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Historia 15 marca ..

¦wiatowy Dzieñ Konsumenta zosta³ ustanowiony na pami±tkê s³ynnego przemówienia J.F.Kennedy'ego,
wyg³oszonego przed kongresem USA 15 marca 1962 r. Przemówienie to, zawiera³o s³owa, "wszyscy jeste¶my
konsumentami" i stanowi³o podwaliny amerykañskiego ustawodawstwa konsumenckiego. Z inicjatywy
J.F.Kennedy'ego, w roku 1962, zosta³y zagwarantowane prawa konsumenta, prawo do bezpieczeñstwa, prawo do
rzetelnej informacji, prawo do bycia wys³uchanym, prawo swobody wyboru asortymentów i us³ug o cenach
uzasadnionych ekonomicznie.

W Polsce, ochrona praw konsumentów zagwarantowana jest w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 2.04.1997 r.; "art.
76, w³adze publiczne chroni± konsumentów, u¿ytkowników i najemców przed dzia³aniem zagra¿aj±cym ich zdrowiu,
prywatno¶ci i bezpieczeñstwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi ..".

Historia praw konsumenta zaczyna siê od pocz±tków konsumpcji, handlu, wymiany towarów i us³ug. Od tysiêcy lat prawa
konsumenta zwyczajowe, czy pisane, to zawsze to co uwa¿amy za uczciwe i etyczne.

"Konsumenckie" wzory miar i objêto¶ci, by³y chronione przez staro¿ytnych królów, staro¿ytne miasta i pañstwa od
tysiêcy lat. Surowe kary, w³±cznie z kar± ¶mierci, mia³y chroniæ konsumentów przed oszustami.

Dzi¶ za oszukiwanie konsumentów, co do ilo¶ci i jako¶ci towaru, grozi zaledwie grzywna [Kodeks Wykroczeñ]. Nawet te
kary obowi±zuj±ce, nie s± realizowane, bowiem instytucje kontroli - Pañstwowa Inspekcja Handlowa i Inspekcja
Sanitarna - do tego powo³ane, praktycznie nic nie robi± i s± to tylko instytucje "fasadowe". Sprawiaj± pozory, ¿e chroni±
konsumentów. Jak i reszta urzêdników, my¶l±, ¿e s± po to, by braæ pieni±dze i nic wiêcej. Ich pomoc, nawet je¿eli komu¶
uda siê o ni± zawalczyæ, z regu³y jest nieskuteczna. Urzêdnicy, maj±cy walczyæ o prawa konsumenta i je chroniæ, s± jak
wynika z naszych obserwacji kompletnie nieudolni i niechêtni, by skutecznie realizowaæ przepisy i chroniæ konsumentów.

Z czego wynikaj± prawa konsumenta i dlaczego maj± tak± tre¶æ ?

Przepisy zawieraj± zasady jakie spo³eczeñstwo uwa¿a za sprawiedliwe - to samo z przepisami konsumenckimi.
Przedstawiciele spo³eczeñstwa - w Polsce Sejm i Senat, czyli pos³owie i senatorowie - zapisuj± w przepisach w
ustawach te zasady okre¶laj±ce prawa jakie spo³eczeñstwo uwa¿a za s³uszne i jakie maj± obowi±zywaæ. Tak powstaje
prawo konsumenckie.

Sk±d wiedzieæ jakie s± prawa konsumenta, je¶li nie znamy przepisów ?

Zdrowy rozs±dek podpowiada nam, ¿e co¶ jest niesprawiedliwe, nies³uszne, jest sprzeczne z prawami konsumenta przepis to z regu³y potwierdza.

Musimy jednak pamiêtaæ, ¿e przepisy praw konsumenta, maj± chroniæ obydwie strony - kupuj±cego i sprzedaj±cego,
us³ugobiorcê i us³ugodawcê - taki jest cel ustawodawcy.

Jest to w interesie nas wszystkich..konsumentów.
Wszyscy jeste¶my konsumentami !!

Andrzej Wójcik

http://konsument.org.pl
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