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W trakcie zbliżającej się wielkimi krokami - świątecznej gorączki zakupów, warto znać swoje 

prawa, prawa konsumenta UE. Co jest dobrą wolą sprzedawcy, co jest naszym  

bezwzględnym prawem, na co zwrócić szczególną uwagę bo może być naszym 

niedopatrzeniem… jednym słowem – jak wygląda ochrona konsumentów w Unii 

Europejskiej. 

 

 

Ochrona konsumentów w Unii Europejskiej 

 

500 mln mieszkańców Unii Europejskiej, to nie tylko europejscy obywatele, ale także 

europejscy konsumenci, aktywni na wspólnym i jednolitym europejskim rynku. Ponieważ 

każdy z nas może kupować towary na terenie całej Unii, niezwykle istotne jest, aby każdemu 

zagwarantować równy poziom bezpieczeństwa tychże zakupów. 

 

Konsumentem jest osoba, która kupuje towary i usługi na własne potrzeby. Według definicji 

konsumenta zawartej w Kodeksie Cywilnym: „Za konsumenta uważa się osobę fizyczną 

dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub 

zawodową” (art. 22 Kodeksu Cywilnego). 

 

Polityka konsumencka może odgrywać ważną rolę w stymulowaniu rynków. Skuteczne 

egzekwowanie praw konsumentów utrzymuje zaufanie do rynków, a w niektórych 

przypadkach może je odbudowywać. Upodmiotowieni konsumenci, którzy potrafią zrozumieć 

złożone wybory, jakich przychodzi im dokonywać, mogą „nagrodzić” najlepszych 

producentów i dostawców.
1
 Muszą mieć pewność, że decyzje, które podejmują w momencie 

dokonywania transakcji, są najlepszymi możliwymi na terenie całej Europy. 

 

                                                           
1
 Tablica wyników dla rynków konsumenckich. Funkcjonowanie rynków na rzecz konsumentów. Czwarte 

wydanie – październik 2010 r., [Online], dostępne: 

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/docs/4th_edition_scoreboard_pl.pdf, s. 5. 

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/docs/4th_edition_scoreboard_pl.pdf
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Państwa członkowskie współpracują, aby tworzyć i wprowadzać na grunt krajowy przepisy, 

które będą chronić prawa europejskich konsumentów. Co do zasady prawo krajowe może być 

bardziej rygorystyczne niż prawo Unii Europejskiej, nigdy jednak na odwrót.  

 

Od pierwszych regulacji po dyskusje o jednolitej dyrektywie konsumenckiej 

Rozwój europejskiego prawa konsumenckiego rozpoczął się na dobre w latach 80-tych. 

Najistotniejszym jego etapem było zdefiniowanie podstawowego katalogu praw 

konsumentów, który mimo upływu czasu, zachował swoją aktualność.  

 

Przepisy wprowadzano stopniowo kolejnymi dyrektywami, które regulowały bezpieczeństwo 

konsumentów na stale powiększającym się europejskim rynku. I tak: 

 W 1984 r. przyjęto dyrektywę 84/450 o reklamie, a rok później dyrektywę 85/374 

o produkcie niebezpiecznym i dyrektywę 85/577 o sprzedaży poza miejscem handlu. 

 W latach 1985-90: przyjęto dyrektywę 87/102 o kredycie konsumenckim i dyrektywę 

90/314 o podróżach turystycznych. W istotny sposób zmieniło się również 

nastawienie Wspólnoty Europejskiej do problematyki ochrony konsumenta. 

Dotychczas stanowiła ona realizację art. 2 Traktatu Rzymskiego, który stanowił 

jedynie o potrzebie "podnoszenia jakości życia". Od 1987 r. na podstawie art. 100a 

Jednolitego Aktu Europejskiego, działania Wspólnoty mają już na celu "wysoki 

poziom ochrony konsumenta". 

 W latach 90-tych: uchwalono dyrektywę 92/52 o ogólnym bezpieczeństwie towarów, 

dyrektywę 93/13 o klauzulach abuzywnych oraz dyrektywę 94/47 o timesharingu,  

dyrektywy 97/7 o umowach zawieranych na odległość . Okres ten zbiegł się w czasie 

z przyjęciem Traktatu z Maastricht, który w istotny sposób podniósł poziom wymagań 

w zakresie ochrony konsumentów. 

 Na początku XXI wieku, wydane zostały: dyrektywa 99/44 o sprzedaży 

konsumenckiej, dyrektywa 2000/31 o obrocie elektronicznym, dyrektywa 2002/65       

o umowach finansowych zawieranych na odległość oraz dyrektywa 2001/95  

o ogólnym bezpieczeństwie towarów. Nową jakość w zakresie ochrony konsumentów 

wprowadził też Traktat z Amsterdamu.
2
 

 

Jednak ilość poszczególnych przepisów prawnych oraz potrzeba dalszej ich harmonizacji na 

poziomie europejskim, zrodziły koncepcje stworzenia jednej, kompleksowo regulującej 

powyższe zagadnienia dyrektywy konsumenckiej. Prace nad nią trwały od 2008 roku. 

 

Długotrwałość procesu może wynikać z trudnego zadania, jakim jest  połączenie  w jeden 

instrument czterech obecnie obowiązujących dyrektyw określających prawa konsumentów 

wynikające z umów, tj.: 

                                                           
2
 Historia europejskiego prawa konsumenckiego, [Online], dostępne: 

http://www.konsument.gov.pl/pl/przepisy/historia-europejskiego-prawa-konsumenckiego.html, 30.05.2011.  

http://www.konsument.gov.pl/pl/przepisy/historia-europejskiego-prawa-konsumenckiego.html
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 Dyrektywy 85/577/EWG  w sprawie umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa; 

 Dyrektywy 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach 

konsumenckich; 

 Dyrektywy 97/7/WE w sprawie umów zawieranych na odległość; 

 Dyrektywy 99/44/WE w sprawie sprzedaży konsumenckiej i gwarancji. 

 

Ponadto, projekt zapewnia również spójność i reguluje skutki prawne niespełnienia 

wymogów informacyjnych określonych przez powyższe dyrektywy oraz Dyrektywę 

2005/29/WE dotyczącą nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez 

przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym i określającą podstawowe 

wymogi informacyjne, które muszą być spełnione przed zawarciem umowy.
3
 

 

13 października 2011 roku dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca praw konsumenta została 

oficjalnie przyjęta przez członków wspólnoty w Radzie Unii Europejskiej. Rządy państw 

członkowskich będą miały dwa lata na wprowadzenie w życie tych przepisów na poziomie 

ogólnokrajowym od momentu publikacji Dyrektywy w Dzienniku Urzędowym UE.  

 

10 korzyści dla konsumentów wynikających z nowej dyrektywy: 

1. Projekt wyeliminuje ukryte opłaty i koszty w Internecie’ 

2. Podwyższony poziom przejrzystości cen; 

3. Blokowanie z góry wypełnionych zamówień podczas kupowania online; 

4. 14 dni na się zwrot towaru bez podania przyczyny; 

5. Lepsze warunki zwrotu pieniędzy; 

6. Wprowadzenie modelu formularza dotyczącego zwrotu towaru na terenie całej Unii 

Europejskiej; 

7. Wyeliminowanie dodatkowych opłat za używanie kart kredytowych, a także za dzwonienie 

na infolinie; 

8. Bardziej zrozumiałe informacje dotyczące tego, kto płaci za zwrot towaru; 

9. Większa ochrona konsumenta w zakresie produktów cyfrowych; 

10. Powszechne przepisy dla firm uproszczą im sprzedaż na terenie całej Europy
4
. 

 

Ochrona konsumentów w Unii Europejskiej - dziesięć podstawowych zasad
5
 

Mimo, pewnych rozbieżności w prawie poszczególnych państw członkowskich wynikających 

z tego, w jaki sposób każde z nich wprowadziło reguły UE do prawa krajowego, istnieją 

                                                           
3
 Nowa dyrektywa UE w sprawie praw konsumentów - prace w toku, [Online], dostępne: 

http://www.konsument.gov.pl/index.php?mact=News,cntnt01,print,0&cntnt01articleid=231&cntnt01showtempla

te=false&cntnt01returnid=100&hl=pl, 30.05.2011. 
4
 http://www.konsument.gov.pl/pl/news/448/100/Nowa-dyrektywa-o-prawach-konsumentow-przyjeta.html 

5
 Poniższe 10 zasad pochodzi z publikacji o tym samym tytule, Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Ochrony 

Konsumentów, Komisja Europejska 2005, s. 3-12, [Online] dostępne: 

http://ec.europa.eu/consumers/cons_info/10principles/pl.pdf, 30.05.2011. 
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określone zabezpieczenia na poziome ogólnoeuropejskim, które wynikają właśnie z wyżej 

wymienionych regulacji prawnych; minimalny poziom ochrony, jaki wszystkie państwa UE, 

zgodnie z obowiązującym w niej prawem, powinny zapewnić konsumentom. 

 

1. Nie można zabronić konsumentowi przywozu do swego rodzimego państwa 

produktu, który został zgodnie z prawem zakupiony w innym państwie UE.  

Od tej zasady istnieją jednak pewne wyjątki, jak np. sytuacje wymagające interwencji ze 

względu na porządek, zdrowie lub interes publiczny.  

2. Jeśli artykuł jest wadliwy, zwróć go. 

Jeżeli produkt nie spełnia warunków umowy sprzedaży zawartej ze sprzedawcą w chwili 

dokonywania transakcji zakupu, konsument może żądać naprawy lub wymiany na inny 

egzemplarz. Może także domagać się obniżenia ceny lub pełnego zwrotu kasy zapłaconej za 

wadliwy towar. Konsument ma możliwość skorzystania z tych praw w ciągu dwóch lat od 

chwili dostarczenia mu produktu.  

3. Wysokie normy bezpieczeństwa żywności i innych towarów konsumpcyjnych. 

Unia stworzyła szereg przepisów i norm, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa 

produktów, które nabywają producenci. I tak np. system bezpieczeństwa żywności zapewnia 

monitoring całego łańcucha żywnościowego – od momentu produkcji żywności przez 

rolników po moment jej sprzedaży. W Unii obowiązują również rygorystyczne przepisy 

odnoszące się do bezpieczeństwa innych towarów, np. zabawek czy sprzętu AGD.  

4. Dowiedz się co spożywasz. 

Unia dba o samo świadomość europejskich konsumentów wprowadzając przepisy dotyczące 

etykietowania żywności. Na etykietach produktów muszą znaleźć się pełne informacje o ich 

składzie, w tym o alergenach, produktach „ekologicznych”, GMO, czy produktach 

regionalnych.  

5. Warunki umów muszą być uczciwe dla konsumentów. 

Przepisy prawa UE stanowią, że umowy zawierane na nieuczciwych warunkach                       

są zabronione. Niezależnie od tego, w którym państwie UE konsument podpisze taką umowę, 

prawo UE chroni go przed tego rodzaju nadużyciami. 

6. Czasem konsumenci mogą zmienić zdanie. 

Prawo UE chroni również konsumentów w przypadku transakcji kupna dokonywanych  

w systemie sprzedaży wysyłkowej, za pośrednictwem Internetu, zawieranych z firmami 

prowadzącymi sprzedaż na telefon lub realizującymi sprzedaż na odległość w innej formule. 

Konsument może odstąpić od umowy, bez podawania przyczyn,  w ciągu 7 dni roboczych. 

Ponadto sprzedaż, dostarczanie artykułów i usług uprzednio nie zamówionych i żądanie za 

nie zapłaty jest zabronione.  

7. Ułatwione porównywanie cen. 

Przepisy prawa UE wymagają od supermarketów podawania ceny jednostkowej produktów, 

np. ceny za kilogram lub litr – by łatwiej można stwierdzić który produkt jest tańszy. Prawo 

UE wymaga także od firm świadczących usługi finansowe podawania klientom informacji     
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w ustandaryzowanej formie, np. podawanie rocznych a nie miesięcznych stóp procentowych 

odsetek.  

8. Konsument nie może być wprowadzany w błąd. 

Reklamy, które wprowadzają w błąd lub dezinformują konsumentów, są zabronione z mocy 

prawa UE. Firmy prowadzące sprzedaż wysyłkową lub online, mają obowiązek podawać 

pełne informacje na swój temat oraz na temat oferowanych produktów, cen (włącznie           

z kosztami podatków i dostawy) oraz czas oczekiwania na doręczenie zakupionych 

towarów.  

9. Ochrona podczas urlopu. 

Także w przypadku niemiłych niespodzianek podczas urlopu prawo UE zapewnia nam 

ochronę. I tak na przykład organizator imprezy, nawet jeśli ogłosi upadłość musi zapewnić 

powrót do domu jej uczestnikom. Ma również obowiązek  zaproponować rekompensatę, jeśli 

nie wywiąże się z opisów zawartych w ulotkach informacyjnych. Gdy organizator imprezy 

urlopowej próbuje podnieść jej cenę, zmienia miejsce wypoczynku bez zgody uczestnika, 

można, zgodnie z prawem UE, zrezygnować z rezerwacji. 

Osobną kategorię praw konsumentów obejmują prawa pasażerów linii lotniczych, kolei i od 

2013 roku autobusów dalekobieżnych.
6
 

10. Pomoc w skutecznym rozstrzyganiu sporów transgranicznych. 

Sieć Europejskich Centrów konsumenckich (ECC-Net) jest siecią obejmującą całą UE, a jej 

celem jest promowanie zaufania konsumenta poprzez prowadzenie dla obywateli działalności 

doradczej w zakresie ich praw konsumenckich oraz rozwiązywanie sporów konsumenckich w 

Unii Europejskiej.
7
   

 Sieć ECC, która oferuje konsumentom bezpłatne porady prawne i pomoc we 

wszystkich państwach UE, a także Norwegii i Islandii, jest współfinansowana przez Komisję 

Europejską oraz państwa członkowskie UE. Od roku 2005 do 2009 Sieć otrzymała niemal 

270 000 zgłoszeń od europejskich konsumentów z prośbą o poradę lub pomoc w zakupach za 

granicą. Większość skarg konsumentów transgranicznych dotyczy zakupów przez Internet:    

w 2009 r. ten rodzaj zakupów był przedmiotem ponad połowy (55,9%) otrzymanych skarg.
8
 

 

Kilka praw związanych z zakupami w UE raz jeszcze… 

Ponieważ konsumentami jesteśmy w momencie kupowania towarów i usług na własne 

potrzeby, warto dokładniej przyjrzeć się jakie zasady obowiązują przy tych transakcjach. Czy 

wiedzieliście Państwo, że: 

                                                           
6
 Więcej na temat praw pasażerów na stronie http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/pl/index.html oraz 

http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/1054/prawa-pasazerow-podrozujacych-autobusem-wejda.html 

lub http://ec.europa.eu/transport/passengers/index_en.htm# 
7
 Kontakt z Centrami oraz szczegółowe informacje na: 

http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/docs/ecc_network_centers.pdf oraz 

http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm 
8
 Europejskie Centra Konsumenckie – 5 lat w służbie europejskich konsumentów, [Online], 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1313&format=HTML&aged=1&language=PL&

guiLanguage=en, 30.05.2011. 
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 Od chwili dostarczenia towaru lub usługi zakupionej przez Internet mamy siedem dni 

na rezygnacje z zakupu. Zasady te dotyczą wszystkich zakupów dokonanych poza 

sklepem, a wiec nie tylko przez Internet ale też telefonicznie, faxem,                          

za pośrednictwem sprzedaży wysyłkowej.  

Jednak co ważne - przepisy te (przepisy dotyczące sprzedaży na odległość) nie 

mają zastosowania do aukcji internetowych, usług finansowych, rezerwacji środków 

transportu, zakwaterowania, usług gastronomicznych i imprez. 

 W przypadku transakcji dokonywanych w sklepie, anulować zamówienie można 

jedynie za zgodą sprzedawcy, na podstawie ustaleń poczynionych w momencie 

dokonywania zakupu, na podstawie klauzul umownych.   

 Mamy prawo do wyboru między naprawą a wymianą wadliwego produktu, chyba że 

wybrana opcja jest niemożliwa lub zbyt kosztowna dla sprzedawcy. Nie możemy od 

razu żądać zwrotu pieniędzy. Taka możliwość może być jednak stwierdzona przez 

sprzedawcę, zależy bowiem od dobrej woli sklepu. Taką możliwość oferują głównie 

duże, sieciowe sklepy odzieżowe. 

 Dysponujemy dwoma rodzajami gwarancji: gwarancją prawną i gwarancją handlową. 

Gwarancja prawna obowiązuje sprzedawcę. Jest ważna przez dwa lata i  obejmuje 

produkty zakupione w UE. Natomiast gwarancja handlowa jest udzielana przez 

sprzedawcę lub producenta, jej warunki są określane w umowie. Czasami warunki 

gwarancji handlowej producenta zapewniają więcej korzyści niż gwarancja prawna.  

Trzeba wiedzieć, że gwarancja handlowa nie zastępuje gwarancji prawnej. Jeśli więc 

otrzymaliśmy roczną gwarancję handlową nadal mamy prawo skorzystać z dwuletniej 

gwarancji prawnej, aby w przeciągu 2 lat dochodzić swych praw. 

 Jeżeli produkt, który kupiliśmy przez Internet, nie zostanie dostarczony w ciągu 30 

dni, możemy odstąpić od umowy. Jeżeli dokonaliśmy wcześniej wpłaty, sprzedawca 

ma obowiązek zwrócić nam pieniądze.  

 Zgodnie z prawem sprzedawca ma obowiązek podania w witrynie podstawowych 

informacji, po to, by można było się z nim skontaktować w razie problemów. Nie 

wystarczy tylko numer skrytki pocztowej. 

 Także kupujący przez Internet musi podać sprzedawcy pewne dane osobowe. Zwykle 

jesteśmy proszeni o podanie imienia i nazwiska, adresu i danych bankowych. W 

witrynie musi się także znajdować informacja o ochronie danych osobowych, oraz 

opcja zaznaczenia zgody na przetwarzanie tych danych. 

 W przypadku zakupu towaru od osoby fizycznej (np. używany samochód), nie chronią 

nas przepisy o ochronie konsumentów. Przepisy obowiązują jeżeli transakcja ma 

miejsce między konsumentem a przedsiębiorstwem.
9
  

 

                                                           
9
 Na podstawie Portalu Twoja Europa; Najczęściej zadawane pytania – zakupy, odpowiedzi udzieliło europejskie 

biuro porad dla konsumentów, [Online], dostępne: 

http://ec.europa.eu/youreurope/citizens/shopping/faq/index_pl.htm, 30.05.2011. 
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Co jeszcze chroni konsumentów? 

 

Poza prawem ochrony konsumentów w UE, chronią nas także przepisy i systemy związane z 

bezpieczeństwem towarów. 

 

Jednym nich jest RAPEX (Europejski System Szybkiej Wymiany Informacji                 

o Produktach Niebezpiecznych). System zapewnia szybką wymianę informacji między 

państwami członkowskimi a Komisją Europejską na temat produktów stwarzających 

zagrożenie oraz środków podjętych w danym kraju, by wykluczyć lub ograniczyć ich 

wprowadzanie na rynek, ich ewentualne użytkowanie, a także przedsięwziętych                   

w państwach członkowskich środków mających na celu przeciwdziałanie, ograniczenie lub 

uwarunkowanie sprzedaży bądź użytkowania produktów aby zapewnić konsumentom 

zdrowie i bezpieczeństwo. System RAPEX dostarcza informacji o produktach 

nieżywnościowych przeznaczonych dla konsumentów lub takich, które mogą być przez 

konsumentów użyte, za wyjątkiem leków, produktów medycznych, środków 

farmaceutycznych, pasz i żywności
10

. 

 

Także system oznakowania towarów CE służy naszemu bezpieczeństwu. Co to takiego? 

Oznakowanie CE wskazuje, że dany produkt jest zgodny ze wszystkimi odpowiednimi 

przepisami UE, co pozwala na jego wprowadzenie na rynek oraz sprzedaż    w całej UE. 

Poprzez umieszczenie oznakowania CE na swoim towarze, producent deklaruje na własną 

odpowiedzialność, że dany produkt spełnia wszystkie obowiązujące wymogi prawne, a 

zwłaszcza te zapewniające zdrowie, bezpieczeństwo i ochronę środowiska
11

. 

 

Tabela 1. Ochrona konsumentów w UE – przydatne linki 

Ochrona konsumentów w UE – przydatne linki 

Nazwa Adres Źr. Opis 

Sprawy 

konsumenckie 

(Consumer 

Affairs) 

http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.

htm 

UE - prawa konsumenta przy zakupie towarów 

lub usług w innym kraju UE, Islandii i 

Norwegii 

Twoja Europa http://ec.europa.eu/youreurope/citizens/shop

ping/faq/index_pl.htm 

UE - zakupy za granicą 

- zakupy przez Internet 

- finanse osobiste 

                                                           
10

 System powiadamiania RAPEX, [Online], dostępne: http://www.dolceta.eu/polska/Mod3/System-

powiadamiania.html, 30.05.2011. 
11

 Dzięki oznakowaniu CE rynek europejski należy do Ciebie, [Online], dostępne: http://www.europe-

direct.poznan.pl/aktualnosci/653/dzieki-oznakowaniu-ce-rynek-europejski.html, 30.05.2011. 
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Europejska 

Organizacja 

Konsumencka 

(The European 

Consumers´ 

Organisation) 

 

http://www.beuc.org UE - usługi finansowe 

- bezpieczeństwo 

- umowy konsumenckie 

-rekompensaty dla konsumentów 

 

Komisja 

Europejska 

Konkurencja 

http://ec.europa.eu/competition/consumers/in

dex_pl.html 

UE - informacje dla konsumentów z zakresu 

polityki konkurencji 

Sprawy 

konsumenckie 

(DG ds. Zdrowia i 

Konsumentów) 

http://ec.europa.eu/consumers/citizen/index_

pl.htm 

UE - bezpieczeństwo produktów 

- prawa konsumenta 

- zakupy 

- urlop 

Europa Portal Unii 

Europejskiej 

http://europa.eu/eu-life/consumer-

rights/index_pl.htm 

UE Odnośniki do unijnych stron www 

poświęconych prawom konsumenta w 

Europie 

Sprawy 

konsumenckie 

(Consumer 

Affairs) 

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/in

dex_en.htm 

UE - RAPEX - system wczesnego ostrzegania 

w odniesieniu do wszystkich 

niebezpiecznych produktów 

konsumenckich, z wyjątkiem żywności, 

produktów farmaceutycznych i medycznych 

Streszczenia 

prawodawstwa 

UE  

(Europa 

Summaries of EU 

legislation) 

http://europa.eu/legislation_summaries/consu

mers/general_framework_and_priorities/inde

x_en.htm 

UE - prawodawstwo unijne w zakresie ochrony 

konsumentów 

- strategia polityki konsumenckiej UE na 

lata 2007 - 2013 

 

Europa Podróże 

po Europie 2011 - 

12 

http://europa.eu/travel/shop/index_pl.htm 

 

UE - co powinniśmy wiedzieć robiąc zakupy 

podczas wakacji 

Komisja 

Europejska Prawa 

pasażerów w 

zasięgu ręki 

http://ec.europa.eu/transport/passenger-

rights/pl/32-campaign.html 

UE - portal całkowicie poświęcony prawom 

pasażerów w UE 

Dolceta - projekt 

edukacji 

konsumenckiej 

online 

http://dolceta.eu/polska/Mod4/index.php 

oraz http://dolceta.eu/polska/Mod1/index.php 

UE - materiały szkoleniowe na temat edukacji 

konsumenta w zakresie zarządzania 

finansami, bezpieczeństwa i zdrowia 

konsumentów, usług oraz 

odpowiedzialności 

- prawa konsumenta 
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Twoje prawa on-

line (eYou Guide) 

http://ec.europa.eu/information_society/eyou

guide/navigation/index_pl.htm 

UE - przewodnik po „cyfrowych” prawach 

konsumenta w UE  

- główne obszary: Połączenie z Internetem / 

Usługi internetowe i poczta elektroniczna / 

Ochrona prywatności i bezpieczeństwo / 

Wymiana plików, networking i blogowanie 

/  TV lub wideo on-line i gry on-line 

Kalendarz 

Europejski/ 

Książka 

Nauczyciela 

2010/2011 

http://www.europadiary.eu/docs/edito_pl.pdf 

oraz 

http://www.europadiary.eu/docs/teachers_pl.

pdf 

UE - materiały informacyjne wraz z arkuszami 

roboczymi z zakresu edukacji 

konsumenckiej (s. 56 Kalendarza oraz s. 11 

Książki Nauczyciela)  

Europarltv http://www.europarltv.europa.eu/en/themes/c

onsumer-rights.aspx?pg=1 

UE - Materiały filmowe Parlamentu 

Europejskiego dotyczące konsumentów 

Europejskie 

Centrum 

Konsumenckie 

ECC-NET 

http://www.konsument.gov.pl/ PL - krajowe  i unijne prawodawstwo  

oraz orzecznictwa  

- analizy porównawcze w zakresie cen, 

legislacji i innych kwestii istotnych dla 

konsumentów 

EUGO 

Pojedynczy Punkt 

Kontaktowy 

http://www.eu-go.gov.pl/pl/dla-konsumenta/ PL - aktualności dla konsumenta, rejestry 

produktów i wyrobów, które nie spełniają 

wymogów bezpieczeństwa;  

- rejestr klauzul umownych uznanych za 

niedozwolone prawomocnym wyrokiem 

Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

Urząd Ochrony 

Konkurencji i 

Konsumentów 

http://www.uokik.gov.pl/ PL - Polskie i Unijne akty prawne z zakresu 

ochrony konsumentów 

- ochrona konkurencji, praktyki 

ograniczające konkurencję, kontrola 

koncentracji, badania rynku 

- pomoc publiczna i sprawozdawczość 

- ochrona konsumentów 

- ogólne bezpieczeństwo produktów i znak 

CE 

Urząd Ochrony 

Konkurencji i 

Konsumentów 

http://uokik.gov.pl//ochrona_konsumentow_

2.php 

PL - przepisy unijne z zakresu ochrony 

konsumentów 

Federacja 

Konsumentów 

http://www.federacja-konsumentow.org.pl/ PL - praktyczne porady konsumenckie 
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Stowarzyszenie 

Konsumentów 

Polskich 

http://www.skp.pl/ PL - strona polskiej pozarządowej organizacji 

konsumenckiej 

- Pomoc konsumencka, porady, przepisy 

prawne, publikacje z zakresu praw 

konsumenta 

ANEC http://www.anec.org/anec.asp UE - organizacja reprezentująca interesy 

konsumentów w procesie standaryzacji i 

certyfikacji 

Źródło: Opracowanie własne 
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