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Ochrona konsumenta w Polsce na tle polityki konsumenckiej 
Unii Europejskiej realizowanej w latach 2004-2014

Streszczenie

Dekada członkostwa Polski w Unii Europejskiej skłania do refleksji, jak ten 
okres zapisał się w dziedzinie ochrony polskich konsumentów. Celem rozważań 
jest odpowiedź na dwa zasadnicze pytania: jak polityka konsumencka realizowana 
na poziomie Unii Europejskiej przekłada się na ochronę konsumenta w Polsce i czy 
polski konsument jest bardziej świadomy swoich praw, kompetentny, dochodzi 
swoich roszczeń? Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Przedstawione 
wyniki badań wskazują, że Polacy coraz lepiej postrzegają politykę konsumencką, 
ale wiedza konsumencka Polaków nie zawsze pozwala im na bycie partnerem wo-
bec biznesu. Kwestia ochrony konsumenckich stanowi ważny element realizowanej 
polityki gospodarczej, ale także pełni ważną rolę społeczną.

Słowa kluczowe: prawa konsumenta, ochrona konsumentów, polityka konsu-
mencka.

Kody JEL: D18

Wstęp

Lata 2004-2014 to szczególny okres dla konsumentów i ochrony ich praw konsumenc-
kich. Polska najpierw jako kandydat, a później od dnia 1 maja 2004 roku jako członek Unii 
Europejskiej w pełni włączyła się w kształtowanie polityki konsumenckiej na poziomie 
Unii, a jej wytyczne w poszczególnych okresach stanowiły rekomendacje dla budowania 
strategii polityki konsumenckiej w Polsce. 

Konsumenci z procesem integracji wiązali duże nadzieje na poprawę standardu życia. 
W standardzie tym nie mogło zabraknąć dbałości o konsumenta jako uczestnika procesów 
rynkowych. Należy pamiętać, że polscy konsumenci mieli za sobą okres ascezy konsump-
cyjnej, zepchnięcia konsumenta i jego potrzeb na margines życia gospodarczego, co powo-
dowało, że w sposób szczególny można było mówić o słabej pozycji konsumenta wobec 
biznesu. Owa słabość wynikała z kilku przyczyn: konsumenci znajdują się na rynku wobec 
konieczności zaspokojenia potrzeby, nie zawsze są przygotowani do roli konsumenta (brak 
wiedzy), często dokonują wyborów towarów i usług w pośpiechu, pod wpływem impulsu, 
pod presją czasu, ich decyzje nie zawsze są przemyślane i racjonalne. Ponadto, wprawdzie 
konsumenci są suwerenni w swoich decyzjach rynkowych, ale dysponują określonym, zwy-
kle ograniczonym, funduszem nabywczym, a zatem nie są stroną równorzędną dla biznesu, 
ale łatwym obiektem oddziaływania, a nawet manipulacji z jego strony. I wreszcie, kon-
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sumenci występują na rynku na ogół pojedynczo i są jednostką „plastyczną”, zatem łatwo 
na nich oddziaływać poprzez różne socjotechniki handlowe, reklamę, „pseudo promocje” 
i „super okazje” (Dąbrowska 2008; Ozimek 2013).

Ważną rolę w wzmacnianiu pozycji konsumenta na rynku, jednolitym rynku, spełnia 
konsumeryzm. W 2004 roku nie był on zjawiskiem nowym w Polsce, ale w okresie na-
szego członkostwa w Unii nastąpił rozwój struktury instytucjonalnej pozwalającej pełniej 
kształtować i realizować zadania z zakresu ochrony konsumentów i przestrzegania ich praw 
konsumenckich. W styczniu 2005 roku zostało powołane do życia Europejskie Centrum 
Konsumenckie (ECK), na mocy porozumienia Komisji Europejskiej z Urzędem Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). ECK stanowi łącznik między indywidualnymi kon-
sumentami mieszkającymi w państwach członkowskich Unii Europejskiej a różnymi orga-
nizacjami i władzami rozwiązującymi problemy konsumentów w wymiarze indywidualnym 
i publicznym. Jak podkreśla ECK, po wstąpieniu Polski do UE, wśród polskich konsumen-
tów rośnie zapotrzebowanie na wiedzę na temat rynku towarów i usług dostępnych w pozo-
stałych krajach członkowskich oraz Norwegii i Islandii. Dlatego, organizacja ta podejmuje 
działania mające na celu popularyzowanie możliwości, które dla konsumenta stwarza jed-
nolity rynek, a także stara się pomagać w dochodzeniu praw konsumenckich w ramach tego 
rynku.

W 2007 roku powołano powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów. Od 2008 
roku działa Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów.

Mimo iż wcześniej działały instytucje rządowe zajmujące się ochroną konsumentów 
– Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który powstał w 1990 roku jako Urząd 
Antymonopolowy [UOKiK został nominowany do nagrody dla najlepszego europejskiego 
organu ochrony konkurencji w 2013 roku (Masz wybór… 2014)], a jego kompetencje były 
wielokrotnie zwiększane, to okres przedakcesyjny i wstąpienie do Unii Europejskiej ozna-
czały konieczność harmonizacji polskiego prawa konsumenckiego z regulacjami unijnymi. 
Niewątpliwie od 2004 roku działania statutowe Inspekcji Handlowej1 (która jest wyspecja-
lizowanym organem kontroli państwowej, a jej celem jest ochrona praw konsumentów i in-
teresów gospodarczych) i organizacji konsumenckich − Federacji Konsumentów (powsta-
ła w 1981 roku), Stowarzyszenia Konsumentów Polskich (powstało w 1995 roku), zostały 
poszerzane o problemy i zadania, które zostały nakreślone w polityce konsumenckiej Unii 
Europejskiej. 

Polityka konsumencka realizowana w Polsce w latach 2004-2006

Polityka konsumencka realizowana w latach 2004-2006 bazowała na zadaniach określo-
nych w nowej Strategii Polityki Konsumenckiej na lata 2002-2006, przyjętej dnia 7 maja 
2002 roku przez Komisję Europejską. 

1  Działa na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 z późn. zm.).
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W Strategii Polityki Konsumenckiej na lata 2004-2006 (2004), ówczesny Prezes UOKiK 
Cezary Banasiński w słowie wstępnym zwrócił uwagę, że jej celem nadrzędnym jest stwo-
rzenie przyjaznego konsumentowi rynku, a kluczowym narzędziem służącym temu zadaniu 
jest przede wszystkim edukacja i informacja, oparte na wnikliwej analizie poczucia bez-
pieczeństwa konsumentów. Przyjęto trzy nadrzędne zadania, wynikające ze Wspólnotowej 
strategii polityki konsumenckiej zaplanowanej na lata 2002-2006:
 - wysoki poziom ochrony konsumentów,
 - skuteczne egzekwowanie prawa konsumenckiego,
 - wzmocnienie organizacji konsumenckich,

odwołując się do podstawowych wartości europejskich: zasady demokracji, solidarności 
i subsydialności (co oznacza, że zadania z zakresu ochrony konsumentów są realizowane na 
kilku płaszczyznach, a nadrzędną tworzy prezes UOKiK). 

Zwrócono także uwagę, że w najbliższych latach Polska będzie po raz pierwszy aktyw-
nie uczestniczyć w tworzeniu i wpływać na kształt unijnej legislacji konsumenckiej. Za 
priorytetowe uznano prace nad projektem Rozporządzenia w sprawie współpracy organów 
odpowiedzialnych za egzekwowanie prawa konsumenckiego2.

W omawianym okresie kontynuowano prace nad przyjęciem ważnych dla konsumentów 
i ochrony ich praw aktów prawa wspólnotowego – propozycjami Dyrektywy o nieuczci-
wych praktykach handlowych, Rozporządzenia o promocjach sprzedaży, Dyrektywy o kre-
dycie konsumenckim. 

Za główne cele w Strategii przyjęto:
 - tworzenie bezpiecznego i przyjaznego konsumentowi rynku (monitoring rynku dóbr 

i usług konsumenckich poprzez zintensyfikowanie działań zmierzających do ochrony 
zbiorowych interesów konsumentów, a w szczególności dotyczącej nieuczciwej reklamy 
i wprowadzania konsumentów w błąd, np. przez podrobione opakowania, nieuczciwe 
techniki marketingowe; kontrolę wzorców umownych w obrocie konsumenckim – po-
wstały pierwsze inicjatywy tworzenia kodeksu dobrych praktyk – zakładano stopnio-
we eliminowanie z obrotu konsumenckiego niedozwolonych postanowień umownych 
i usprawnienie procedur związanych z uznawaniem postanowień za niedozwolone; nad-
zór nad handlem elektronicznym – wdrożenie Dyrektywy nr 2000/31/EC dot. handlu 
elektronicznego, ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektro-
niczną (Ustawa 2002); skuteczny nadzór nad bezpieczeństwem produktów, co wiązało 
się z koniecznością wprowadzenia skutecznego systemu nadzoru, opartego na rozwiąza-
niach UE, co dawało polskim konsumentom prawo do takiej samej ochrony, jaką prze-
pisy UE przyznają konsumentom w dotychczasowych krajach członkowskich (UE-15), 
wymagało to także nowej organizacji nadzoru nad bezpieczeństwem produktów i podję-
cie szeregu nowych działań; nadzór nad bezpieczeństwem żywności – m.in. utworzono 
w Polsce system RASFF i powołano Punkt Kontaktowy tego systemu3; zmiany organiza-

2  Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on co-operation between national authorities 
responsible for enforcement of consumer protection laws (2003/0162 COD).
3  RASFF UE (Rapid Alert System for Food and Feed of the European Union − Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych 
Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt) to europejski system szybkiego ostrzegania o niebezpiecznych 
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cyjno-funkcjonalne i legislacyjne – nastąpiły zmiany w Inspekcji Handlowej, w ustawie 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji);

 - promocję dialogu społecznego na rzecz ochrony konsumentów i mechanizmów samore-
gulacji (dialog między konsumentami i przedsiębiorstwami; kodeksy dobrych praktyk);

 - stworzenie efektywnego systemu informacji, poradnictwa i dochodzenia roszczeń 
konsumenckich (powołanie ECK, stworzenie systemu poradnictwa w rozwiązywaniu  
ponadgranicznych sporów konsumenckich; reforma sądownictwa polubownego poprzez 
m.in. wzmocnienie Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich (SPSK) – zwrócono 
uwagę, że spora część konsumentów nie wie o istnieniu tej instytucji, nie zna zasad jej 
funkcjonowania, praw konsumentów4, wsparcie powstawania sektorowych sądów arbi-
trażowych; system informacji o bezpieczeństwie produktów – system RAPEX5);

 - prowadzenie proaktywnej polityki informacyjnej i edukacyjnej (polityka informacyjna 
oparta o wiedzę na temat konsumenta – jego zachowaniach, słabościach oraz potrzebach 
informacyjnych i edukacyjnych; kampanie edukacyjne – prowadzone w koordynacji 
z UE i skierowane do różnych środowisk, telewizyjny program konsumencki, publikacje, 
Internet. edukacja konsumencka). 

Polityka konsumencka na lata 2007-2013

W polityce konsumenckiej na lata 2007-2013 Komisja wyznaczyła trzy główne zadania 
(Strategia polityki konsumenckiej… 2007, s. 4):
1. Wzmocnienie pozycji konsumentów UE poprzez rzetelne informowanie oraz zwiększa-

nie przejrzystości rynku i zaufania, którego źródłem jest skuteczna ochrona konsumen-
tów. Zapewnienie konsumentom decydującej roli jest korzystne dla wszystkich obywa-
teli, a także znacznie stymuluje konkurencję. Konsumenci, ażeby mieli silną pozycję 
potrzebują rzetelnych informacji oraz zaufania, które związane są z rzeczywistą ochroną 
i stabilnymi prawami.

2. Zwiększenie dobrobytu konsumentów w odniesieniu do cen, wyboru, jakości oraz bez-
pieczeństwa. Dobrobyt konsumentów leży u podstaw dobrze funkcjonujących rynków.

3. Skuteczna ochrona konsumentów przed poważnymi zagrożeniami, z którymi nie mogą 
sobie poradzić sami. Wysoki poziom ochrony przed zagrożeniami ma kluczowe znacze-
nie dla zaufania konsumentów. 

produktach żywnościowych obowiązujący we wszystkich krajach Unii. System ten obejmuje też środki żywienia zwierząt. 
Polsce utworzono Krajowy System Informowania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych [ustawa z dnia 22 stycznia 
2000 roku o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Ustawa 2000)], który od 2003 roku jest częścią składową RASFF. 
4  Konsumenci mają prawo: ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, do ochrony interesów ekonomicznych, do efektywnego 
dochodzenia roszczeń, do informacji i edukacji, do reprezentacji. 
Brak wiedzy konsumenckiej powoduje, że konsumenci nie dochodzą praw w sytuacji, kiedy zostały one naruszone wskutek 
nieuczciwego zachowania przedsiębiorców.
5  Wraz z wejściem Polski do UE staliśmy się użytkownikiem systemu RAPEX informującego o produktach wycofanych 
z obrotu w innych krajach UE. Jest to system szybkiego ostrzegania o niebezpiecznych produktach i obejmuje wszystkie 
towary, które mogą być nabyte lub użytkowane przez konsumentów (poza żywnościowymi).
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Realizacja celów polityki konsumenckiej UE w latach 2007-2013 koncentrowała się 
na pięciu obszarach priorytetowych, które nawiązywały do realizowanych zadań w latach 
2002-2006 i obejmowały:
1. Lepsze monitorowanie rynków konsumenckich oraz krajowych polityk konsumenckich 

– zapewnienie lepszego otoczenia regulacyjnego i kontaktu z obywatelami UE, co wy-
maga intensywniejszych działań mających na celu opracowanie narzędzi monitoringu 
i wskaźników pozwalających na dokonywanie oceny funkcjonowania rynku z punktu 
widzenia konsumentów. Komisja Europejska stworzyła nowe narzędzie monitorowa-
nia rynku wewnętrznego, którym jest europejska tablica wyników dla rynków, towa-
rów i usług konsumenckich6. Przyjęto pięć wskaźników: skargi konsumentów, poziom 
cen, satysfakcja konsumentów, zmiana dostawcy, bezpieczeństwo produktów i usług. 
Pierwsze wyniki badania unaoczniły pewne niewłaściwe działania rynków konsumenc-
kich w poszczególnych krajach. Okazało się, że na przykład detaliczny rynek wewnętrz-
ny UE jest daleki od integracji7.

2. Lepsze uregulowania prawne w dziedzinie ochrony konsumentów – obowiązujące na 
poziomie UE przepisy w dziedzinie ochrony konsumentów zapewniają konsumentom 
podstawową ochronę we wszystkich państwach członkowskich. Efektem tych dzia-
łań jest wzmacnianie pozycji konsumentów na rynku i skłanianie ich do korzysta-
nia z przysługujących im praw. KE dąży do ujednolicania rozwiązań legislacyjnych 
w poszczególnych krajach członkowskich. Dnia 25 października 2011 roku weszła 
w życie nowa Dyrektywa nr 2011/83/UE dotycząca praw konsumentów8, która ma 
zapewnić pogodzenie interesów sprzedawców i klientów. Kraje członkowskie miały 
czas do końca 2013 roku na wprowadzenie do swojego porządku prawnego regulacji 
zgodnych z nową dyrektywą, zaś termin wejścia w życie tych przepisów określono na 
6 miesięcy od chwili ogłoszenia. Jej najważniejszym celem jest zwiększenie przejrzy-
stości uprawnień klientów w przypadkach coraz popularniejszej sprzedaży wysyłko-
wej i handlu w Internecie9.

3. Lepsze środki egzekwowania prawa i dochodzenia roszczeń – to zadanie stanowiło 
ważny punkt w Strategii polityki konsumenckiej na lata 2002-2006, co oznacza, że jest 
to jeden z ważniejszych aspektów budowania systemu ochrony konsumentów w UE. 
Stosowanie prawa konsumenckiego wymaga działań ze strony wielu zainteresowanych 
stron: konsumentów, handlowców, mediów, pozarządowych organizacji konsumenc-
kich, organów samoregulacyjnych oraz władz publicznych, na co wielokrotnie zwraca-

6  Wyniki przedstawiane są w Tablicy wyników na rynkach konsumenckich, która wydawana jest każdego roku w dwóch 
edycjach (począwszy od roku 2010): Consumer Markets Scoreboard oraz Consumer Conditions Scoreboard. Z wynikami 
można zapoznać się na stronie UOKiK: 
http://www.uokik.gov.pl/tablice_wynikow_na_rynkach_konsumenckich.php [dostęp: luty 2014].
7  Komunikat Komisji z dnia 29 stycznia 2008 r. – Monitorowanie wyników dotyczących konsumentów na wspólnym rynku: 
tablica wyników dla rynków konsumenckich, COM(2008) 31 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
8  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, 
zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca 
dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, D.Urz. UE, L. 306/64.
9  http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/consumer_information/l10140_pl.htm [dostęp: czerwiec 2014].
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no uwagę także w Polsce. Wskazano na konieczność zapewnienia koordynacji i spójno-
ści, a także monitorowania przez KE skuteczności krajowych systemów wykonawczych 
(np. przez badania ankietowe i wykorzystanie innych narzędzi).

4. Lepsze informowanie i edukowanie konsumentów – jest to jedno z podstawowych praw, 
które przysługuje konsumentom bez względu na miejsce zamieszkania. Priorytet ten jest 
efektem zacieśniania współpracy z państwami członkowskimi UE i działań podejmowa-
nych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, które mają na celu informowanie 
i edukowanie konsumentów, co jest elementem budowania ich pozycji (siły) na rynku. 
Szczególna rola przypada Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich.

5. Konsumenci w centrum innych polityk i regulacji UE – jak już wspomniano, wiele 
polityk realizowanych przez UE ma bezpośredni wpływ na konsumentów, a szcze-
gólnie te dotyczące sektora usług. Jak się podkreśla, liberalizacja podstawowych 
usług przyniosła znaczne korzyści dla większości konsumentów. Kluczowe znacze-
nie ma szeroko pojęta dostępność usług. Jest to warunek ograniczania „wykluczenia 
usługowego”. Podstawowe usługi wymagają również mocniejszych gwarancji doty-
czących przejrzystości rynku, a także lepszych mechanizmów rozpatrywania skarg 
i dochodzenia roszczeń. Pomocne w tych działaniach jest monitorowanie rynków 
usługowych.

Wymienionych pięć obszarów priorytetowych znalazło odzwierciedlenie w założeniach 
Polityki Konsumenckiej na lata 2010-2013 (2010) przyjętej do realizacji w Polsce. Za głów-
ne cele UOKiK przyjął: rozwój bezpiecznego, przyjaznego konsumentom rynku, rozwój 
dialogu konsumenckiego, wzmacnianie mechanizmów samoregulacyjnych, tworzenie efek-
tywnego systemu poradnictwa i dochodzenia roszczeń konsumenckich, inicjowanie zmian 
legislacyjnych, aktywną politykę informacyjno-edukacyjną.

Z uwagi na ograniczoność objętości artykułu należy podkreślić rozwiązania, które wnio-
sła nowa Dyrektywa Unijna nr 2011/83/UE dotycząca praw konsumentów. Wynika z niej 
dziesięć podstawowych korzyści dla konsumentów w całej UE10: 1) eliminacja ukrytych 
kosztów – dotyczy to oferowanych przez niektórych sprzedawców usług fałszywie okre-
ślanych jako darmowe, 2) przejrzystość cen – w ofercie produktu czy usługi będą musiały 
znaleźć się wszystkie elementy ceny, 3) blokowanie z góry wypełnionych zamówień – np. 
przy zakupie biletu lotniczego sprzedawca nie będzie mógł traktować jako domyślny zakup 
dodatkowych usług, jak np. ubezpieczenie czy wynajem samochodu, 4) 14 dni na wycofanie 
się z zakupów; obecnie jest to 7 dni w przypadkach klasycznej sprzedaży i 10 dni w przy-
padku sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa (np. przez Internet), 5) zwrot pieniędzy 
za produkt – w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy przez konsumenta; kwota zwrotu 
obejmie także koszty przesyłki, 6) zostanie ogłoszony wzór formularza zwrotu, stosowa-
ny w przypadku odstąpienia od umowy, 7) połączenie z infolinią ma kosztować tyle, ile 
za normalną rozmowę telefoniczną, a korzystanie z kart kredytowych nie może się wiązać 
z dodatkowymi opłatami pobieranymi przez sprzedawcę, 8) koszty zwrotu nieporęcznych 

10  Nowa Dyrektywa była m.in. przedmiotem konferencji pt.: Handel internetowy w Polsce i UE po implementacji postanowień 
nowej dyrektywy ws. praw konsumentów oraz regulacji ADR i ODR zorganizowanej przez Europejskie Centrum Konsumenckie 
oraz Trusted Shops w Warszawie w dniu 4 października 2013 roku. 
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towarów (np. mebli) muszą zostać zawczasu ustalone przed zakupem towaru, 9) sprzedaż 
produktów cyfrowych (np. muzyki czy filmów) będzie musiała być opatrzona informacją 
o ich kompatybilności ze sprzętem i oprogramowaniem, a także o warunkach kopiowania, 
10) wprowadzenie jednolitych przepisów dla małych firm (np. wyłączenie odstąpienia od 
umowy w przypadku pilnych napraw i konserwacji. 

W dniu 19 lutego 2014 roku odbyło się posiedzenie sejmowej podkomisji nadzwyczajnej 
w sprawie projektu ustawy o prawach konsumentów oraz o zmianie ustawy – Kodeks cywil-
ny i innych ustaw (Projekt ustawy… 2013). Na posiedzeniu plenarnym Sejmu posłowie byli 
zgodni, że regulacja ta jest niezwykle istotna z punktu widzenia ochrony praw konsumenta, 
a zaproponowane w projekcie rozwiązania przyczynią się do poprawy jego sytuacji. Z kolei, 
organizacje gospodarcze (Prawa konsumenta… 2014) podkreślają, że projekt przewiduje 
również zmiany niewymuszone przez dyrektywę unijną, które daleko wykraczają poza jej 
przepisy. Wiele z nich, m.in zmiana definicji konsumenta, obowiązek informowania o kraju 
pochodzenia towaru, wydłużenie okresu, w którym istnieje domniemanie, że wada rzeczy 
istniała w momencie wydania towaru czy wydłużenie okresu rękojmi uderza w pewność 
i stabilność obrotu gospodarczego.

Program ochrony konsumentów na lata 2014-2020

Komisja Europejska nakreśliła kierunki działań na lata 2014-2020. Ich celem jest 
dalsze zwiększanie zaufania obywateli do zakupów i sprzedaży na jednolitym rynku. 
W Europejskim programie na rzecz konsumentów (2014; Dąbrowska 2013b, s. 3-11) okre-
ślono cztery główne cele:
1) zwiększenie zaufania poprzez wzmocnienie bezpieczeństwa konsumentów, 
2) poszerzanie wiedzy, 
3) sprawniejsze egzekwowanie przepisów, 
4) zagwarantowanie możliwości dochodzenia roszczeń przez dostosowanie praw konsu-

mentów i polityki do zmian w społeczeństwie i w gospodarce. 
Przewidziane działania w ramach programu będą wspomagać osiąganie następujących 

czterech celów szczegółowych:
1. Bezpieczeństwo: wzmocnienie i zwiększenie bezpieczeństwa produktów poprzez sku-

teczny nadzór rynku w całej UE.
2. Informacja i edukacja: podniesienie poziomu informacji, edukacji i świadomości konsu-

mentów co do ich praw, opracowanie bazy informacyjnej do celów polityki konsumenc-
kiej, zapewnienie wsparcia organizacjom konsumenckim.

3. Prawa i dochodzenie roszczeń: wzmocnienie praw konsumentów, w szczególności przez 
działania regulacyjne i poprawę dostępu w zakresie dochodzenia roszczeń, w tym przez 
alternatywne metody rozwiązywania sporów.

4. Poszanowanie prawa: wspieranie egzekwowania praw konsumentów przez wzmocnie-
nie współpracy między krajowymi organami odpowiedzialnymi za egzekwowanie pra-
wa oraz przez wspieranie konsumentów w drodze udzielania im porad. 
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Podsumowanie 

Ochrona konsumentów stanowi jeden z obszarów, który podlegał negocjacjom już 
w okresie przedakcesyjnym. W latach 2004-2014 niewątpliwie można mówić o pozytyw-
nych zmianach w poziomie ochrony konsumentów w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego 
i ekonomicznego konsumentów, uproszczonego trybu dochodzenia roszczeń konsumenc-
kich, bezpieczeństwa produktów, odpowiedzialności za produkt wadliwy oraz za szkodę 
wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, a także informowania i reprezentowania konsu-
mentów. Warto podkreślić, że polityka ochrony konsumentów jest elementem jednolitego 
rynku wewnętrznego i ważnym obszarem działania Komisji Europejskiej. W kształtowanej 
polityce UE odwołuje się do takich wartości, jak: sprawiedliwość, otwartość, solidarność 
i przejrzystość.

Na tle przedstawionej polityki konsumenckiej realizowanej od 2004 roku rodzi się py-
tanie, czy dokonane zmiany znalazły odzwierciedlenie w świadomości konsumentów, czy 
interesują się swoimi prawami, dochodzą roszczeń?

Badanie przeprowadzone w ramach Flesh Eurobarometru (Consumers’ attitudes… 2012) 
w 2011 roku pokazało, że od 2006 roku coraz więcej Polaków ma poczucie właściwej ochro-
ny praw konsumenta – w 2006 roku wskaźnik kształtował się na poziomie 40% Polaków, 
w 2011 roku − 57%.

Z kolei, z badania ilościowego11 przeprowadzonego na potrzeby projektu badawczego 
finansowanego przez NCN w 2011 roku wynika, że zaledwie 17% Polaków mieszkających 
w miastach interesowało się i poszukiwało informacji na ten temat, natomiast 26% stwier-
dziło, że w ogóle ich to nie interesuje; 79% respondentów uważało, że Polacy nie znają swo-
ich praw, w tym 29% zdecydowanie wyrażało taki pogląd. Jednocześnie 49% respondentów 
uważało, że Polska jako państwo członkowskie UE lepiej chroni prawa konsumentów (za-
leżność istotna statystycznie), 21%, że poziom ochrony praw konsumenckich w Polsce jest 
taki sam jak w Europie Zachodniej, a 64%, że w Polsce jest coraz więcej organizacji zajmuje 
się problematyką ochrony i edukacji konsumentów.

W 2013 roku, badając kompetencje Polaków jako konsumentów, odniesiono się także 
do ochrony praw konsumentów12. W przeprowadzonym badaniu połowa respondentów na 

11  Badanie ilościowe przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1002 dorosłych Polaków, mieszkających w miastach 
liczących co najmniej 100 tys. mieszkańców. Ze względu na miejsce zamieszkania wyróżniały się osoby z miast od 100 tys. do 
499 tys. mieszkańców – 60,5%. Osoby z dużych aglomeracji (500 tys. mieszkańców i powyżej) stanowiły 28,5%, natomiast 
mieszkańcy Warszawy − 10,0%. W badaniu uczestniczyło 509 kobiet (71,1%) i 493 mężczyzn (28,9%). Największą grupę 
stanowiły osoby w wieku 24-35 lat stanowiąc 30,7% ogółu badanych, 36-45 lat (26,2%), osoby w wieku 46-55 lat (27,4%), 
osoby w wieku 56-65 lat stanowiły 15,7%. Badani legitymowali się różnym poziomem wykształcenia. Osoby z wykształceniem 
podstawowym/zawodowym stanowiły 20,1%, średnim – 45,9%, natomiast wyższym − 34,0%. Podział z uwagi na status 
społeczno-zawodowy: pracownicy najemni − 45,2%, kadra kierownicza (management) – 17,2%, renciści / emeryci – 16,5%, 
bezrobotni – 12,9% i pozostałe osoby – 8,2%. Udział pracujących wynosił 66,2% ogółu badanych. Szerzej: Dąbrowska (2013c, 
s. 8).
12  Wywiady przy wykorzystaniu kwestionariusza (technika CATI) przeprowadzono w sierpniu 2013 roku na ogólnopolskiej 
próbie 1000 dorosłych Polaków (18–74 lata). Do badania kwalifikowano osoby mające przynajmniej minimalne 
kompetencje konsumenckie (ustalane na podstawie pięciu pytań testowych z zakresu tematyki zrównoważonej konsumpcji, 
wytypowanych przez zespół ekspertów – respondent musiał odpowiedzieć twierdząco, na co najmniej 3 z nich). Badanie 
zostało sfinansowane ze środków NCN w ramach projektu badawczego pt. Kompetencje konsumentów jako stymulanta 
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pytanie o postępowanie w przypadku stwierdzenia, że zakupiony produkt produkt/usługa 
ma wady/usterki, został niewłaściwie wykonany, odpowiedziała, że zawsze reklamuje taki 
produkt czy usługę. Znaczna większość respondentów kupując produkt czy usługę, pyta 
o warunki reklamacji (83%), z czego 52% deklaruje, że robi tak zawsze, a 31% czasami. 
O warunki zwrotu towaru przy zakupie pyta 76% respondentów, z czego 39% deklaruje, że 
robi tak zawsze, a 37% czasami. Podpisując nową umowę o świadczenie usług zawsze do-
kładnie czyta warunki umowy, a w razie niejasności dopytuje się o ich wyjaśnienie 51% re-
spondentów, czasami robi tak – 39%, a co 10. respondent nie ma takiego zwyczaju w ogóle.

Należy podkreślić, że obecnie polscy konsumenci mogą korzystać z różnych form roz-
wiązywania sporów bez udziału sądu, z tzw. alternatywnych metod rozstrzygania sporów 
(ADR - Alternative Dispute Resolution), a głównie13:
 - mediacji − procedury, w których konsument oraz przedsiębiorca rozstrzygają nieporo-

zumienie przy udziale mediatora (nie rozwiązuje on konfliktu, a jedynie pośredniczy 
w pertraktacjach między stronami, pomagając im wybrać wspólne, wzajemnie akcepto-
wane rozwiązanie);

 - arbitrażu − kompetencje sądu przejmuje bezstronny specjalista – arbiter;
 - komisji skargowych – tworzone są one wspólnie lub niezależnie przez stowarzyszenia 

przedsiębiorców, instytucje gospodarcze lub organizacje konsumenckie. Ich działania 
oparte są o przepisy prawa powszechnego lub zasady samoregulacji. Rozstrzygnięcia 
Komisji mają najczęściej niewiążący charakter. Pomimo tego decyzja ma istotne znacze-
nie dla reputacji przedsiębiorcy.
Na zakończenie należy podkreślić, że od 2004 roku Polska przykłada coraz większą wagę 

do wzmacniania pozycji konsumentów na rynku przez działania edukacyjne prowadzone na 
różnych szczeblach edukacji i przez różne instytucje, organizacje, instytuty i uczelnie. Mimo 
że nie sposób nie dostrzec zmian w świadomości konsumentów, to jednak nadal można mó-
wić o słabości polskiego konsumenta wobec innych podmiotów gospodarczych. 
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Consumer Protection in Poland against the Background of Consumer 
Policy of the European Union Implemented in 2004-2014

Summary

The decade of Poland’s membership in the European Union disposes to the re-
flection how this period is perceived in the area of Polish consumers’ protection. An 
aim of considerations is to answer the two basic questions: How does the consumer 
policy at the level of the European Union translate into consumer protection in Po-
land? And: Is the Polish consumer more aware of their rights, competent, do they 
vindicate their claims? The article is of the theoretical and empirical nature. The 
presented research findings show that Poles better and better perceive the consumer 
policy, though Poles’ consumer knowledge not always allows them to be a partner 
for business. The issue of consumer protection is an important element of the imple-
mented economic policy but also it plays an important social role.

Key words: consumer’s rights, consumer protection, consumer policy.
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Защита потребителя в Польше на фоне потребительской 
политики Европейского Союза, осуществляемой в 2004-2014 гг.

Резюме

Десятилетие членства Польши в Европейском Союзе заставляет заду-
маться, как этот период отразился в области защиты польских потребителей. 
Цель рассуждений – ответить на два основных вопроса: как потребительская 
политика, осуществляемая на уровне Евросоюза, переводится в защиту по-
требителя в Польше и стал ли польский потребитель более осведомленным 
в отношении своих прав, компетентным, добивается ли своих притязаний? 
Статья имеет теоретико-эмпирический характер. Представленные результаты 
исследований показывают, что поляки все лучше воспринимают потребитель-
скую политику, но потребительские занания поляков не всегда позволяют им 
быть партнером для бизнеса. Вопрос защиты прав потребителя – важный эле-
мент осуществляемой экономической политики, но он заодно играет важную 
общественную роль.
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