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ANNA DĄBROWSKA
IBRKK — Warszawa

Wywiad z Grażyną Rokicką, prezesem Stowarzyszenia 
Konsumentów Polskich (SKP)

Anna Dąbrowska – 15 marca 2012 r. minęło 50 lat od wygłoszenia słynnych już słów Johna 
Fitzgeralda Kennedy’ego – Prezydenta Stanów Zjednoczonych, dotyczących projektu 
ustawy o ochronie praw konsumentów, w którym Prezydent sformułował 4 podstawowe 
prawa konsumentów: informacji, wyboru, bezpieczeństwa i reprezentacji. Jednocześnie 
Prezydent powiedział, iż „Konsumenci to my wszyscy”. Pani Prezes, jak Pani postrzega 
zmiany, które zaszły w polityce konsumenckiej w Polsce od 2004 roku?

Grażyna Rokicka – Przede wszystkim nikt się już nie dziwi, że mamy politykę konsumenc-
ką. W ramach tej polityki wprowadzono ochronę prawną konsumentów. To nie jest już 
„dziki kapitalizm”, przedsiębiorcy nie mogą dobrowolnie kształtować warunków umów 
zawieranych z konsumentami, jeśli narusza to interes konsumenta i równowagę stron, 
zakazane jest stosowanie nieuczciwych (agresywnych, wprowadzających w błąd) prak-
tyk rynkowych – naprawdę zmieniło sie wiele. Jedno, co pozostaje niemal niezmienne, 
to niewystarczająca świadomość konsumentów co do posiadanych przez nich praw oraz 
duża trudność w dochodzeniu tych praw.

Anna Dąbrowska – Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (SKP) jest jedną z organizacji 
społecznych, które zajmują się działaniami na rzecz konsumentów, szerzeniem wiedzy 
konsumenckiej.

Grażyna Rokicka – SKP jest niezależną, pozarządową organizacją pożytku publicznego. 
Zostało założone w marcu 1995 roku, a za cel postawiło sobie rozwijanie świadomości 
konsumentów w zakresie posiadanego przez nich prawa do bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, informacji, edukacji i reprezentacji, jak również ochrony ich interesów ekono-
micznych i prawnych.

Wywiad
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Anna Dąbrowska – Jedną z inicjatyw Stowarzyszenia jest organizacja corocznych Targów 
Wiedzy Konsumenckiej.

Grażyna Rokicka – Targi organizowane są z okazji Światowego Dnia Praw Konsumenta, 
który przypada dnia 15 marca. W tym roku już po raz trzeci SKP zorganizowało Targi 
pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki, Prezydenta m.st. Warszawy oraz 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Strategicznym partnerem Targów była 
CH Wola Park, zaś partnerami towarzyszącymi Biuro Informacji Kredytowej i On Board 
PR Ecco Network. Na tych Targach można było zdobyć wiedzę o prawach konsumen-
tów, uzyskać bezpłatną poradę od wielu ekspertów, a nawet wygrać nagrodę w konkursie 
wiedzy konsumenckiej.

Anna Dąbrowska – Jakiej wiedzy najczęściej poszukują konsumenci?
Grażyna Rokicka – Bardzo różnej. Ze swojej strony staraliśmy się, żeby konsumenci zna-

leźli odpowiedź na najczęściej zadawane istotne pytania: Czy zawierając umowę wiedzą, 
co podpisują i jak uniknąć niekorzystnych zapisów? Czy mają pewność, jak się zacho-
wać, kiedy źle potraktowano ich w sklepie, czy kiedy wykonawca mebli kuchennych 
wziął zaliczkę i zniknął, a sprzedawca nie chce przyjąć reklamacji butów bądź cieknące-
go czajnika elektrycznego? I czy mają wiedzę do kogo zwrócić się w razie problemów? 
Konsumenci poszukujący informacji, jak skutecznie składać reklamacje, kierowali się do 
stoiska Stowarzyszenia Konsumentów Polskich i Miejskiego Rzecznika Konsumentów 
w Warszawie. Osoby mające problem z zakupem dokonanym w innym państwie uzy-
skiwali pomoc od przedstawicieli Europejskiego Centrum Konsumenckiego, natomiast 
w przypadkach związanych z ubezpieczeniami radził Rzecznik Ubezpieczonych. Biuro 
Informacji Kredytowej zaprezentowało filmy i materiały edukacyjne poruszające szeroko 
rozumianą tematykę kredytów i rynku wymiany informacji. Warto podkreślić, że Targi to 
także unikalna okazja, aby przedstawić, bez chodzenia i pisania do urzędu, swoją spra-
wę ekspertom z instytucji państwowych: Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Urzędu Regulacji Energetyki, Inspekcji Handlowej, 
czy zapoznać się z inicjatywami społecznymi Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych 
w Polsce.

Anna Dąbrowska – Wspomniała Pani o nagrodach?
Grażyna Rokicka – Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy o prawach konsumen-

ta oraz rozwijanie świadomości konsumentów w zakresie posiadanych przez nich praw  
i obowiązków. Do Konkursu, wzorem lat ubiegłych, mogły przystąpić wyłącznie pełno-
letnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Podczas Targów w 2012 r. każdy dorosły konsu-
ment mógł wziąć udział w konkursie z atrakcyjnymi nagrodami.

Anna Dąbrowska – Jakie działania prowadzi ostatnio Stowarzyszenie?
Grażyna Rokicka – Takim projektem, na rozwoju którego powinno zależeć wszystkim 

konsumentom, jest certyfikat Dobra Umowa. Celem projektu jest zwiększenie zaufania 
konsumentów do firm poprzez zapewnienie im bezpiecznych umów.

Anna Dąbrowska – Bezpieczne umowy to bardzo ważny element kształtowania relacji mię-
dzy firmą a konsumentem. Jakie jest zainteresowanie firm Dobrą Umową?

Grażyna Rokicka – Zgłasza się do nas wiele firm licząc na pozytywne zaopiniowanie przez 
SKP warunków umów, które zawierają z konsumentami. Ale przyznalismy dotąd tylko 



ANNA DĄBROWSKA 81

jeden certyfikat Dobra Umowa, bowiem nie wystarczy zgodność umowy z prawem – ona 
musi być też zgodna z szeroko rozumianym interesem konsumenta.

Anna Dąbrowska – Co to znaczy?
Grażyna Rokicka – Każdy z nas spotyka się z długimi, trudnymi do zrozumienia umowa-

mi, np. o kredyt w banku, usługi telekomunikacyjne, zakup mieszkania u dewelopera. 
Nie mamy też pewności, czy warunki gwarancji np. na nowy telewizor, lub regulamin 
sklepu internetowego są dla nas korzystne. Certyfikat Dobra Umowa daje konsumentowi 
pewność, że w umowie nie ma niebezpiecznych, ale też niejasnych postanowień, które 
można interpretować na niekorzyść konsumenta; umowa powinna być też napisana czy-
telnym, zrozumiałym językiem. To czasem trudne do spełnienia warunki.

Anna Dąbrowska – Stowarzyszenie prowadzi też działalność edukacyjną edytując publika-
cje kierowane bezpłatnie do konsumentów. 

Grażyna Rokicka  – Tak, staramy się zaopatrywać konsumentów w materiały, które pozwolą 
im lepiej poznać ich prawa. W 2011 roku Stowarzyszenie, we współpracy z Konferencją 
Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (KPF), przygotowało ulotkę zawierającą pod-
stawowe informacje i porady dla konsumentów planujących zaciągnięcie kredytu lub 
pożyczki. Wydaliśmy także broszurę zawierającą informacje o sposobach dochodzenia 
roszczeń przez konsumentów, a także dane kontaktowe do najważniejszych instytucji 
zajmujących się ochroną konsumentów w Polsce i w Unii Europejskiej. Wzbogaciliśmy 
wiedzę konsumentów – kto odpowiada za bezpieczeństwo produktów wprowadzanych 
na rynek, jak rozpoznać produkt niebezpieczny i jakie konsumenci mają prawa w przy-
padku stwierdzenia, że zakupiony przez nich towar nie jest produktem bezpiecznym. 
Coraz częściej dokonujemy zakupów w sieci, dlatego wydaliśmy broszurę informującą 
konsumentów, co zrobić, gdy kupiony w Internecie towar nie podoba się lub gdy jest 
zepsuty oraz u kogo szukać pomocy, gdy sprzedawca internetowy nie chce spełnić swo-
ich obowiązków. Szczególną uwagę zwróciliśmy na konsumenta – seniora, a zwłaszcza 
na co powinni zwrócić uwagę konsumenci przy korzystaniu z usług finansowych, żeby 
uniknąć błędnych decyzji i zabezpieczyć swój interes. Postanowiliśmy również zapo-
znać konsumentów z alternatywnymi, pozasądowymi, sposobami rozstrzygania sporów 
z przedsiębiorcami – jak dochodzić swoich praw bez konieczności występowania na 
drogę sądową. W kolejnej broszurze staraliśmy się podpowiadać, jak składać reklamację, 
aby była ona skuteczna; czym różni się ochrona, którą objęty jest konsument z mocy pra-
wa od gwarancji, jakiej udziela producent towaru. To tylko przykład naszej działalności 
edukacyjnej.

Anna Dąbrowska – Stowarzyszenie edukuje także konsumentów na temat Sprawiedliwego 
Handlu.

Grażyna Rokicka – Na stronie SKP http://www.konsumenci.org przybliżamy tematykę 
Sprawiedliwego Handlu, staramy się odpowiedzieć na pytanie, czy handel może być 
sprawiedliwy, przybliżyć polskim konsumentom podstawowe zasady Sprawiedliwego 
Handlu, znaki Sprawiedliwego Handlu, aby konsument sięgający po produkt na półce 
opatrzony danym znakiem miał świadomość jego znaczenia. Stowarzyszenie promuje 
także kampanię Popieram Sprawiedliwy Handel. Jest to przedsięwzięcie organizowa-
ne przez Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu „Trzeci Świat i My” (PSHH)  
z Gdańska. Celem kampanii jest promocja odpowiedzialnej konsumpcji na przykładzie 
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idei Sprawiedliwego Handlu. Kampania trwa do grudnia 2012 roku Na stronie SKP, je-
żeli konsumenci zgadzają się z ideą Sprawiedliwego Handlu i chcą, by w Polsce sprzeda-
wano więcej produktów ze znakami Sprawiedliwego Handlu, można publicznie wyrazić 
swoją opinię. Wystarczy wydrukować umieszczoną na stronie SKP petycję (Podpisz pe-
tycję), podpisać ją i przekazać właścicielowi/kierownikowi sklepu działającego w oko-
licy konsumenta.

Anna Dąbrowska – Pani Prezes, często podkreśla się, że konsument i biznes nie są rów-
norzędnymi stronami na rynku, chociaż coraz większą wagę przykłada się, czy to na 
poziomie Unii Europejskiej, czy lokalnym, do ochrony praw konsumentów. Życzę Pani 
i wszystkim członkom Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, aby dzięki działaniom 
podejmowanych przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich przybywało konsumen-
tów świadomych swoich praw, konsumentów wyedukowanych, którzy potrafią swoich 
praw także dochodzić. Dziękuję za rozmowę. 


