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Rynek usług to obecnie bardzo żywo i  wszechstronnie rozwijający 
się obszar współpracy między kontrahentami, w którym istotną rolę peł-
ni konsument. Obserwacja zjawisk zachodzących na współczesnym rynku 
prowadzić może wręcz do konstatacji, że umowy o świadczenie usług za-
czynają pełnić na nim rolę dominującą, czasami wręcz wyprzedzając tra-
dycyjne umowy o przeniesienie praw, zwłaszcza umowę sprzedaży. Z tego 
względu szczególnego znaczenia nabiera problem właściwego wyważenia 
interesów podmiotów zawierających umowy na tym obszarze, rozpatrywa-
ny zarówno w zakresie prawa publicznego jak i prywatnego. Usługi w za-
kresie mediów, finansowe, telekomunikacyjne, remontowo-budowlane czy 
też turystyczne wymagają bowiem od uczestników rynku nie tylko zna-
jomości norm, ale także mechanizmów charakterystycznych dla danego 
sektora. Instrumenty ochronne przewidziane w  przepisach prawnych nie 
zawsze są w  stanie przeciwdziałać aktualnym zagrożeniom, powstającym 
wraz z nowymi technologiami, umożliwiającymi łatwy i szybszy sposób ko-
rzystania z  usług. Konkurencja uznawana za czynnik rozwoju, może być 
w  niektórych przypadkach wykorzystywana do nieuczciwej gry rynkowej 
i naruszać różne interesy podmiotów gry rynkowej, w  tym konsumentów. 
Wysoki stopień specjalizacji usług z  pewnością utrudnia właściwe z  nich 
korzystanie i stanowi „furtkę” dla nieuczciwych praktyk rynkowych. Także 
zmiany przepisów prawnych, będące reakcją ustawodawcy na zmieniającą 
się rzeczywistość, choć zazwyczaj potrzebne, ze względu na częstotliwość 
ich nowelizacji oraz niejednokrotnie brak precyzyjności mogą zmniejszać 
pewność prawa i w rezultacie utrudniać korzystanie z przyznanych środków 
ochrony. Potrzebne są zatem nie tylko prawne ale i pozaprawne rozwiąza-
nia, które mogą odpowiednio ukształtować sytuację prawną podmiotów na 
rynku, zapewnić im stosowną równowagę i w efekcie zazwyczaj podnieść 
poziom ochrony konsumentów, lecz także współpraca wszystkich instytucji, 
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których celem jest zapewnienie wszystkim uczestnikom rynku, w tym kon-
sumentom, właściwej ochrony prawnej.

Rozważania, będące przedmiotem III Międzynarodowej Konsumenckiej 
Konferencji Naukowej pn. „Ochrona konsumenta na rynku usług” zorgani-
zowanej w dniach 10–11 marca 2016 r. w Katowicach przez Wydział Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Stowarzyszenie Rzeczników Konsu-
mentów oraz Fundację Facultas Iuridica, stanowią ważny wkład do dyskusji 
na temat ochrony konsumentów, czego wyrazem jest niniejsza monografia. 
Stanowiska autorytetów świata nauki zostały uzupełnione przez głos prakty-
ków, dzięki czemu możliwe było kompleksowe ujęcie problemów związanych 
z rynkiem usług. Publikacja porusza szeroko tę tematykę, wskazując nie tylko 
na kwestię interpretacji obowiązujących przepisów prawnych ale także odpo-
wiednich rozwiązań, które mogą wpłynąć na poprawę skuteczności ochrony 
konsumentów.
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