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unIJna polityka ochrony konSumentÓW

Streszczenie 

Istnienie wspólnego rynku Unii Europejskiej stwarza wiele korzyści dla 
konsumentów. Zapewnia on m.in. większy wybór towarów i konkurencyjne 
ceny, ale wiąże się z  nim także wiele niebezpieczeństw dla konsumentów. 
Dotyczą one np. nierzetelnych informacji o  produktach lub usługach, wy-
stępowanie towarów niebezpiecznych dla zdrowia i  życia konsumentów. 
Ponadto, wielość informacji o produktach i usługach powoduje, że większość 
konsumentów słabo orientuje się co do ich skutków ubocznych. Stąd też ocenia 
się, że pozycja konsumenta na jednolitym rynku UE jest znacznie słabsza niż 
producentów i usługodawców i wymaga stałej i większej ochrony. Zagadnienia 
te są podejmowane i  stopniowo regulowane prawnie przez instytucje UE 
i stosowne organy państw członkowskich.

Słowa kluczowe: konsument, prawa konsument, wolny rynek, odpowie-
dzialność producentów i usługodawców.

Kody JEL: D18

konsument na rynku towarów i usług
Pojęcie „konsument” jest związane z nabywaniem przez ludzi towarów 

i usług. W różnych określeniach słownych ma ono już długą historię, podobnie 
jak rynek. Pojęcie to i dzisiaj nie jest definiowane jednoznacznie, bywa używane 
w różnych kontekstach przez poszczególne dyscypliny naukowe (Bylok 2013, 
s. 37 i nast.; Światowy 2006, s. 12-14).

W literaturze przedmiotu wskazuje się, że rozwój konsumpcji w dzisiej-
szym rozumieniu zaczął się z końcem XVII wieku. To wówczas pisarz i teolog 
J. Balthasar Schupp użył słowa „Consumiren” w rozumieniu spożywania dóbr, 
konsumowania. Natomiast w 1773 roku J. H. Zedlers jako pierwszy użył słowa 
„konsumowanie” wyjaśniając, że wyraża się w nim jedzenie, picie, ubranie 
i wszystko, co konieczne jest w codziennym życiu (Bylok 2013, s. 37-38).

Stopniowo następowała aspiracja potrzeb konsumentów, która spowodowa-
ła potrzebę ochrony ich praw. Zaczęła się zmiana w tradycyjnym postrzeganiu 
konsumenta jako nabywcy elementarnych produktów życiowych, na rzecz 
nabywcy wielu produktów wzbogacających jego życie biologiczne i intelektu-
alne. Doprowadziło to do istotnych zmian w postrzeganiu konsumentów przez 
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producentów i władze państwowe. Ochrona konsumentów została uznana za 
obowiązek państwa. Polityka konsumencka państwa stawała się stopniowo 
częścią polityki społeczno-gospodarczej prowadzonej przez rządy, głównie 
przez regulacje prawne w tym zakresie. Uważa się, że jej istota opiera się na 
zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony bezpieczeństwa i ekonomicznych 
interesów konsumentów oraz wspierania ich prawa do informacji, reprezentacji 
i edukacji (Dąbrowska 2006, s. 12-14).

W skali światowej jednym z pierwszych dokumentów programowych od-
noszących się do ochrony konsumentów, tworzący swoistego rodzaju przełom, 
był projekt ustawy o prawach konsumentów przedstawiony przez prezydenta 
J.F. Kennedy’ego w Kongresie Stanów Zjednoczonych Ameryki dnia 15 marca 
1962 roku pt. Katalog praw konsumentów. Stwierdził on, że „konsumenci są 
jedyną grupą ekonomiczną, która nie jest skutecznie zorganizowana i której 
punkt widzenia jest najczęściej ignorowany. (…) Jeśli się oferuje konsumentom 
artykuły złej jakości, jeśli ceny są wygórowane, jeśli produkty są niebezpiecz-
ne lub bezwartościowe, jeśli konsument nie jest w stanie dokonać wyboru na 
podstawie posiadanych informacji, to jego pieniądz przestaje mieć wartość, jego 
zdrowie i bezpieczeństwo znajdują się w stanie zagrożenia, a interes narodowy 
na tym cierpi”. W wystąpieniu tym zostały zawarte cztery podstawowe prawa:
–  do bezpieczeństwa,
–  do uczciwej informacji o transakcji,
–  do swobodnego wyboru dóbr i usług,
–  do składania postulatów (Bylok 2013, s. 256).

Instytucje europejskie poszły szlakiem wyznaczonym przez Amerykanów 
i postanowiły wprowadzić do swojego porządku prawnego prawa w postaci 
zasad generalnych czy konkretnych rozwiązań legislacyjnych. Odwołując się do 
pojęcia „konsument” dopatrzymy się braku zarówno na szczeblu europejskim, 
jak i krajowym jednolitej definicji tego terminu. Wyjściową tezą jest uznanie 
tego podmiotu za „końcowe ogniwo łańcucha ekonomicznego”, przebiega-
jące od chwili wyprodukowania towaru, przez wszelkie formy obrotu, aż do 
momentu nabycia towaru przez osobę na własny użytek. Wśród synonimów 
pojęcia „konsument” często przedstawia się kupującego, klienta, użytkownika 
czy też nabywcę. Konsument w stosunku prawnym zachodzącym z przedsię-
biorcą, przedstawiany jest jako strona słabsza obrotu gospodarczego, co wynika 
z braku wiedzy, odpowiedniej informacji, doświadczenia, podejmowania decy-
zji pod wpływem chwili oraz emocji, a także wielu innych okoliczności, które 
negatywnie wpływają na jego sytuację prawną i ekonomiczną. Uniwersalne 
określenie pojęcia „konsument” wywołuje wiele konfliktów oraz wątpliwości 
nie tylko w nauce prawa, ale także w praktyce. Trudności te widoczne są zarów-
no w prawie europejskim, jak i krajowym, zatem do jego właściwego wyjaśnie-
nia potrzebna okazuje się analiza przepisów prawa europejskiego. Europejski 
ustawodawca stworzył model, w którym konsument jest adresatem działań, 
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które podejmują podmioty w celu zbycia dóbr konsumpcyjnych. Ujęcie takie 
prezentuje również Parlament Europejski, za konsumenta uważający „osobę 
prywatną, która ze względu na charakter transakcji nie działa w celu związa-
nym ze swoją działalnością zawodową bądź gospodarczą”. Naczelną regulacją 
odnoszącą się do pojęcia konsumenta była dyrektywa o umowach zawieranych 
poza lokalem przedsiębiorstwa – konsument został tutaj zdefiniowany jako 
„osoba fizyczna, która działa w celu pozostającym poza jej działalnością zawo-
dową lub handlową”. Pojęcie konsumenta pojmowanego jako osoba fizyczna 
wykonująca czynności o nieprofesjonalnym charakterze możemy odnaleźć 
również w innych „konsumenckich” dyrektywach, m.in.:
–  dyrektywie Rady 87/102/EWG w sprawie zbliżania przepisów ustawowych, 

wykonawczych i  administracyjnych państw członkowskich dotyczących 
kredytu konsumenckiego – zdefiniowano tutaj konsumenta, która jest osobą 
fizyczną, działającą w celach niepowiązanych z jej zawodem;

–  dyrektywie Rady 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umo-
wach konsumenckich – przez pojęcie konsumenta rozumie się każdą 
osobę fizyczną, której działania są niezwiązane z jej zajęciem, zawodem lub 
przedsiębiorstwem;

–  dyrektywie Parlamentu Europejskiego oraz Rady 97/7/WE w  sprawie 
ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość, która 
określa konsumenta jako osobę fizyczną, której działania nie mogą być 
przypisywane działalności gospodarczej lub zawodowej;

–  dyrektywie Parlamentu Europejskiego oraz Rady 99/44/WE w sprawę okre-
ślonych aspektów sprzedaży i gwarancji na towary konsumpcyjne – określa 
ona konsumentów jako wszystkie osoby fizyczne, które w umowach objętych 
dyrektywą działają w  celach niepowiązanych z  działalnością handlową, 
zawodową czy gospodarczą;

–  dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/29/WE85 o nieuczciwych 
praktykach handlowych, która nazywa konsumenta każdą osobą fizyczną, 
która wykonuje praktyki handlowe jak również działa w celu niepowiąza-
nych z prowadzoną działalnością gospodarczą, handlową, rzemieślniczą lub 
wolnym zawodem;

–  dyrektywie Rady 90/314/EWG z dnia 13 czerwca 1990 r. w sprawie zorgani-
zowanych podróży, wakacji i wycieczek, art. 2 pkt 4 – definiuje „konsumen-
ta” jako każdą osobę zakupującą imprezę turystyczną albo wyraża zgodę na 
jej zakup, bądź inna uprawniona osoba, w imieniu której nabywa imprezę 
(Kordasiewicz i in. 2011, s. 473; Ślusarczyk 2016, s. 43-57).
Z przedstawionych definicji zawartych w dyrektywach wynika, iż bardzo 

istotne znaczenie odgrywa kryterium podmiotowe oraz funkcjonalne. To 
pierwsze, potrzebuje wskazania zakresu podmiotowego, czyli uszczegóło-
wienia, czy pod definicją „konsumenta” kryje się wyłącznie osoba fizyczna, 
czy również osoba prawna. O poszerzeniu kręgu podmiotów znajdujących się 
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w definicji konsumenta decyduje państwo członkowskie. Drugie kryterium jest 
kryterium funkcjonalnym, związanym z charakterem transakcji, w których 
uczestniczy konsument. Konieczne jest wskazanie, czy działanie lub transakcja 
powinny zostać zdefiniowane pozytywnie, jako czynności dokonywane przez 
osobę fizyczną na własny użytek, jej rodziny lub gospodarstwa domowego, czy 
też za pomocą definicji negatywnej, jako czynności nienależące do zakresu 
działalności handlowej, gospodarczej i zawodowej tej osoby (osoba fizyczna). 
Podsumowując dotychczasowe rozważania można stwierdzić, że interpretacja 
definicji konsumenta dokonywana przez ETS ma charakter zawężający. To 
znaczy, że odnosi się ona tylko do osób fizycznych, a więc osoby prawne, jak 
i formy pośrednie między osobą fizyczną a osobą prawną (fundacje, organizacje 
non-profit) nie wchodzą w zakres podmiotowy tego pojęcia.

Po raz pierwszy w Polsce pojęcie „konsument” zostało użyte w rozporzą-
dzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 1995 roku w sprawie szczegółowych 
warunków zawierania i  wykonywania umów sprzedaży rzeczy ruchomej 
z udziałem konsumentów. W § 3 pkt. 2 tego rozporządzenia „konsument” jest 
uważany za każdego, kto nabył towar lub też usługę dla celów niezwiązanych 
z działalnością gospodarczą. Przez użycie słowa „każdy” dostrzeżemy, iż zakres 
podmiotowy ustawodawca określił dość szeroko, obejmował nie tylko osoby 
fizyczne, ale też osoby prawne. Na tle definicji konsumenta pojawił się problem 
związany z prawidłowym określeniem „celów nie związanych z działalnością 
gospodarczą”.

„Integracja poprzez prawo”, czyli harmonizacja, jest oznaką procesu 
ujednolicania prawa krajowego z prawem UE, a także jednym ze sposobów 
zespalających prawo. Proces dostosowania polskiego prawodawstwa do norm 
UE rozpoczął się razem z podpisaniem Układu Europejskiego dnia 1 lutego 
1994 roku Założenia w nim zawarte były realizowane sukcesywnie aż do chwili 
podpisania dnia 16 kwietnia 2003 roku traktatu akcesyjnego i akcesji Polski do 
UE. Proces harmonizacyjny konsekwentnie spoczywał na Polsce, natomiast 
Wspólnota zobowiązała się do udzielenia pomocy technicznej, w granicach 
której znajdowało się dostarczenie informacji, wymiana ekspertów, szkolenia, 
organizacja seminariów, a także pomoc w tłumaczeniu ustawodawstwa odno-
szącego się do poszczególnych dziedzin. Proces ten uległ rozszerzeniu podczas 
przejścia do drugiej fazy negocjacji dotyczących przystąpienia Polski do UE. 
Najważniejszym aktem prawnym wykorzystywanym, aby dostosować prawo 
krajowe do unijnych standardów dotyczących ochrony konsumentów były 
dyrektywy Rady. Wprowadzanie to odbywało się przez uchwalanie ustaw zbior-
czych oraz dopasowujących regulacji pewnych dziedzin praw, a także ustaw 
całościowych przystosowującego się do prawa europejskiego. Narzędziem, 
dzięki któremu polskie prawo zbliżyło się do unijnych standardów, były także 
rozporządzenia. Harmonizację prawa polskiego do unijnych wymogów można 
rozważać na czterech płaszczyznach: interesów ekonomicznych, bezpieczeństwa 
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i zdrowia, edukacji i  informacji, również organizowania się. Dostosowanie 
polskiego prawa było trudnym procesem i wyjątkowo delikatnym z prawnego 
punktu widzenia oraz politycznego. Podczas procesu harmonizacji do struktur 
unijnych zapewniono, iż konsumenci posiadają właściwe instrumenty insty-
tucjonalne i prawne, chroniące prawo przed nieuczciwymi przedsiębiorcami 
(Biała Księga 1996, s. 23 i nast.).

obowiązki konsumenta
Konsument, oprócz określonych praw, posiada również obowiązki. Jednak 

nie wszyscy wiedzą, jakie obowiązki na nich ciążą, co jest powodem ich nie-
przestrzegania. W momencie, gdy konsument wnosi reklamację, ma obowiązek 
posiadania dowodu potwierdzającego dokonanie zakupu. Podczas codziennych 
drobnych zakupów jest to paragon. Zatem do obowiązków każdego konsu-
menta należy przechowywanie przez dwa lata od daty zakupu paragonu. 
Najważniejszym obowiązkiem konsumentów jest dokonywanie świadomych 
i przemyślanych zakupów. Od konsumenta wymagana jest przede wszystkim 
staranność właściwa dla statystycznego nabywcy, tzn. zwrócenie uwagi na 
brak istotnych części, wadę części składowych albo nieprawidłowe działanie 
złożonych urządzeń, które nie zostały stwierdzone w momencie zakupu. Zara-
zem konsument nie ma obowiązku precyzyjnego badania towaru w momencie 
zakupu, albowiem przyjmuje się, iż oferowany towar jest dobrej jakości, nie 
posiada żadnych ukrytych cech, które decydują o obniżeniu jego jakości co 
do poziomu określonego w umowie. Dotyczy to zwłaszcza produktów w opa-
kowaniu fabrycznym albo sytuacji, gdy konsument w sklepie przeprowadza 
jedynie wybór towaru i zawiera umowę dotyczącą wybranego produktu, który 
jest doręczony do domu konsumenta poprzez starania sprzedawcy (Światowy 
2006, s. 12-14; www1).

konsument na rynku artykułów żywnościowych
Ochrona konsumentów na rynku żywności stanowi bardzo istotny obszar 

działania państwa, ale też przedsiębiorców i samych konsumentów. Konsument 
żywności występuje w potrójnej roli: użytkownika, nabywcy oraz adresata 
zabiegów promocyjnych. W każdej z  tych dziedzin jego interesy mogą być 
zagrożone bądź naruszone przez zastosowanie nieuczciwych oraz zakłamanych 
praktyk rynkowych.

Jednym z głównych praw, które należą się konsumentom na rynku usług 
żywnościowych jest prawo do wiarygodnej informacji oraz edukacji. Na podsta-
wie tego prawa, nabywcy muszą mieć zagwarantowaną możliwość racjonalnego 
oraz świadomego podejmowania decyzji oraz dokonywania wyboru usług 
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i dóbr. Dlatego tak istotna jest rzetelna informacja o ich cenie czy kryteriach 
bezpiecznego korzystania. W przypadku produktów żywnościowych nabywcy 
liczą na informacje na temat produktów, które umożliwią podjęcie decyzji 
kupna przez porównanie artykułów z innymi artykułami tego samego rodzaju, 
pomagają w uchronieniu się przed produktami lub składnikami, które mogą 
negatywnie wpływać na reakcje organizmu, albo tymi których się nie lubi, 
lub ocenę jakości produktu do jego ceny. Dla ochrony zdrowia i życia konsu-
mentów niezwykle istotny jest odpowiedni sposób etykietowania produktów, 
dlatego regulują go właściwe przepisy prawa. Aczkolwiek opracowanie systemu 
informacji, który przekazywałby nabywcom rzetelne informacje w zwięzły, 
jednocześnie komunikatywny sposób na temat produktu, zgodnie z przepisa-
mi prawa, nie jest łatwe. Dlatego też w tym zakresie muszą działać właściwe 
regulacje prawne (Królikowska-Olczak, Pachuca-Smulska 2013, s. 217-218).

W UE dla ochrony na rynku żywnościowym bardzo istotne znaczenie 
ma rozporządzenie (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i  Rady 
z 28.01.2002 r. uchwalające ogólne zasady oraz wymaganie prawa żywnościo-
wego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustana-
wiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności. Powyższy akt prawny 
zawiera wiele definicji dotyczących obrotu żywnością, ale także samego pojęcia 
żywności, które oznacza jakiekolwiek substancje albo produkty, nieprzetwo-
rzone, częściowo przetworzone czy przetworzone, które są przeznaczone dla 
ludzi do spożycia. Rozporządzenie 178/2002 zaznacza, iż obowiązkiem prawa 
żywnościowego jest realizacja celów odnoszących się do odpowiedniego po-
ziomu ochrony życia oraz zdrowia ludzi i ochrony interesów nabywców, biorąc 
pod uwagę uczciwe praktyki w obrocie żywnością. Prawo, starając się chronić 
konsumentów, ma być podstawą realizowanych przez konsumentów przemy-
ślanych oraz świadomych wyborów, powiązanych ze spożywaną żywnością, 
jak też przeciwdziałać podstępnym oraz oszukańczym praktykom, fałszowaniu 
żywności, jak też jakimkolwiek praktykom, które mogą wprowadzać w błąd. 
Ponadto stwierdzono, iż reklama oraz prezentacja żywności, biorąc pod uwagę 
wygląd, kształt albo opakowanie, miejsce wystawienia i sposobu ułożenia, jak 
też informacji przedstawianych na ich temat nie powinny wyprowadzać w błąd 
(Dz.U. UE, L31 z 2002 r., ze zm.).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Nr 1169/2011 z dnia 
25.10.2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat 
żywności wprowadza jasny wymóg czytelnego i zrozumiałego etykietowania 
środków spożywczych. Podstawowym celem tego aktu prawnego jest ułatwie-
nie konsumentom dokonywania wyborów z uwzględnieniem uwarunkowań 
ekonomicznych, zdrowotnych, społecznych czy etycznych. Rozporządzenie 
to gwarantuje wysoki poziom ochrony w zakresie informacji, uwzględniając 
odbiór ze strony konsumentów oraz ich potrzeby, jednocześnie zapewniając 
harmonijne funkcjonowanie rynku wewnętrznego, określa również ogólne 
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wymogi, zasady czy obszary odpowiedzialności w zakresie informacji na temat 
żywności. Informacje te zostały zdefiniowane jako odnoszące się do danego 
środka spożywczego, przedstawianego konsumentowi finalnemu przy użyciu 
etykiety, innych środków lub materiałów, także przy zastosowaniu nowocze-
snych narzędzi technologicznych albo przekazu ustnego. Natomiast definicja 
„prawa odnoszącego się do informacji na temat żywności” wskazuje na unijne 
przepisy normujące informacje w zakresie żywności, ogólne przepisy stosowane 
do każdego środka spożywczego, jak też samego etykietowania. Etykietowanie 
określa wszystkie napisy, znaki handlowe, dane szczegółowe, nazwy marek, 
symbole czy ilustracje dotyczące konkretnego produktu spożywczego oraz 
umieszczone na jakimkolwiek opakowaniu, ulotce, dokumencie, pierścieniu 
czy opasce towarzyszącym takiej żywności.

Rozporządzenie 1169/2011 uchwala środki zapewniające nabywcom prawo 
do informacji oraz sposób przekazywania informacji dotyczących żywności. 
Stosuje się je do podmiotów funkcjonujących na rynku żywności w każdym 
etapie łańcucha żywnościowego, gdyż ich działania tyczą się przekazywania 
kupującym informacji na temat żywności. Definiowano również główne pole 
widzenia, czyli pole widzenia opakowania, które nabywca prawdopodobnie 
zobaczy podczas pierwszego spojrzenia na dany produkt w chwili zakupu oraz 
które umożliwi identyfikację produktu. Obowiązkowe informacje muszą być 
umieszczone w dobrze widocznym miejscu, czyli tak, aby był odpowiednio 
zauważalne, czytelne. Nie mogą być w żaden sposób zakryte, pomniejszone 
czy przerwane innymi nadrukami. Wskazano na wymóg przedstawiania na-
stępujących danych:
1) nazwa produktu i żywności,
2) spis składników,
3) wszystkie składniki albo substancje pomocnicze w przetwórstwie,
4) kategoria składników lub ilość określonych składników,
5) ilość netto produktu,
6) data terminu przydatności do spożycia,
7) wszelkie wyjątkowe warunki przechowywania albo warunki użycia,
8) nazwa oraz adres podmiotu funkcjonującego na rynku spożywczym,
9) kraj albo miejsce pochodzenia,
10) informacje o wartości odżywczej,
11) instrukcja użycia,
12) odnośnie do napojów alkoholowych, rzeczywista zawartość alkoholu (Dz.U. 

z 2011 r. Nr 304, s. 18 ze zm.).
Odnosząc się do żywności, należy podkreślić, iż skrupulatne przepisy 

dotyczące informowania o rodzajach żywności wynikają również z ich wyjątko-
wego przeznaczenia. Dlatego też warto wskazać na rozporządzenie Rady z dnia 
28.06.2007 r. Nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania pro-
duktów ekologicznych. Celem tych ram unijnych normujących sektor produkcji 
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ekologicznej musi być zagwarantowanie uczciwej konkurencji oraz właściwego 
działania rynku wewnętrznego wyrobów ekologicznych, jak również utrzy-
manie oraz uzasadnienie zaufania nabywców co do artykułów oznaczonych 
jako ekologiczne. Zauważono również, iż używanie w produkcji ekologicznej 
organizmów, które zostały zmodyfikowane genetycznie jest zabronione. Sta-
rając się zachować spójność i klarowność, jeśli dany produkt oznaczono jako 
wyprodukowany, składający się lub zawierający GMO nie można zamieścić na 
nim etykiety informującej, że jest to produkt ekologiczny.

Wytwarzanie, ochrona oraz promocja żywności dobrej jakości nabiera 
coraz większego znaczenia w państwach Unii. Jednym z głównych sposobów 
wykonywania polityki jakości jest wyróżnienie odpowiednimi znakami gwa-
rantującymi wysoką jakość produktów rolno-spożywczych wywodzących się 
z konkretnych regionów, charakteryzujących się również tradycyjną metodą 
produkcji. System promocji i ochrony produktów regionalnych oraz trady-
cyjnych jest jednym z podstawowych czynników wpływających np. na zrów-
noważony rozwój terenów wiejskich. Dzięki temu systemowi ochroną objęte 
jest dziedzictwo kulturowe wsi, co wpływa na wzrost atrakcyjności terenów 
wiejskich oraz rozwój agroturystyki, jak również zastosowania tego rodzaju 
wyrobów do promocji gastronomii oraz regionów. Identyfikację oraz wybór 
konkretnych produktów ułatwiają nazwy pochodzenia, oznaczenia geogra-
ficzne i gwarantowane tradycyjne specjalności. Do takich oznaczeń zaliczymy: 
Chronione Oznaczenia Geograficzne, Chronioną Nazwę Pochodzenia oraz 
Gwarantowane Tradycyjne Specjalności, jak też wprowadzenie określenia 
„produkt górski” (Królikowska-Olczak, Pachuca-Smulska 2013).

Obecnie wymagania nabywców co do możliwości wyboru, ceny, jakości, 
wartości odżywczej czy dostępności spożywanych produktów są coraz większe. 
W odpowiedzi na te wymagania sektor spożywczy wprowadził nowe technolo-
gie, składniki, produkty i związane z nimi programy informacyjne. Zmieniające 
się prawo unijne nakłada obowiązek na podmioty funkcjonujące na rynku 
żywnościowym do stopniowego wprowadzania zmian w zakresie informa-
cji o żywności zwróconych do klienta, nieustannego monitorowania stanu 
prawnego i ciągłego kształcenia pracowników, aby zagwarantować gruntowną 
ochronę nabywców na rynku żywnościowym, jak również w odniesieniu do 
zmian zachodzących w normalizacjach prawnych dotyczących informowania 
nabywców o żywności, ciągłego informowania oraz edukowania wymagają 
wszystkie podmioty łańcucha żywnościowego.

ochrona konsumentów na rynku usług turystycznych
Poprawa ochrony prawnej konsumenta-turysty jest niezbędna ze względu 

na coraz większe ożywienie sektora usług turystycznych. Ukazują to dane 
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zbierane przez Światową Organizację Turystyki, które świadczą, iż od kilku lat 
mamy do czynienia z corocznym wzrostem liczby turystów, która już w 2020 
roku może osiągnąć liczbę 1 600 000. Zjawisku temu stale towarzyszy rozwój 
form turystyki, jak też kierunków wyjazdów. Masowość usług turystycznych 
wiąże się ze znoszeniem granic ekonomicznych i politycznych w UE. Turyści 
mogą bez problemu przemieszczać się, korzystać z ofert różnych organizatorów 
turystyki, a rozwój ten powiązany jest także z coraz popularniejszym wykorzy-
staniem Internetu do zawierania umów na odległość.

Prężny rozwój usług turystycznych, przede wszystkim jego kierunków, 
form i sposobów organizacji tworzy wiele problemów prawnych powiązanych 
z ochroną konsumenta korzystającego z usług turystycznych. Jeżeli mowa o sys-
temach normatywnych, to należy przedstawić trzy systemy ochrony prawnej: 
krajowe, międzynarodowe oraz unijne. W prawie międzynarodowym ochronę 
praw turystów przedstawia konwencja z 23.04.1970 r. o umowach podróży, 
przygotowana przez UNIDROIT, a podpisana w Brukseli.

Natomiast dla krajowych systemów, również polskiego, podstawę prawną 
tworzą takie regulacje unijne, jak: dyrektywa Rady 90/314/EWG z 13.06.1990 r. 
w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek czy dyrektywa Rady 
92/421/EWG z 13.07.1992 r. dotycząca planu działania Wspólnoty w celu wspie-
rania turystyki (Dz.U. UE L158 z 23.06.1990; Dz.U. UE L231 z 13.08.1992).

Turysta jest osobą fizyczną, podróżującą do miejscowości, która znajduje 
się poza miejscem jej stałego pobytu, na czas nieprzekraczający roku, a celem 
podróży nie jest rozpoczęcie stałej pracy w danej miejscowości, oraz która 
zatrzyma się co najmniej na jedną noc na nocleg. Jest to definicja ewoluująca 
w aktach normatywnych, przede wszystkim międzynarodowych. Pierwsza 
definicja tego pojęcia została sprecyzowana przez Komitet Ekspertów Statystyki 
na polecenie Ligi Narodów w 1937 roku wówczas turystę określono jako kogoś 
kto podróżuje w czasie 25 godzin albo więcej w państwie, które nie jest pań-
stwem jego stałego zamieszkania. Na przełomie lat definicja ta ulegała zmianie, 
aby w końcu przybrać postać wskazaną w dyrektywie 90/314/EWG, w której 
turysta uważany jest za konsumenta, nabywającego imprezę turystyczną albo 
wyrażającego zgodę, aby taką imprezę nabyć, czy też za osobę, w której imieniu 
kontrahent zgadza się na nabycie imprezy. W świetle regulacji unijnych i pol-
skich należy przyjąć, iż turysta jako konsument to ktoś, kto nabywa imprezę 
turystyczną albo wyraża zgodę na nabycie takiej imprezy. Wspólną częścią 
pojęcia „konsument” i „turysta” jest także to, iż w obu przypadkach, powinna 
to być tylko i wyłącznie osoba fizyczna, której pozycja ekonomiczne oraz tech-
niczna w stosunku do usługodawcy jest zdecydowanie słabsza, dlatego wymaga 
ochrony prawnej (Królikowska-Olczak, Pachuca-Smulska 2013, s. 153).

Ochronę turysty zabezpieczają strony umowy, czyli organizator turystyki 
i  turysta. Umowa o świadczenie usługi turystycznej jest dość specyficzna, 
w dużej mierze opiera się na zaufaniu turysty do przedsiębiorcy świadczącego 
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usługę, która jest zgodna z oferowanymi standardami oraz spełni oczekiwania, 
ale przede wszystkim, że zostanie zrealizowana. Coraz częstsze bankructwa 
firm muszą wpływać na podnoszenie świadomości konsumenckiej. To bardzo 
istotne, jeżeli zapłaciliśmy za wycieczkę, a nie doszła ona do skutku albo nie 
byliśmy w stanie odbyć całej wycieczki.

Z powodu różnorodności działających na rynku podmiotów zajmujących 
się usługami turystycznymi, niełatwym zadaniem dla zwykłego turysty jest 
konkretne wskazanie statusu prawnego podmiotów odpowiedzialnych za nie-
przestrzeganie prawa turysty. Unijne prawo wyróżnia dwie grupy podmiotów 
funkcjonujących w sektorze usług turystycznych – punktu sprzedaży turystycz-
nej oraz organizatora imprezy turystycznej. Polski ustawodawca przedstawia 
trzy rodzaje podmiotów: agenta turystycznego, pośrednika turystycznego oraz 
organizatora turystyki.

Za organizatora turystyki, zwanego także touroperatorem uważa się 
przedsiębiorcę, który organizuje imprezę turystyczną, a działalność taka jest 
regulowana oraz potrzebuje uzyskania wpisu do rejestru organizatorów tury-
styki oraz pośredników turystycznych. Organizator w ramach prowadzonej 
przez siebie działalności zobowiązany jest do opracowania programu imprezy 
turystycznej, jak również do uzgodnienia umowy z dostawcami konkretnych 
elementów prezentowanego pakietu usług, a także:
–  realizacji oraz rozliczenia zamówionych usług,
–  uzgadniania umów z konkretnymi dostawcami usług,
–  sporządzenia pisemnej informacji na temat imprezy, czyli stworzenia ma-

teriałów promocyjnych,
–  realizowania sprzedaży imprez pośrednikom oraz agentom turystycznym.

Za agenta turystycznego uważa się przedsiębiorcę, który wykonuje na zamó-
wienie klienta czynności prawne i faktyczne, powiązane z zawieraniem umów 
dotyczących usług turystycznych między organizatorem imprezy a klientem. 
Bierze czynny udział w układaniu oferty, dlatego też jego odpowiedzialność 
kształtuje się w podobny sposób jak organizatora imprezy.

Zgodnie z europejską kulturą prawną, głównym warunkiem wiążącego 
zawarcia umowy jest swoboda stron, która może zostać ograniczona przez 
dyskryminację, podstęp, przymus, błąd czy posłużenie się słabszą pozycją 
ekonomiczną. Każda ze stron w chwili zawarcia umowy musi być dobrze po-
informowana, innymi słowy posiadać niezbędne informacje. Każdy organizator 
zachęca ewentualnych turystów do skorzystania z jego oferty stosując różnego 
rodzaju reklamy, starając się dotrzeć do świadomości nabywcy. Reklama nie 
może wywoływać błędnego wyobrażenia co do jakości usług przez porównanie 
albo utożsamienie usługi oferowanej przez nową firmę z usługą firmy, która ma 
już na rynku pozycję oraz odpowiednią markę.

Podstawą odpowiedzialności oraz ochrony konsumenta jest umowa o po-
dróż, przyjęta przez organizatora imprezy – jest to umowa konsensualna, czyli 
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dwustronnie wiążąca. Należy zaliczyć ją także do umów adhezyjnych, tzn. 
umów przystąpienia. W takim przypadku konsument ma możliwość jedynie 
wyboru pakietu usług turystycznych, a nie może wpływać na jego zawartość. 
Do głównych części umowy turystycznej należy zliczyć:
–  czas trwania,
–  miejsce pobytu albo trasę wycieczki,
–  określenie organizatora turystyki,
–  sposób zapłaty,
–  cenę całej imprezy,
–  program imprezy (rodzaj oferowanych usług, ponadto informacje o trans-

porcie, hotelu, posiłkach),
–  informacje o ubezpieczeniu oraz sposobie składania reklamacji (Królikow-

ska-Olczak, Pachuca-Smulska 2013, s. 158).
Unia Europejska przewiduje możliwość ubezpieczenia zdrowotnego jakim 

jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, która zapewnia dostęp 
do wszelkich niezbędnych usług z medycznego punktu widzenia, podczas 
tymczasowego pobytu w wybranym z 28 państw członkowskich. Karta ta nie 
obejmuje jednak wyjazdu za granicę, którego celem jest poddanie się leczeniu. 
Jest to dodatkowe udogodnienie dla turystów.

Zgodnie z dyrektywą 90/314/EWG, w przypadku niewypłacalności orga-
nizator albo punkt sprzedaży detalicznej, muszą zagwarantować odpowiednie 
zabezpieczenie umożliwiające zwrot poniesionych kosztów jak też powrót kon-
sumenta z wycieczki. Kolejnym udogodnieniem, które Unia zapewnia turystom, 
jest zgodnie z dyrektywą 2011/83/UE prawo do odstąpienia od umowy bez 
podania przyczyny, w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia.

podsumowanie
Jednolity rynek UE z czterema swobodami – przepływu towarów, usług, 

kapitału i osób – stworzył duże możliwości zaspokajania potrzeb konsumentów. 
Podlega on określonym regulacjom prawnym mającym na celu zapewnienie 
określonych praw konsumentów. Regulacje te mają najczęściej charakter dyrek-
tyw, które wymagają od państw członkowskich dostosowania (implementacji) 
swojego prawa do wskazań konkretnych dyrektyw, a także odpowiedniego 
działania krajowych instytucji stojących na straży przestrzegania przez pro-
ducentów i usługodawców praw konsumentów.

Nadmienić jednak należy, że w wielu przypadkach implementacja dyrektyw 
UE do prawa krajowego przeciąga się poza wyznaczony przez instytucje UE 
czas i nie zawsze jest merytorycznie poprawna.
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consumer protection policy in the european union

summary

The existence of a shared market in the EU creates many advantages for 
the consumers. It provides them, among others, with a wider range of products 
and competitive prices, but this comes with potential threats. These concern, 
for instance, dishonest product or service information, or releasing goods that 
pose a threat to consumers’ health and lives. Moreover, the excessive amount 
of information about products and services confuse the consumers when it 
comes to side effects. The conclusion drawn from this is that the consumer’s 
position on a uniform EU market is much weaker than the producers’ and 
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service providers’, and requires constant and increased protection. These issues 
are raised and gradually regulated by law by EU institutions and appropriate 
bodies of its member countries.  

Key words: consumer, consumer’s rights, free market, producers’ and 
service providers’ responsibility.
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