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Konsument – wiedza, 
informacja – decyzje 

zakupowe 



Najsłabszy podmiot na rynku to konsument:

- Podejmuje ryzyko oceny i zakupu oferty,

- Nie zawsze dysponuje wiedzą, która pozwala mu 
realnie ocenić ofertę, np. funduszy inwestycyjnych,

- Nie zawsze (a nawet rzadko) dysponuje wiedzą 
prawną, która pozwala ocenić warunki mowy (np. 
zakupu mieszkania od developera),

- Nie zawsze posiada wiedzę i umiejętności aby 
dochodzić (ewentualnie) roszczeń 

Konsument na rynku



Powstał w odpowiedzi na potrzeby konsumentów:

- Dostęp do wiarygodnej, niezależnej wiedzy,

- Wyrównanie szans na rynku, zarówno przed jak i po 
zawarciu umowy, 

- Kreowanie rynku rzetelnego (uczciwego wobec 
konsumenta – słabszego podmiotu),

Ruch konsumencki 



- Początki Federacji Konsumentów sięgają roku 1980

- Od 2004 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego. 

- Z czasem uzyskaliśmy członkostwo w tak prestiżowych 
organizacjach, jak Consumers International - Światowa 
Organizacja Konsumencka, BEUC - Europejska 
Organizacja Konsumencka.

Federacja Konsumentów 

https://www.beuc.eu/


Pomagamy konsumentom

Często „wyciągamy” z poważnych tarapatów i 
problemów – pomoc prawna, łącznie z reprezentacją w 
sądzie

Ale

Staramy się docierać z informacją i wiedzą jeszcze przed 
zawarciem umowy, w tym także z informacją która 
umożliwia konsumentowi uwzględnić w procesie 
decyzyjnym aspektów ochrony środowiska i 
zrównoważonego rozwoju 

Co robimy na co dzień 



Oczywiście z konsumentami

Oszczędzamy prąd 

- Spersonalizowane doradztwo jak, gdzie i kiedy można zmniejszyć zużycie energii, 
prowadzone m.in. przez doradców konsumenta w oddziałach FK i obejmujące 
także osoby ubogie (zagrożone ubóstwem energetycznym) 



Wymiana źródeł światła



- Prowadzimy nabór na szkolenie (e-learning) dla chętnych, 
którzy chcieliby zostać doradcą:

- Rynek energii
- Sprzęt i wyposażenie domu,
- Źródła ciepła,
- Prawa konsumenta na rynku energii,
- Instytucje pomocowe (dla osób zagrożonych ubóstwem 

energetycznym) 
Na kurs można się nadal zapisać (monika@federacja-
konsumentow.org.pl). Trwa 10-20 godzin – jest 
spersonalizowany do wejściowego poziomu wiedzy 
uczestnika

Aktualnie

mailto:monika@federacja-konsumentow.org.pl


Czyste powietrze 

Czyli skąd konsumenci mają wiedzieć czym oddychają  

Projekt  „Pomiar jakości powietrza w miastach i promocja czystego 
powietrza w regionie Europy Środkowo-Wschodniej” , który Federacja 
Konsumentow prowadziła w Warszawie w pierwszej połowie 2020 
roku skupiał się na zbadaniu zawartości NO2 w powietrzu w miastach. 
Tubkami absorpcyjnymi, rozwieszonymi w różnych punktach w 
Warszawie, badaliśmy zawartość dwutlenku azotu w powietrzu. 



Zrównoważony rozwój 

W codziennych wyborach

NIE
- Diesel gate
- przedwczesne starzenie się 

produktu
- Niezweryfikowane etykiety 

sugerujące ekologiczność produktu

TAK
- Rzetelne oznakowanie efektywności 
energetycznej
- Ekoetykieta (weryfikowana w momencie 
przyznawania)
- Zabezpieczenie produkcji części 

zamiennych
- Rozwój e-mobility
- Jasna i trwała polityka inwestowania w 

OZE przez prosumentów

Dostęp do rzetelnej, czytelnej, wiarygodnej informacji ułatwiającej 
codzienne wybory 



Consumer PRO jest inicjatywą Komisji Europejskiej w 
ramach Europejskiego Programu Konsumenckiego i jest 
wdrażany przez BEUC- Europejską Organizację 
Konsumencką. 

• Zrównoważone mieszkanie 

• Zrównoważona mobilność

• Zrównoważona żywność 

Więcej informacji sekretariat@federacja-
konsumentow.org.pl

PRO – zapraszamy do udziału w 
szkoleniach 

mailto:sekretariat@federacja-konsuemntow.org.pl

