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Projekt:Projekt:

Za konsumenta uwa¿a siê osobê fizyczn¹ dokonuj¹c¹ czynnoœci prawnej 
niezwi¹zanej bezpoœrednio z jej dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ lub zawodow¹”. 
„„Za konsumenta uwa¿a siê osobê fizyczn¹ dokonuj¹c¹ czynnoœci prawnej 
niezwi¹zanej bezpoœrednio z jej dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ lub zawodow¹”. 

Definicjê konsumenta znajdziemy w art. 22' Kodeksu cywilnego: 

Kto jest konsumentem?

znam moje prawa

1)Status osoby fizycznej (osob¹ fizyczn¹ jest ka¿dy cz³owiek)
2)Dokonywanie czynnoœci prawnej (np. zawieranie umowy sprzeda¿y)
3)dokonywana czynnoœæ prawna nie jest bezpoœrednio 
   zwi¹zana z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ lub zawodow¹ tej osoby.

Nieodzownymi cechami konsumenta w œwietle Kodeksu cywilnego s¹ zatem:Nieodzownymi cechami konsumenta w œwietle Kodeksu cywilnego s¹ zatem:

 



choæ nie wynika to wprost z kodeksowej definicji konsumenta, uznaæ nale¿y, 
¿e osoba fizyczna mo¿e korzystaæ ze statusu konsumenta jedynie 
w stosunkach z przedsiêbiorc¹. Pojêcie konsumenta ma bowiem sens tylko wtedy, 
gdy drug¹ stron¹ stosunku prawnego jest przedsiêbiorca. 
Nie bêdzie zatem korzystaæ ze statusu konsumenta osoba fizyczna 
np. zawieraj¹ca umowê nie zwi¹zan¹ bezpoœrednio z jej dzia³alnoœci¹ 
gospodarcz¹ lub zawodow¹ jeœli drug¹ stron¹ umowy nie jest przedsiêbiorca 
(ale np. równie¿ osoba fizyczna zawieraj¹ca umowê nie zwi¹zan¹ 
bezpoœrednio z jej dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ lub zawodow¹). 

Status konsumenta nie ogranicza siê jedynie do sytuacji zawierania umowy sprzeda¿y. 
Konsument mo¿e byæ stron¹ umów innych ni¿ sprzeda¿, np. umowy kredytu. 

Status konsumenta nie jest trwale zwi¹zany z danym cz³owiekiem. 
O tym, czy dana osoba fizyczna mo¿e korzystaæ ze statusu konsumenta decyduj¹ 
ka¿dorazowo okolicznoœci stosunku prawnego. 

Nie. Umowa zostaje zawarta wskutek zgodnych oœwiadczeñ wioli co najmniej dwóch stron. 
Z zastrze¿eniem wyj¹tków przewidzianych w ustawie, wola osoby dokonuj¹cej czynnoœci 
prawnej morze byc wyra¿ona przez ka¿de zachowanie siê tej osoby które ujawnia jej wole 
w sposob dostateczny, w tym równie¿ przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej. 
Do zawarcia umowy nie jest zatem niezbêdne podpisywanie dokumentu.

Niezale¿nie od tego, czy zawarliœmy umowê w formie 
pisemnej czy jedynie ustnie, a nawet za poœrednictwem Internetu, 
tak samo powa¿nie musimy traktowaæ zaci¹gane zobowi¹zania. 
Jakkolwiek prawo daje niekiedy mo¿liwoœæ np. odst¹pienia od umowy, 
pamiêtajmy jednak, ¿e wszystkie zaci¹gane zobowi¹zania s¹ jak 
najbardziej realne – równie¿ te, których dokonujemy przez Internet.

Zagadnienie to wydaje siê byæ szczególnie istotne w œwietle 
mo¿liwoœci zawierania umów przez Internet – przedsiêbiorca z regu³y 
nie ma bowiem mo¿liwoœci zweryfikowania wieku osoby korzystaj¹cej z Internetu.  

Konsumentami mog¹ byæ tak¿e osoby ma³oletnie, czyli w zasadzie te, 
które nie ukoñczy³y 18 roku ¿ycia. Prawo jednak ró¿nicuje sytuacjê 
ma³oletniego w zale¿noœci od tego, czy ma³oletni ukoñczy³ 13 rok ¿ycia.

Osoby, które nie ukoñczy³y 13 roku ¿ycia nie maj¹ zdolnoœci do 
czynnoœci prawnych, a co za tym idzie, nie mog¹ zawieraæ umów, 
np. dokonywaæ zakupów. Jednak¿e jeœli ma³oletni, który nie ukoñczy³ 13 lat, 
zawrze umowê nale¿¹c¹ do umów powszechnie zawieranych, w drobnych, 
bie¿¹cych sprawach ¿ycia codziennego, umowa taka staje siê wa¿na z chwil¹ 
jej wykonania, chyba ¿e poci¹ga za sob¹ ra¿¹ce pokrzywdzenie ma³oletniego.
„Umowy powszechnie zawierane w drobnych, bie¿¹cych sprawach ¿ycia codziennego”
to umowy zawierane masowo w wypadkach mniejszej wagi.
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Ma³oletni konsumentMa³oletni konsument

 



 Dziesiêcioletni ch³opiec kupuje w sklepie lody za cenê 3 z³. 

Jeœli dziecko, które nie ukoñczy³o 13 roku ¿ycia, zawrze 
umowê nie spe³niaj¹c¹ ww. warunków, wówczas taka umowa bêdzie niewa¿na. 

Przyk³ad: Dziesiêcioletni ch³opiec kupuje w sklepie rower za cenê 500 z³.

Inaczej sytuacja przedstawia siê w przypadku osób ma³oletnich, 
które ukoñczy³y 13 rok ¿ycia. Maj¹ one tzw. ograniczon¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych. 
Zasad¹ jest, ¿e do wa¿noœci czynnoœci prawnej, przez któr¹ osoba ograniczona 
w zdolnoœci do czynnoœci prawnych zaci¹ga zobowi¹zanie lub rozporz¹dza swoim prawem, 
potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego (zwykle rodzica).

Wa¿noœæ umowy, która zosta³a zawarta przez osobê ograniczon¹ w zdolnoœci do 
czynnoœci prawnych bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego, 
zale¿y od potwierdzenia umowy przez tego przedstawiciela. 
Osoba ograniczona w zdolnoœci do czynnoœci prawnych mo¿e te¿ sama 
potwierdziæ umowê po uzyskaniu pe³nej zdolnoœci do czynnoœci prawnych.

Strona, która zawar³a umowê z osob¹ ograniczon¹ w zdolnoœci do czynnoœci prawnych, 
nie mo¿e powo³ywaæ siê na brak zgody jej przedstawiciela ustawowego. 
Mo¿e jednak wyznaczyæ temu przedstawicielowi odpowiedni termin do potwierdzenia 
umowy; strona staje siê wolna po bezskutecznym up³ywie wyznaczonego terminu.

Osoby maj¹ce ograniczon¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych mog¹ jednak 
niektórych czynnoœci prawnych dokonywaæ samodzielnie 
(tj. bez zgody przedstawiciela ustawowego). Wed³ug Kodeksu cywilnego ma³oletni, 
który ukoñczy³ 13 lat mo¿e samodzielnie:

Przyk³ad:

Rodzice lub opiekunowie mog¹ w takiej sytuacji oddaæ zakupiony 
przedmiot i ¿¹daæ od sprzedawcy zwrotu pieniêdzy
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zawieraæ umowy nie bêd¹ce po jego stronie rozporz¹dzeniem 
prawem ani zaci¹gniêciem zobowi¹zania
zawieraæ umowy nale¿¹ce do umów powszechnie zawieranych w drobnych bie¿¹cych 
sprawach ¿ycia codziennego (umowa taka staje siê wa¿na ju¿ z chwil¹ zawarcia, 
a nie wykonania – odmiennie ni¿ w przypadku dzieci, które nie ukoñczy³y 13 lat)
mo¿e rozporz¹dzaæ swoim zarobkiem, 
chyba ¿e s¹d opiekuñczy z wa¿nych powodów inaczej postanowi
je¿eli przedstawiciel ustawowy osoby ograniczonej w zdolnoœci do czynnoœci 
prawnych odda³ jej okreœlone przedmioty maj¹tkowe do swobodnego u¿ytku, 
osoba ta uzyskuje pe³n¹ zdolnoœæ w zakresie czynnoœci prawnych, 
które tych przedmiotów dotycz¹. Wyj¹tek stanowi¹ czynnoœci prawne, 
do których dokonania nie wystarcza wed³ug ustawy zgoda przedstawiciela ustawowego.
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mo¿e rozporz¹dzaæ swoim zarobkiem, 
chyba ¿e s¹d opiekuñczy z wa¿nych powodów inaczej postanowi
je¿eli przedstawiciel ustawowy osoby ograniczonej w zdolnoœci do czynnoœci 
prawnych odda³ jej okreœlone przedmioty maj¹tkowe do swobodnego u¿ytku, 
osoba ta uzyskuje pe³n¹ zdolnoœæ w zakresie czynnoœci prawnych, 
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Powy¿sze normy, odnosz¹ce siê do ma³oletnich, maj¹ tak¿e zastosowanie 
w przypadku osób ubezw³asnowolnionych ca³kowicie lub czêœciowo. 
Ubezw³asnowolnieni ca³kowicie nie maj¹ zdolnoœci do 
czynnoœci prawnych, a ubezw³asnowolnieni czêœciowo – maj¹ ograniczon¹ 
zdolnoœæ do czynnoœci prawnych. 
Z chwil¹ uzyskania pe³noletnoœci osoba fizyczna nabywa 
pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych, o ile nie jest ubezw³asnowolniona.

(podstawa prawna: art. 11-22 Kodeksu cywilnego).

Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Bochni”, 
ul. Wyspiañskiego 25 tel./fax: 14/635 11 17    
www.bochnia.kolping.pl   e-mail: bochnia@kolping.pl
Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje w 
Starostwie Powiatowym w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31, 
pokój nr 219, godziny urzêdowania: poniedzia³ek od 8:00 do 16:00, 
wtorek-czwartek 7:30 – 15:30,  pi¹tek dzieñ wewnêtrzny, 
tel. 14 615 37 00 lub 14 615 37 58,
e- mail: konsumenci@powiat.bochnia.pl
Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów – 
Plac Powstañców Warszawy 1, 00-950 Warszawa,  www.uokik.gov.pl

Przydatne adresy:Przydatne adresy:

1) ustawê z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z póŸn. zm.) 
2)ustawê z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów i 
   odpowiedzialnoœci za produkt niebezpieczny (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1225).
3)ustawê z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzeda¿y konsumenckiej  
   oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z póŸn. zm.) 
4)ustawê z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
   (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z póŸn. zm.) 
5)ustawê z dnia 23 sierpnia 2007 o przeciwdzia³aniu nieuczciwym 
   praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206). 
6)ustawê z dnia 12 maja 2011  r. o kredycie konsumenckim 
   (Dz. U. Nr 126, poz. 715 z póŸn. zm).

 Warto znaæ akty prawne, które dotycz¹ konsumentów, w szczególnoœci: Warto znaæ akty prawne, które dotycz¹ konsumentów, w szczególnoœci:
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Biuro projektu
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ul. Wyspiañskiego 25, 
32-700 Bochnia

PROJEKT WSPÓÙFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIÆ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓÙPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZÙONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
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