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Historia 15 marca ..

Åšwiatowy DzieÅ„ Konsumenta zostaÅ‚ ustanowiony na pamiÄ…tkÄ™ sÅ‚ynnego przemÃ³wienia J.F.Kennedy'ego, wygÅ‚oszon
przed kongresem USA 15 marca 1962 r. PrzemÃ³wienie to, zawieraÅ‚o sÅ‚owa, "wszyscy jesteÅ›my konsumentami" i
stanowiÅ‚o podwaliny amerykaÅ„skiego ustawodawstwa konsumenckiego. Z inicjatywy J.F.Kennedy'ego, w roku 1962,
zostaÅ‚y zagwarantowane prawa konsumenta, prawo do bezpieczeÅ„stwa, prawo do rzetelnej informacji, prawo do bycia
wysÅ‚uchanym, prawo swobody wyboru asortymentÃ³w i usÅ‚ug o cenach uzasadnionych ekonomicznie.

W Polsce, ochrona praw konsumentÃ³w zagwarantowana jest w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 2.04.1997 r.; "art.
76, wÅ‚adze publiczne chroniÄ… konsumentÃ³w, uÅ¼ytkownikÃ³w i najemcÃ³w przed dziaÅ‚aniem zagraÅ¼ajÄ…cym ich zdrow
prywatnoÅ›ci i bezpieczeÅ„stwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi ..".
Â

Historia praw konsumenta zaczyna siÄ™ od poczÄ…tkÃ³w konsumpcji, handlu, wymiany towarÃ³w i usÅ‚ug. Od tysiÄ™cy lat pra
konsumenta zwyczajowe, czy pisane, to zawsze to co uwaÅ¼amy za uczciwe i etyczne.

Â "Konsumenckie" wzory miar i objÄ™toÅ›ci, byÅ‚y chronione przez staroÅ¼ytnych krÃ³lÃ³w, staroÅ¼ytne miasta i paÅ„stwa od
tysiÄ™cy lat. Surowe kary, wÅ‚Ä…cznie z karÄ… Å›mierci, miaÅ‚y chroniÄ‡ konsumentÃ³w przed oszustami.

DziÅ› za oszukiwanie konsumentÃ³w, co do iloÅ›ci i jakoÅ›ci towaru, grozi zaledwie grzywna [Kodeks WykroczeÅ„]. Nawet te
kary obowiÄ…zujÄ…ce, nie sÄ… realizowane, bowiem instytucje kontroli - PaÅ„stwowa Inspekcja Handlowa i Inspekcja Sanitarn
do tego powoÅ‚ane, praktycznie nic nie robiÄ… i sÄ… to tylko instytucje "fasadowe". SprawiajÄ… pozory, Å¼e chroniÄ…
konsumentÃ³w. Jak i reszta urzÄ™dnikÃ³w, myÅ›lÄ…, Å¼e sÄ… po to, by braÄ‡ pieniÄ…dze i nic wiÄ™cej. Ich pomoc, nawet j
komuÅ› uda siÄ™ o niÄ… zawalczyÄ‡, z reguÅ‚y jest nieskuteczna. UrzÄ™dnicy, majÄ…cy walczyÄ‡ o prawa konsumenta i je c
jak wynika z naszych obserwacji kompletnie nieudolni i niechÄ™tni, by skutecznie realizowaÄ‡ przepisy i chroniÄ‡
konsumentÃ³w.
Â
Z czego wynikajÄ… prawa konsumenta i dlaczego majÄ… takÄ… treÅ›Ä‡ ?

Â
Przepisy zawierajÄ… zasady jakie spoÅ‚eczeÅ„stwo uwaÅ¼a za sprawiedliwe - to samo z przepisami konsumenckimi.
Przedstawiciele spoÅ‚eczeÅ„stwa - w Polsce Sejm i Senat, czyli posÅ‚owie i senatorowie - zapisujÄ… w przepisach w ustawach
te zasady okreÅ›lajÄ…ce prawa jakie spoÅ‚eczeÅ„stwo uwaÅ¼a za sÅ‚uszne i jakie majÄ… obowiÄ…zywaÄ‡. Tak powstaje pra
konsumenckie.
Â
SkÄ…d wiedzieÄ‡ jakie sÄ… prawa konsumenta, jeÅ›li nie znamy przepisÃ³w ?

Zdrowy rozsÄ…dek podpowiada nam, Å¼e coÅ› jest niesprawiedliwe, niesÅ‚uszne, jest sprzeczne z prawami konsumenta przepis to z reguÅ‚y potwierdza.

Â
Musimy jednak pamiÄ™taÄ‡, Å¼e przepisy praw konsumenta, majÄ… chroniÄ‡ obydwie strony - kupujÄ…cego i sprzedajÄ…ce
usÅ‚ugobiorcÄ™ i usÅ‚ugodawcÄ™ - taki jest cel ustawodawcy.
Â
Jest to w interesie nas wszystkich..konsumentÃ³w.
Wszyscy jesteÅ›my konsumentami !!
Â
Andrzej WÃ³jcik

http://konsument.org.pl
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