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Konsument to – zgodnie z defi nicją zawartą w Ko-
deksie cywilnym – osoba fi zyczna dokonująca czyn-
ności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej dzia-
łalnością gospodarczą lub zawodową. Zazwyczaj 
czynnością taką jest nabycie na własne potrzeby towa-
ru lub usługi od określonego podmiotu działalności 
gospodarczej – przedsiębiorcy. 

Analiza systemu prawa pozwala na stwierdzenie, 
że konsument podlega szczególnej, bo daleko idącej 
ochronie prawnej. Jej przesłanką jest pozycja kon-
sumenta w ramach gospodarki, na rynku towarów 
i usług, gdzie konsument poddany zostaje silnej, me-
todycznej i wręcz zmasowanej presji – przejawiającej 
się pod postacią reklamy, ofert, działań marketingo-
wych oraz prezentacji nowych technik sprzedaży 
– mającej skłonić go do nabycia towaru lub usługi 
o określonych, proponowanych parametrach jakościo-
wych i cenowych. Presja ta wywierana jest przez zby-
wających towary i usługi przedsiębiorców, dążących 
do wypracowania zysku, działających w sposób ru-
tynowy i profesjonalny (zawodowy). W stosunku do 
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nich konsument działający sporadycznie, w miarę 
pojawiania się jego potrzeb w zakresie nabywania to-
warów lub usług jest jedynie amatorem, podlegającym 
rynkowym impulsom wysyłanym w jego kierunku 
przez przedsiębiorców. W takiej sytuacji konsumen-
towi należy zapewnić wolność wyboru i swobodne-
go podejmowania decyzji, a także ograniczyć ryzyko 
niekorzystnego rozporządzenia przez niego środkami 
majątkowymi przy okazji zaspokajania potrzeb zwią-
zanych z nabywaniem produktów rynkowych.

 Ochroną objęci są wszyscy uczestnicy transakcji 
rynkowych będący konsumentami, niezależnie od 
tego, co jest przedmiotem ich czynności prawnych. 
Ochrona sprowadza się przede wszystkim do tworze-
nia odpowiedniego systemu norm prawnych zawiera-
jących instrumenty ochronne służące konsumentom, 
określających ich prawa i obowiązki oraz wyzna-
czających instytucje mające możliwość występowa-
nia w imieniu konsumentów. Charakterystycznym 
symptomem ochrony jest – określone normatywnie 
– uprawnienie konsumentów do odstępowania przez 
nich od zawartych umów oraz zakaz wprowadzania 
do umów zawieranych z udziałem konsumentów nie-
korzystnych dla nich, a w związku z tym niedozwolo-
nych klauzul umownych.

Ochrona konsumentów jest – zgodnie z Konstytucją 
RP – zadaniem władz publicznych. Powinny one chro-
nić konsumentów przed działaniami zagrażającymi 
ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu, a zakres 
tej ochrony powinien być wyznaczony ustawowo. 

Niniejsze opracowanie stanowi próbę prezenta-
cji problematyki prawnej ochrony konsumentów. 
Wprawdzie przyjęta formuła stu haseł Leksykonu nie 
pozwala na pełną charakterystykę wskazanego zagad-
nienia, to jednak umożliwia ona przedstawienie kwe-
stii natury podstawowej. Można wyrazić nadzieję, że 
ich lektura – choćby w nieznacznym stopniu – stanie 
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się przyczynkiem do kształtowania świadomości kon-
sumenckiej poprzez wykazanie „do czego” konsument 
ma prawo i „przed czym” jest prawnie chroniony.
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