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1. Kim jest konsument 

i dlaczego go chronimy



Kim jest konsument i dlaczego go chronimy

Art. 221 Kodeksu cywilnego 

Za konsumenta uważa się osobę fizyczną 

dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej 

niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością 

gospodarczą lub zawodową.



Kim jest konsument i dlaczego go chronimy

Konsument Przedsiębiorca

Sprzedawca Zleceniodawca



Kim jest konsument i dlaczego go chronimy





Kim jest konsument i dlaczego go chronimy

Przeciętny 

konsument jest:

• dostatecznie 

dobrze 

poinformowany, 

• uważny, 

• ostrożny.



2. Czego nie wolno 

przedsiębiorcy



Czego nie wolno przedsiębiorcy

dobre 
obyczaje

dobre 
praktyki

umowa
przepisy 
prawa

Jak przedsiębiorca powinien zrealizować swoje zobowiązanie?



Czego nie wolno przedsiębiorcy

Art. 24 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Zakazane jest stosowanie praktyk naruszających zbiorowe 

interesy konsumentów.

Praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów:

1) zachowanie przedsiębiorcy,

2) sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami,

3) które godzi w zbiorowe interesy konsumentów.



Czego nie wolno przedsiębiorcy

Na przykład:

• naruszanie obowiązku udzielania rzetelnej, prawdziwej

i pełnej informacji;

• nieuczciwe praktyki rynkowe lub czyny nieuczciwej

konkurencji;

• proponowanie konsumentom nabycia usług finansowych,

które nie odpowiadają potrzebom tych konsumentów.



3. Niedozwolonym 

klauzulom w umowach 

mówimy stanowcze 

„nie”!



Niedozwolone postanowienia umowne

Art. 3851 § 1 Kodeksu cywilnego 

Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem 

nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli 

kształtują jego prawa i obowiązki w sposób 

sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco 

naruszając jego interesy (niedozwolone 

postanowienia umowne). Nie dotyczy to 

postanowień określających główne świadczenia 

stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli 

zostały sformułowane w sposób jednoznaczny.



Niedozwolone postanowienia umowne

Art. 3851 § 1 Kodeksu cywilnego 

Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem 

nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli 

kształtują jego prawa i obowiązki w sposób 

sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco 

naruszając jego interesy (niedozwolone 

postanowienia umowne). Nie dotyczy to 

postanowień określających główne świadczenia 

stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli 

zostały sformułowane w sposób jednoznaczny.



Niedozwolone postanowienia umowne

nie wiąże 
konsumenta

umowa 
konsumencka

postanowienie 
nieuzgodnione 
indywidualnie

sprzeczność z 
dobrymi 

obyczajami

rażąco narusza 
interes 

konsumenta



Niedozwolone postanowienia umowne

incydentalna kontrola wzorca 
umownego

w indywidualnym sporze przed 
sądem cywilnym

sąd stwierdza, że postanowienie jest 
niedozwolone

skutek między stronami

abstrakcyjna kontrola wzorca 
umownego

w postępowaniu prowadzonym przez 
Prezesa UOKiK

Prezes UOKiK stwierdza, że 
postanowienie jest niedozwolone

skutek wobec wszystkich klientów 
danego przedsiębiorcy



4. Czym się zajmuje 

a czym nie zajmuje 

UOKiK



Ochrona konkurencji

•postępowania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy 
konsumentów. 

•postępowania w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za 
niedozwolone

•podawanie do publicznej wiadomości  ostrzeżeń konsumenckich

•wyrażanie istotnego poglądu w sprawie

•korzystanie z instytucji tajemniczego klienta

•postępowania w sprawach ogólnego bezpieczeństwa produktów

•monitorowanie systemu nadzoru rynku

•zarządzanie systemem monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych.

Ochrona konsumentów

Pomoc publiczna

Czym się zajmuje a czym nie zajmuje UOKiK



Czym się zajmuje a czym nie zajmuje UOKiK

Art. 24 ust. 3 ustawy o ochronie konkurencji 

i konsumentów

Nie jest zbiorowym interesem konsumentów 

suma indywidualnych interesów konsumentów.



monitoring

dobór 
środków 

planowanie 
pracy

postępowanie 
wyjaśniające

postępowanie 
właściwe

decyzja

Czym się zajmuje a czym nie zajmuje UOKiK



5. Rzecznik 

konsumentów każdemu 

chętnie pomoże



Rzecznik konsumentów każdemu chętnie pomoże

371 powiatowych/miejskich 

rzeczników konsumentów

447 tys. udzielonych porad

50 tys. wystąpień do 

przedsiębiorców

714 pozwów wniesionych w 

imieniu konsumentów

3242 – postępowań sądowych, 

w których uczestniczą

działalność samorządowa, 

edukacyjna Dane za 2017 rok



Rzecznik konsumentów każdemu chętnie pomoże



www.uokik.gov.pl

Dziękuję za uwagę

www.uokik.gov.pl
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