak wyrok sądu powszechnego. Strony mają 
obowiązek poddania się temu rozstrzygnięciu. 

W Polsce postępowania takie prowadzone są przez podmioty upraw-
nione, wpisane do rejestru prowadzonego przez Prezesa UOKiK. 

Jak wspomniano powyżej instytucje ADR istnieją we wszystkich 
krajach UE. Zapewniają konsumentom wsparcie w zakresie mediacji 
i arbitrażu. Działalność tę prowadzą upoważnione organy państwowe, 
ale również – choć w niewielu przypadkach – organizacje pozarządowe 
(Estonia, Łotwa). 

 12 Ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzy-
gania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrek-
tywy 2009/22/WE (dyrektywa w sprawie ADR w sporach konsumenckich) (Dz. Urz. 
UE L 165 z 18.06.2013, str. 63)
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Europejskie Centra Konsumenckie

Różnice kulturowe, problemy językowe oraz różnice w ustawodaw-
stwie poszczególnych krajów mogą stanowić znaczne utrudnienie przy 
egzekwowaniu praw przez konsumentów, którzy zawarli transakcję 
z podmiotem znajdującym się poza granicami ich krajów. W takiej sy-
tuacji, wsparcie mogą otrzymać w Europejskich Centrach Konsumenc-
kich (ECK). Istnieją one w 30 krajach: we wszystkich państwach Unii 
Europejskiej oraz Islandii i Norwegii. Tworzą sieć Europejskich Centrów 
Konsumenckich (ECC-Net)13. Projekt ten jest współfinansowany przez 
Komisję Europejską i państwa członkowskie.

Celem sieci ECC-Net jest rozwiązywanie sporów konsumenckich 
w przypadku transakcji transgranicznych, w szczególności poprzez:

 – zapewnianie konsumentom informacji;
 – pomoc konsumentom przy wnoszeniu skarg;
 – pomoc konsumentom przy rozwiązywaniu sporów;
 – organizowanie działań promocyjnych;
 – przyczynianie się do rozwoju ADR oraz platformy ODR;
 – wzajemne kontakty w ramach sieci i wymianę informacji;
 – współpracę z organami państwowymi;
 – współpracę z  przedsiębiorcami, stowarzyszeniami lub 

organizacjami;
 – zapewnianie obsługi opartej na ujednoliconych, wysokich 

standardach.
Polska jest członkiem sieci Europejskich Centrów Konsumenckich 

od 2005 r., kiedy to, na mocy porozumienia Komisji Europejskiej z Urzę-
dem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, powstało polskie ECK. Pro-
jekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów. Oferuje poradnictwo oraz pomoc praw-
ną dla osób, które dokonały zakupu towaru lub usługi poza granicami 
Polski.

Pozarządowe organizacje konsumenckie

Najważniejszym partnerem państwa we wdrażaniu i realizowa-
niu polityki ochrony praw konsumentów są pozarządowe organizacje 
konsumenckie. Organizacje te reprezentowały interesy konsumentów 
zanim idea praw konsumentów stała się częścią polityki krajowej. Już 

 13 https://konsument.gov.pl/
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w 1981 r. Komitet Ministrów Rady Europy w Rekomendacji nr R/18/2 
w sprawie ochrony prawnej interesów konsumentów przez organizacje 
konsumenckie zalecił, aby państwa członkowskie powierzały organiza-
cjom konsumenckim zadania z zakresu informacji i edukacji konsumenc-
kiej, konsultowały z tymi organizacjami wprowadzane uregulowania 
prawne dotyczące bezpośrednio konsumentów, włączały je do negocjacji 
między władzami państwowymi a przedsiębiorcami oraz zapewniły moż-
liwość wnoszenia powództw i przystępowania do postępowań sądowych 
związanych z ochroną interesów konsumentów14. 

Rolą państwa jest zatem zacieśnienie współpracy z organizacjami 
konsumenckimi i wzmocnienie ich pozycji, ponieważ ich działania sta-
nowią znaczące wsparcie dla konsumentów w zakresie polityki infor-
macyjnej, ale przede wszystkim konkretnej pomocy prawnej zarówno 
na etapie negocjacji z przedsiębiorcą, jak również postępowania sado-
wego. Organy administracji rządowej i samorządowej są obowiązane do 
zasięgania opinii organizacji konsumenckich w sprawach dotyczących 
kierunków działania na rzecz ochrony interesów konsumentów. Orga-
nizacje konsumenckie faktycznie uczestniczą w procesach decyzyjnych 
i konsultacyjnych z zakresu spraw konsumenckich. Wykonują również 
zadania z zakresu ochrony praw konsumentów powierzone przez wła-
dze publiczne np. pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich 
(Estonia, Łotwa).

W wielu krajach, swoją rolę państwo realizuje poprzez tworzenie 
aktów prawnych określających zadania i kompetencje organizacji dzia-
łających na tym polu, co stanowi pewne wyróżnienie z punktu widzenia 
ich znaczenia w porównaniu z pozostałymi organizacjami pozarządo-
wymi. Przykładem są Polska, Czechy, Francja, Grecja, Litwa, Serbia, 
Turcja czy Węgry. W Wielkiej Brytanii istnieją dwa rodzaje organiza-
cji – charytatywne, samoregulujące oraz powstałe na mocy przepisów 
sektorowych (np. Agencja ds. Norm Żywnościowych).

Przyznanie organizacjom konsumenckim dotacji z budżetów cen-
tralnych  ma istotne znaczenie w procesie wzmacniania ich pozycji, 
ponieważ  uniezależnia je od konieczności pozyskiwania funduszy na 
swoją działalność od prywatnych sponsorów. W krajach takich jak m.in. 
Polska, Niemcy, Luksemburg, Łotwa czy Wielka Brytania działalność 
tych organizacji finansowana jest z budżetu państwa.

W Polsce funkcjonowanie organizacji konsumenckich reguluje usta-
wa o ochronie konkurencji i konsumentów, która stanowi, iż organizacje 

 14 Gnela B., Organizacje konsumenckie oraz ich uprawnienia w polskim prawie, Zeszyty 
Naukowe nr 657, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004
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konsumenckie reprezentują interesy konsumentów wobec organów ad-
ministracji rządowej i samorządowej oraz mogą uczestniczyć w reali-
zacji rządowej polityki konsumenckiej.

Organizacje te mają prawo do:
 – wyrażania opinii o projektach aktów prawnych i innych doku-

mentów dotyczących praw i interesów konsumentów;
 – opracowywania i upowszechniania konsumenckich progra-

mów edukacyjnych;
 – wykonywania testów produktów i usług oraz publikowania ich 

wyników;
 – wydawania czasopism, opracowań badawczych, broszur 

i ulotek;
 – prowadzenia nieodpłatnego poradnictwa konsumenckiego oraz 

udzielania nieodpłatnej pomocy konsumentom w dochodzeniu 
ich roszczeń, chyba że statut organizacji stanowi, że działalność 
ta jest wykonywana odpłatnie;

 – udziału w opracowywaniu norm dotyczących produktów wpro-
wadzanych na rynek;

 – realizowania zadań państwowych w dziedzinie ochrony kon-
sumentów, zlecanych przez organy administracji rządowej 
i samorządowej;

 – ubiegania się o dotacje ze środków publicznych na realizację 
zadań.

W Polsce największą, choć nie jedyną, pozarządową organizacją 
konsumentów jest Federacja Konsumentów, która posiada oddziały te-
renowe w 48 miastach.

Zakres działań organizacji konsumenckich różni się w poszczegól-
nych krajach, co obrazuje tabela 1.

W niektórych krajach (np. Litwa, Luksemburg) działają organizacje 
konsumencie koncentrujące się na poszczególnych sektorach gospodar-
ki (np. żywność, finanse, turystyka, ubezpieczenia).  W Szwecji zakres 
ich działania ogranicza się jedynie do informacji i porad dotyczących 
usług finansowych. 

Ciekawym przykładem współpracy w zakresie realizacji polityki 
konsumenckiej jest tzw. „krajobraz konsumencki” w Wielkiej Bryta-
nii, czyli sieć instytucji (państwowych i obywatelskich), które wspólnie 
działają na rzecz konsumentów. 

Liczba organizacji konsumenckich w poszczególnych krajach może 
się znacznie różnić. Na przykład w Chorwacji zarejestrowano aż 110 
takich organizacji, podczas gdy w Austrii Stowarzyszenie Informacji 
Konsumenckiej jest jedyną organizacją pozarządową właściwą wyłącz-
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nie do reprezentowania interesów konsumentów. Również w Finlandii 
istnieje tylko jedna taka instytucja (Związek Konsumentów Finlandii). 

Istotną rolę w działalności organizacji konsumenckich odgrywa 
współpraca międzynarodowa, wymiana doświadczeń i dążenie do ujed-
nolicenia polityk konsumenckich w poszczególnych krajach. Przykładem 
takiej współpracy jest europejska organizacja konsumencka BEUC (Bu-
reau Europeen des Unions de Consommateurs)15, która reprezentuje in-
teresy konsumentów na szczeblu europejskim. BEUC powstała w 1962 r. 
Jej członkami są 43 niezależne organizacje konsumenckie (w tym od 
1999 r. polska Federacja Konsumentów) z 32 krajów europejskich (UE, 
EOG16 i krajów kandydujących). Podstawowym celem działania BEUC 
jest ochrona i promowanie interesów europejskich konsumentów – 
użytkowników lub nabywców dóbr i usług.

BEUC analizuje decyzje UE, które mogą mieć wpływ na konsu-
mentów, ze szczególnym uwzględnieniem pięciu obszarów uznanych 
przez członków tej organizacji za priorytetowe. Są to: usługi finanso-
we, żywność, cyfryzacja, prawa konsumenta i ich egzekwowanie oraz 
zrównoważony rozwój. Misją BEUC jest udział organizacji konsumenc-
kich w opracowywaniu i wdrażaniu polityk Unii Europejskiej wspólnie 
z instytucjami UE.

Międzynarodowa sieć ochrony konsumenta (ICPEN)17

Międzynarodowa Sieć Ochrony Konsumenta (ICPEN) jest organi-
zacją zrzeszającą instytucje ochrony konsumentów z 36 państw świata. 
Celem Sieci jest wymiana informacji na temat praktyk rynkowych o wy-
miarze transgranicznym, które mogą mieć negatywny wpływ na intere-
sy konsumentów, a także promowanie współpracy pomiędzy urzędami 
odpowiedzialnymi za wdrażanie prawa konsumenckiego.

ICPEN zapewnia forum do rozwijania i utrzymywania regularnych 
kontaktów między instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę konsu-
mentów oraz wymiany doświadczeń na tym polu. Cele sieci:

 – koordynacja i współpraca w zakresie egzekwowania przepisów 
konsumenckich;

 – wymiana informacji na temat praktyk rynkowych o wymia-
rze transgranicznym, które mogą mieć negatywny wpływ na 

 15 http://www.beuc.eu/
 16 Europejski Obszar Gospodarczy
 17 The International Consumer Enforcement Network, https://www.icpen.org/



23

interesy konsumentów, a także nowych tendencji i zagrożeń 
związanych z ochroną konsumentów;

 – dzielenie się informacjami na temat najlepszych praktyk odno-
śnie do najważniejszych przepisów konsumenckich, uprawnień 
w zakresie egzekwowania prawa i podejść regulacyjnych do 
ochrony konsumentów.

Pracami sieci kieruje państwo sprawujące w danym okresie rotacyj-
ną prezydencję. W latach 2006-2007 funkcję tę pełniła Polska. Priory-
tetem naszego przewodnictwa była ochrona interesów ekonomicznych 
konsumentów w kontekście rozwoju nowych technologii.

Członkowie spotykają się zwykle dwa razy w roku na konferencjach 
plenarnych organizowanych przez kraj sprawujący roczną prezyden-
cję ICPEN. Konferencje pozwalają członkom ICPEN omawiać kluczo-
we kwestie konsumenckie z perspektywy globalnej oraz wymieniać się 
swoimi doświadczeniami. Podczas konferencji prezentowane są wyni-
ki różnych projektów ICPEN oraz podejmowane są decyzje dotyczące 
nowych inicjatyw lub działań. Spotkania służą również wzmocnieniu 
spójności sieci i sprzyjają lepszym kontaktom między członkami.

Podsumowanie

Decyzje i wybory podejmowane codziennie przez konsumentów 
podczas dokonywania zakupu dóbr i usług mają znaczący wpływ na 
ich zdrowie i życie. Bezpieczeństwo obrotu na rynku i gwarancje rów-
nej pozycji podmiotów są niezbędnymi warunkami jego prawidłowego 
funkcjonowania i rozwoju. Tezę tę potwierdzają badania przeprowa-
dzone dla Parlamentu Europejskiego. Wskazują one, że skuteczna poli-
tyka ochrony konsumentów jest konieczna dla efektywnego działania 
rynku18. Dlatego też stała się ona jednym z ważniejszych obszarów ak-
tywności UE i podstawowych celów polityki europejskiej. Znajduje to 
odzwierciedlenie w treści przyjętych dokumentów i dyrektyw PE, któ-
re stanowią podstawę i wytyczne dla legislacji wewnętrznych państw 
członkowskich. Skutkiem tego, mimo iż istnieją różnice w strukturze 
instytucjonalnej i podziale kompetencji pomiędzy poszczególnymi or-
ganami (państwowymi i społecznymi), zakres ochrony i wsparcia kon-
sumentów jest tożsamy w większości krajów. Również tych, które nie 
są członkami UE. 

 18 Noty faktograficzne o Unii Europejskiej, http://www.europarl.europa.eu/factsheets/
pl/sheet/46/polityka-ochrony-konsumentow-zasady-i-instrumenty#_ftn1
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Spójność ta ma istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowa-
nia współczesnego rynku, który charakteryzuje się stałym wzrostem 
ilości zawieranych transakcji krajowych i transgranicznych, a przede 
wszystkim tych drugich. W takim otoczeniu instytucje, takie jak ADR 
i europejskie centra konsumenckie, są gwarancją szybkiego i skutecz-
nego rozpatrywania sporów, a ujednolicone zasady dochodzenia rosz-
czeń mają decydujący wpływ na poziom zaufania konsumentów i ich 
poczucie bezpieczeństwa. 

Podsumowując, można powiedzieć, że nowoczesna polityka 
konsumencka:

 – gwarantuje bezpieczeństwo produktów;
 – dostarcza precyzyjnych i spójnych informacji na temat pro-

duktów na rynku;
 – zwalcza i nagłaśnia przypadki nieuczciwych praktyk;
 – pomaga w rozwiązywaniu sporów ze sprzedawcami szybko 

i skutecznie;
 – pomaga konsumentom w dokonywaniu świadomego wyboru na 

podstawie jasnych, precyzyjnych i spójnych informacji.
Jednak, wobec dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej, jed-

ną z jej najistotniejszych cech powinno być zagwarantowanie, że przepi-
sy chroniące konsumentów nadążać będą za zmianami gospodarczymi 
i społecznymi.19

 19 https://europa.eu/european-union/topics/consumers_pl
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