
Sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów
w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu za 2006 r.

Wstęp

Konsument – kupujący – osoba fizyczna, która nabywa rzecz ruchomą towar 
konsumpcyjny) w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

Konsument kupując i reklamując towar konsumpcyjny ma prawa i obowiązki 
wynikające z ustawy z dnia 27 lipca 2002 r.  o szczególnych warunkach sprzedaży 
konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Funkcję samorządu terytorialnego w zakresie obrony interesów konsumentów 
na podstawie Uchwały Rady Powiatu wypełnia Powiatowy Rzecznik Konsumentów.

Rzecznik  Konsumentów  obsługuje  konsumentów  czyli  osoby  fizyczne 
dokonujące  czynności  prawnej  niezwiązanej  bezpośrednio  z  ich  działalnością 
gospodarczą lub zawodową.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu 
wypełnia tę  funkcję od 01.06.2000 r.  i  jest  zatrudniony w wymiarze 2/5 etatu (dni 
urzędowania: wtorki, czwartki).

Pomoc prawna i poradnictwo konsumenckie

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w 2006 roku przyjął w Biurze osobiście 
230  interesantów,  udzielił  54  porad  telefonicznie  oraz  rozpatrzył  14  skarg,  które 
zostały przekazane w formie pisemnej.
Ogółem w 2006 r. Rzecznik Konsumentów udzielił  pomocy prawnej i  poradnictwa 
konsumenckiego w 298 sprawach, w tym w 177 z zakresu usług, 120 dotyczących 
umów sprzedaży i 1 umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa.
Wśród udzielonych porad prawnych ponad 59% odnosiło się do świadczonych przez 
przedsiębiorców usług, a w tym głównie usług remontowo-budowlanych, pralniczych, 
ubezpieczeniowych,  telekomunikacyjnych,  dostawy  mediów,  a  40,4%  spraw 
dotyczyło realizacji umów sprzedaży przede wszystkim reklamacji obuwia, telefonów 
komórkowych,  sprzętu  RTV-AGD,  wyposażenia  wnętrz,  innych  w  których 
dominowały  usługi  pocztowe.  Dynamika ilości  zgłoszonych do rozpatrzenia  spraw 
wynosi ponad 142%.



Powodem  zwiększenia  ilości  zgłoszonych  spraw  jest  nie  tylko  wzrost 
świadomości  konsumenckiej,  ale  również  ma  na  to  wpływ informacja  o  sposobie 
rozstrzygnięcia sporów przy udziale Rzecznika Konsumentów.
Ochrona konsumentów jest  obecnie  coraz  skuteczniejsza.  Przyczyniają  się  do  tego 
powołane instytucje i  organizacje  konsumenckie,  a  między innymi Urząd Ochrony 
Konkurencji i  Konsumentów, Inspekcja Handlowa, Miejscy i Powiatowi Rzecznicy 
Konsumentów,  Rzecznik  Ubezpieczonych,  Bankowy  Arbiter  Konsumencki,  Stałe 
Polubowne Sądy Konsumenckie, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, Federacja 
Konsumentów.

Przysługujące  im  uprawnienia  są  różne,  a  skuteczność  ochrony  interesów 
konsumenckich zależy od ich współdziałania.
Wśród instytucji  zajmujących się  obroną  interesów konsumentów dość ważną  rolę 
odgrywają Rzecznicy Konsumentów.
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. 
Dz.U.  z  2005  r.  Nr  244,  poz.  2080)  daje  Rzecznikowi  dość  szeroki  wachlarz 
uprawnień.  Między  innymi  przedsiębiorca  ma  obowiązek  udzielić  wyjaśnień
i informacji, będących przedmiotem wystąpienia Rzecznika oraz ustosunkować się do 
jego uwag i opinii. Brak takiej odpowiedzi umożliwia skierowanie sprawy do Sądu
i  żądanie  nałożenia  grzywny  na  podmiot,  który  nie  wywiązał  się  ze  swoich 
obowiązków.  Ostatecznym  i  chyba  najdalej  idącym  środkiem  jest  możliwość 
wytoczenia  powództwa do Sądu na  rzecz  konsumenta  lub  przyłączenie  się  do  już 
toczącego się procesu.

Wystąpienie  Rzecznika  Konsumentów  do  przedsiębiorcy  o  udzielenie 
wyjaśnień jest pierwszym krokiem do pogłębienia wiedzy na temat złożonej skargi, 
szczególnie  w  sytuacjach  nie  do  końca  jasnych,  gdy  nie  możemy  być  pewni 
rozstrzygnięcia  sporu  w  postępowaniu  sądowym.  W 2006  r.  Powiatowy  Rzecznik 
Konsumentów w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu wystosował 65 wystąpień 
pisemnych do przedsiębiorców, w tym 39 wystąpień dotyczących świadczonych usług 
(remontowo-budowlanych,  telekomunikacyjnych,  bankowych,  pralniczych, 
turystycznych, itp.) i 26 wystąpień w zakresie umów sprzedaży, głownie dotyczących 
reklamacji obuwia.

Na  skutek  wystąpień  pisemnych  42  sprawy  zakończono  pozytywnie,  na  31 
grudnia 2006 r. 18 spraw było w toku postępowania (aktualnie większość z nich już 
zakończono pozytywnie), a 5 problemów zakończono negatywnie (brak było podstaw 
prawnych do uznania roszczeń konsumenckich np. korespondencja przesyłana listami 
zwykłymi i stąd trudności udowodnienia i potwierdzenia zarzutu, że nie doręczano ją 
adresatowi).  Choć kompetencje Rzecznika nie przewidują jego roli  jako mediatora, 
gdyż ma on chronić konsumenta, to można pokusić się o stwierdzenie,  że szeroko 
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rozumiana formuła działania na rzecz konsumenta na to zezwala. Tym bardziej, że 
katalog uprawnień nie jest zamknięty.

W 2006 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów doprowadził do zorganizowania 
dwóch spotkań mediacyjnych. Czynności prawne podjęte przez Rzecznika w zakresie 
wyjaśnienia sprawy niewłaściwego świadczenia usług pocztowych przez Państwowe 
Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej Poczta Polska nie odniosły skutku (strony 
składały  odmienne  oświadczenia  na  spotkaniu  mediacyjnym),  a  wcześniejsze 
wystąpienie Rzecznika do Banku z wnioskiem o wyjaśnienie czy Bank kierował do 
skarżącego  się  konsumenta  w  latach  2004-2005  przesyłki  listowe,  również  nie 
potwierdziło  tego  zarzutu.  Na  drugie  spotkanie  mediacyjne  nie  zgłosił  się 
przedsiębiorca a tylko strona skarżąca się.
Do zawarcia ugody niezbędna jest wola obu stron, czyli konsumenta i przedsiębiorcy. 
Wysłuchanie wszystkich racji  i  propozycji  rozwiązań stwarza możliwość szerszego 
spojrzenia na całość zagadnienia i wypracowania konsensusu, wpływa na poprawne 
zabezpieczenie interesów konsumenta.
Doprowadzenie  do  porozumienia  między  konsumentem  i  przedsiębiorcą  stanowi 
ciekawy i sprawny instrument działań Rzecznika.
Często takie porozumienie osiąga się w rozmowie telefonicznej, czy przez wystąpienie 
pisemne skierowane przez Rzecznika do przedsiębiorcy.

W  2006  roku  Powiatowy  Rzecznik  Konsumentów  uczestniczył  pośrednio
w rozstrzyganiu sporów na drodze postępowania sądowego.
Dla  sprawnego  postępowania  zaproponował  zgodne  zakończenie  konfliktu
i  rozstrzygnięcie  złożonej  przez  konsumenta  skargi  przez  Stały  Polubowny  Sąd 
Konsumencki przy Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej 
w  Kielcach.  Przygotował  konsumentowi  wniosek  na  Sąd  Polubowny  w  zakresie 
niewłaściwego wykonania usługi chemicznego czyszczenia sukni ślubnej – sprawa jest 
obecnie w toku.

Przygotował pozew do samodzielnego wniesienia przez konsumenta do Sądu 
Rejonowego  w  Sandomierzu  o  wydanie  sądowego  nakazu  zapłaty  –  wypłaty 
odszkodowania za uszkodzenie sukni ślubnej w kwocie 1.000,00 zł pranej chemicznie 
w innym zakładzie usługowym. Sąd wydał  postanowienie  korzystne dla  powoda – 
konsumenta.

Przygotował  pozew  dla  konsumenta  do  Sądu  Rejonowego  w  Tarnobrzegu
o wydanie nakazu zapłaty zwrotu pieniędzy w kwocie 3.095,00 zł,  zapłaconych za 
wykonanie  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  –  niezgodnie  z  warunkami  określonymi
w umowie – oraz wypłaty odszkodowania za straty ciepła w wysokości 500 zł.
Sąd  wydał  nakaz  zapłaty  zwrotu  konsumentowi  żądanych  w  pozwie  kwot  przez 
przedsiębiorcę.

3



Powiatowy Rzecznik Konsumentów przygotował pozew do Sądu Rejonowego 
w  Sandomierzu  do  wniesienia  przez  konsumenta  o  ustalenie  istnienia  umowy
z Distance Learning Spółka z o.o. w Warszawie i Wschodnim Bankiem Cukrownictwa 
S.A. w Lublinie, jej rozwiązanie lub unieważnienie, jak też zasądzenie od pozwanego 
Distance  Learning  na  rzecz  wierzyciela  Wschodniego  Banku  Cukrownictwa  S.A. 
zwrotu pozostałej kwoty zadłużenia w wysokości 2.770,95, to jest odsetek umownych 
w kwocie 1.337,40 zł.,  odsetek umownych od należności niespłaconych w terminie 
(karnych)  w kwocie  1.421,55  zł.  kosztów upomnienia  w wysokości  12,00  zł  oraz 
dalszych należności z tytułu odsetek ustawowych, które obciążają dłużnika od dnia 
wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego do dnia zapłaty. Wartość przedmiotu 
sporu stanowiła kwotę 5.762,19 zł. 
Sąd Rejonowy w Sandomierzu  uznał  roszczenie  powoda  za  zasadne,  wydał  nakaz 
zapłaty  w  postępowaniu  upominawczym  nakazując  pozwanym  Distance  Learning 
Spółka  z  o.o.  w  Warszawie  i  Wschodniemu  Bankowi  Cukrownictwa  zapłacenie 
powodowi  solidarnie  kwoty  5.762,19  wraz  z  odsetkami  ustawowymi  od  dnia 
14.04.2004 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 250,00 złotych tytułem kosztów procesu.

Od  wydanego  nakazu  zapłaty  strona  pozwana  wniosła  sprzeciw  i  aktualnie 
sprawa jest w toku. Oprócz przygotowania pozwu Rzecznik Konsumentów przekazał 
odrębnie dla Sądu swoje stanowisko w powyższej sprawie.

Spór  dotyczył  skutecznego  odstąpienia  od  warunków  umowy  na  nauczanie 
języka angielskiego w systemie korespondencyjnym.

Ponadto  w  2006  roku  Powiatowy  Rzecznik  Konsumentów  przygotował 
pozwanemu sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym wydanym 
przez  Sąd  Rejonowy  w  Sandomierzu  z  powództwa  Giełdy  Praw  Majątkowych 
„Windexus” S.A. w Warszawie o zapłatę kwoty 3.032,88 zł jako należność za kurs 
języka  angielskiego  w  systemie  korespondencyjnym,  który  przez  firmę  nigdy  nie 
został zorganizowany i przeprowadzony.

Sąd  Rejonowy w Sandomierzu  uwzględnił  sprzeciw i  uchylił  nakaz  zapłaty
w postępowaniu upominawczym w całości.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów przygotował też pozwanym sprzeciw od 
nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym zapłacenia kwot po 330,00 zł wraz
z należnymi odsetkami ustawowymi od dnia 1.07.2006 do dnia zapłaty i 30,00 tytułem 
kosztów  procesu.  Powództwo  wniósł  wynajmujący  lokal  mieszkalny  z  tytułu 
roszczenia o zapłatę odszkodowania za opuszczenie lokalu bez zachowania warunków 
umownych okresu wypowiedzenia.
W  rzeczywistości  sam  wynajmujący  rozwiązał  ustnie  umowę  najmu  lokalu 
mieszkalnego ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia. 
Sąd  nie  uwzględnił  jednak  sprzeciwu  pozwanych  a  dotyczącego  faktycznych 
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okoliczności  opuszczenia  mieszkania,  uznając,  że  mimo  wszystkiego  winna  być 
zachowana forma pisemna wypowiedzenia warunków umowy.
Powód  nie  wyraził  zgody  na  wstąpienie  do  sprawy  Powiatowego  Rzecznika 
Konsumentów.

Problemem,  który  wymaga  zasygnalizowania  i  podkreślenia  jest  obciążanie 
odbiorców  energii  elektrycznej  wysokimi  karami  za  nielegalny  pobór  energii 
elektrycznej. W tej kwestii do Rzecznika z wnioskiem o pomoc prawną skierowało się 
trzech  konsumentów.  Rzecznik  w  miarę  swoich  możliwości  udzielał  osobom 
obciążonym  pomocy  prawnej.  Rzecznik  Konsumentów  przygotował  pozwanemu 
odpowiedź na pozew do Sądu Rejonowego. Przeciwko jednemu odbiorcy Rzeszowski 
Zakład Energetyczny wystosował powództwo do Sądu Rejonowego w Sandomierzu. 
Niestety w tej sprawie dochodzenie wszczęła Policja i Prokurator, który ostatecznie 
skierował  akt  oskarżenia  przeciwko  odbiorcy  energii  elektrycznej  do  Sądu 
Rejonowego. Postanowienie Sądu dla pozwanego było niekorzystne.
Podstawą egzekwowania należności z tytułu nielegalnego poboru energii elektrycznej 
na drodze sądowej było nie zabezpieczenie układu pomiarowego przed uszkodzeniem, 
czyli dostępem osób trzecich (nowo wybudowany budynek mieszkalny, brak jeszcze 
ogrodzenia posesji, a licznik znajdował się na zewnątrz budynku). 
Podstawą  obciążenia  odbiorcy  za  nielegalny  pobór  energii  elektrycznej  było  tylko 
badanie laboratoryjne licznika przez Obwodowy Urząd Miar i  wydanie świadectwa 
ekspertyzy,  że  magnesy  utraciły  swoje  właściwości  hamujące.  Rozmagnesowanie 
magnesów  hamujących  licznika  wystąpiło  w  wyniku  oddziaływania  zewnętrznego 
silnego  pola  magnetycznego  np.  poprzez  przyłożenie  magnesu  neodymowego  do 
metalowej obudowy licznika. Zastosowany wymiar kary był wysoki (nielegalny pobór 
energii elektrycznej kwota 4.979,07zł, badanie licznika przez sprzedawcę – 116,05 zł, 
demontaż i montaż 50,90 zł, zapłata za licznik 278,16 zł oraz Sąd wymierzył jeszcze 
karę grzywny). Skarżący się konsumenci twierdzili,  że uszkodzenie licznika mogło 
nastąpić  na  skutek  uderzenia  pioruna,  a  sami  nigdy  nie  ingerowali  w  układ 
pomiarowo-rozliczeniowy.
Obciążenia  za  nielegalny  pobór  energii  elektrycznej  nie  są  przypadkami 
jednostkowymi  dotyczącymi  tylko  osób  z  naszego  powiatu,  a  problemem
o charakterze ogólnokrajowym, którego wyjaśnienia w aspekcie generalnym podjął się 
Rzecznik  Praw  Obywatelskich,  opierając  się  na  stwierdzeniu,  iż  świadectwo 
ekspertyzy nie jest wystarczającym dowodem obciążenia odbiorcy za nielegalny pobór 
energii.
Winę trzeba udowodnić, a podstawą karania odbiorców za nielegalny pobór energii 
przez Sady są aktualnie świadectwa ekspertyzy wydane przez Obwodowy Urząd Miar.
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Innymi  zagadnieniami,  którymi  zajmował  się  Rzecznik  Konsumentów  były 
sprawy remontowo-budowlane  dotyczące:  -  usunięcia  usterek  montażu centralnego 
ogrzewania w domu mieszkalnym, niewłaściwej jakości i nieprawidłowego ułożenia 
kostki  brukowej,  -  reklamacji  jakości  farby  zakupionej  za  kwotę  2.584,44 zł  na 
pomalowanie elewacji zewnętrznej domu mieszkalnego, - montażu stolarki okiennej
i  drzwiowej.  Na przykład pomalowano farbą dom mieszkalny; w wyniku działania 
niskich temperatur  farba zaczęła  odpryskiwać z tynku.  Po wystąpieniu  Rzecznika 
sprzedawca zobowiązał się na własny koszt i z własnego materiału wykonać remont 
elewacji poprzez malowanie budynku. Natomiast wykonawca centralnego ogrzewania 
po wystąpieniu Rzecznika usunął poważne usterki montażu; jedną sprawę dotyczącą 
kostki  brukowej  załatwiono  pozytywnie,  a  druga  jest  w  trakcie  rozpatrywania
i wszystko wskazuje na to, że również będzie pozytywnie załatwiona dla skarżącego 
się  konsumenta.  Pozytywnie  też  rozpatrzono  sprawę  zakupu  okien  PCV  wraz
z montażem na rzecz skarżącego się konsumenta (montaż niezgodny z zamówieniem
i nie wykonany w terminie przez przedsiębiorcę ze Staszowa).

Do  problemów,  którymi  zajmował  się  Rzecznik  należały  także  rozliczenia
z  zakresu  świadczonych usług  telekomunikacyjnych,  a  w szczególności  obciążenia 
karami umownymi abonentów za rozwiązanie przed terminem umów na świadczenie 
usług  telekomunikacyjnych,  zawartych  na  czas  określony  mimo,  że  przyczyną 
wypowiedzenia  tych  umów  było  nieprawidłowe  działanie  samych  operatorów 
poszczególnych  sieci  np.  aktualizacja  systemu  informatycznego  obsługującego 
Simplus,  co  spowodowało  konieczność  czasowego  zablokowania  procesu 
przetwarzania informacji o stanie kont klientów w czasie rzeczywistym i doprowadziło 
do przejściowych zakłóceń w korzystaniu z usług przez część użytkowników Simplus. 
Po dwukrotnej interwencji pisemnej w Polkomtel S.A. w Departamencie Reklamacji, 
GSM  Plus  anulował  użytkownikowi  telefonu  komórkowego  karę  umowną
w wysokości 600,00 zł.
Tele  2  Polska  Sp.  z  o.o.  skorygowała  nieuzasadnione  obciążenie  karą  umowną
w wysokości 100,00 zł za rozwiązanie przed terminem umowy na świadczenie usług 
telekomunikacyjnych zawartej na czas określony.

Po  interwencjach  Powiatowego  Rzecznika  Konsumentów  do  sprzedawcy 
dokonano  też  wymiany  telefonów komórkowych  niezgodnych  z  umową  na  nowe, 
wolne  od  wad  (np.  wymiany  telefonu  Motorola  C  651),  bądź  uznano  za  zasadne 
odstąpienie od warunków umowy kupna-sprzedaży i zwrócono kupującemu kwotę 350 
zł zapłaconą za telefon.
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Pozytywnie  dla  skarżących  się  rozstrzygnięto  także  sprawy  wyposażenia 
wnętrz,  a  między innymi dotyczące  reklamacji  zakupionego stołu  rozkładanego za 
kwotę  789,00  zł,  poprzez  jego  wymianę  na  nowy  wolny  od  wad  i  spełniający 
oczekiwania  kupującego,  dokonano  w  ramach  gwarancji  naprawy  kanapy,  sprzętu 
AGD i RTV.

Ponadto  przy  udziale  Rzecznika  pozytywnie  rozpatrzono  wiele  reklamacji 
dotyczących  obuwia  poprzez  jego  wymianę,  naprawę  albo  uznanie  roszczeń 
kupującego w zakresie odstąpienia od umowy i zwrot kwot zapłaconych za wadliwe 
obuwie.

Częściowe  kłopoty  w  dochodzeniu  roszczeń  przez  kupujących  stwarzają
w oparciu o obowiązujące przepisy prawne stosowane określenia: zgodność z umową
i  gwarancja.  W  związku  z  tym  wyjaśniam,  że  zgodność  z  umową  występuje  po 
zawarciu umowy sprzedaży konsumenckiej i obowiązuje z mocy prawa. Reklamację
z  tytułu  niezgodności  towaru  składamy do sprzedawcy czyli  do  przedsiębiorcy  od 
którego  zakupiono  towar  konsumpcyjny.  Niezgodność  towaru  możemy  zgłosić 
sprzedawcy w ciągu dwóch lat od daty jego wydania. Konsument musi powiadomić 
sprzedawcę o stwierdzeniu niezgodności towaru z umową w ciągu dwóch miesięcy od 
ujawnienia się niezgodności – jeśli  nie zrobi tego w ciągu dwóch miesięcy – traci 
uprawnienia do reklamowania.

Konsument może żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową 
poprzez:

- nieodpłatną naprawę lub
- -  wymianę na nowy, chyba że  naprawa lub wymiana są  niemożliwe lub 
wymagają  nadmiernych  kosztów,  np.  narażają  konsumenta  na  duże 
niedogodności, w takiej sytuacji ma prawo żądać:
- obniżenia ceny lub
- zwrotu pieniędzy (odstąpienia od umowy).

Natomiast gwarancja ma zastosowanie wtedy, kiedy zostanie udzielona przez 
gwaranta  (producenta,  importera,  sprzedawcę).  Aktualnie  nie  ma  obowiązku 
udzielania  gwarancji.  Gwarancja  to  dobrowolne,  dodatkowe  oświadczenie  woli 
gwaranta. Reklamację składamy w miejsce wskazane w dokumencie gwarancyjnym. 
Może to być punkt serwisowy, sprzedawca albo producent – zależy to od gwaranta
i musi być określone w warunkach gwarancji.

Możliwości żądań konsumenta są zawarte w gwarancji i zwykle są to: bezpłatna 
naprawa w punkcie serwisowym lub wymiana po kilku nieskutecznych naprawach.
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Nowym problemem w działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów jest 
reklamacja usług turystycznych świadczonych przez organizatorów turystyki, głównie 
Biura Podróży. Obecnie w jednej sprawie wytoczono powództwo na drodze cywilnej, 
a  druga  jest  na  etapie  prowadzonej  korespondencji  między  Rzecznikiem
i przedsiębiorcą.
Postępowanie procesowe jest ostatnim szczeblem form pracy Powiatowego Rzecznika 
Konsumentów w zakresie ochrony interesów konsumentów. Często jest  ono trudne
i przewlekłe w przebiegu, ale czasem niezbędne wręcz konieczne, szczególnie wtedy, 
gdy  opór  wśród  przedsiębiorców   wynika  z  nierzetelności  działania
i  zdecydowanej  niechęci  do  klientów,  wtedy  gdy  nie  mają  pełnej  racji  w  myśl 
obowiązujących  przepisów  prawnych,  a  usilnie  podtrzymują  swoje  stanowisko 
krzywdzące konsumenta i  nie odpowiadają nawet na pisma. W 2006 r.  Powiatowy 
Rzecznik  Konsumentów  dość  aktywnie  był  zaangażowany  w  przygotowanie  pism 
procesowych w siedmiu sprawach dotyczących problematyki  konsumenckiej,  które 
toczyły się przed sądami pierwszej instancji - w Sądach Rejonowych.

Edukacja konsumencka

Innym  zadaniem  realizowanym  przez  Rzecznika  w  2006  r.  była  stała, 
indywidualna  edukacja  konsumencka  osób  zgłaszających  się  do  Biura  oraz 
poradnictwo  grupowe  w  formie  szkoleń  zorganizowanych  w  gminach  Dwikozy, 
Klimontów.  Tematyka  grupowych  spotkań  szkoleniowych  dotyczyła  postanowień 
Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej 
oraz o z zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) oraz 
przykładów zastosowania treści tej ustawy w praktyce życia codziennego.
Problemy  konsumenckie  były  też  poruszane  na  łamach  lokalnej  prasy  „Tygodnik 
Nadwiślański”. Ze względu na mały wymiar zatrudnienia brak jest czasu na realizację 
edukacji konsumenckiej w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Współpraca z organizacjami konsumenckimi

Rzecznik uczestniczył w spotkaniu szkoleniowym organizowanym przez Urząd 
Ochrony  Konkurencji  i  Konsumentów Delegatura  w Łodzi  –  w posiedzeniu  Rady 
Konsultacyjnej  (Rzeczników)  przy  Marszałku  Województwa  Łódzkiego.  Tematyka 
spotkania dotyczyła problematyki konsumenckiej realizowanej przez Powiatowych / 
Miejskich Rzeczników Konsumentów.
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Brał dwukrotnie udział (styczeń- lipiec) w szkoleniach organizowanych przez 
Stowarzyszenie  Konsumentów Polskich  w Lublinie  na  temat  przepisów krajowych
i  przepisów  Unii  Europejskiej,  orzecznictwa  krajowego  i  orzecznictwa  Unii 
Europejskiej w sprawach sprzedaży konsumenckiej.

Program szkolenia dotyczył  zagadnień procesowych w zakresie  dochodzenia 
roszczeń  konsumenckich  przed  sądem,  zastosowania  przepisów  Kodeksu 
postępowania w sprawach o wykroczenia,  problematyki usług turystycznych,  usług 
finansowych,  prawa  telekomunikacyjnego,  rozstrzygania  sporów  konsumenckich 
wewnątrz  Państw  Unii  Europejskiej,  praktyk  naruszających  zbiorowe  interesy 
konsumentów, kierunków rozwoju polityki konsumenckiej w Unii Europejskiej, itp.

Dodać  również  należy,  że  Stowarzyszenie  Konsumentów  Polskich  jako 
niezależna, pozarządowa, ekspercka organizacja konsumencka, działająca od 11 lat, 
wykorzystując środki pozyskiwane w ramach krajowych i zagranicznych projektów 
grantowych  z  dniem  7  listopada  2006  r.  uruchomiła  ogólnopolską  Infolinię 
Konsumencką.

Infolinia  Konsumencka  to  pilotażowe  przedsięwzięcie,  którego  celem  jest 
rozszerzenie  zakresu,  unowocześnienie  form  i  upowszechnienie  inicjatyw 
prokonsumenckich  w  Polsce.  Projekt  realizowany  w  ramach  Programu  Środki 
Przejściowe  2004  ”Wsparcie  działalności  pozarządowych  organizacji 
konsumenckich”,  w 80% finansowany ze  środków Unii  Europejskiej,  a  w 20% ze 
środków  krajowego  budżetu,  którymi  dysponuje  Urząd  Ochrony  Konkurencji
i Konsumentów. W ramach realizacji tego programu konsumenci w całej Polsce mają 
prawo korzystać z nieodpłatnych porad telefonicznych, wykonywanych pod numerem 
telefonu  0  800  800  008,  w  okresie  do  31  sierpnia  2007  r.  w  dni  powszednie
w  godzinach  900 –  1700.  Porad  i  informacji  pod  tym  numerem  telefonu  udzielają 
wyłącznie prawnicy Stowarzyszenia Konsumentów Polskich.

Ponadto  Powiatowy  Rzecznik  Konsumentów  uczestniczył  w  szkoleniu 
dotyczącym  obsługi  aplikacji  bazodanowej  „Skargi  konsumenckie  w  Polsce”
w  ramach  projektu  Phare  nr  2003/004-379/01.10  „Wzmocnienie  polityki  ochrony 
konsumentów” realizowanego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Szkolenie było prowadzone w ComArch S.A. w Krakowie i zakończone wydaniem 
certyfikatu  uprawniającego  do  obsługi  skarg  konsumenckich  w  systemie 
elektronicznym.

Powiatowy  Rzecznik  Konsumentów  w  miarę  potrzeb  współpracował  ze 
Świętokrzyskim  Wojewódzkim  Inspektoratem  Inspekcji  Handlowej  w  Kielcach. 
Przede wszystkim korzystał z opinii niezależnych rzeczoznawców branży skórzanej 
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(buty),  skierował  jedną  sprawę  do  rozpoznania  w  postępowaniu  sądowym  przed 
Stałym  Polubownym  Sądem  Konsumenckim  przy  Świętokrzyskim  Wojewódzkim 
Inspektorze Inspekcji  Handlowej oraz wystosował  pismo w imieniu skarżącego się 
mieszkańca Sandomierza w sprawie występujących problemów ze skupem surowców 
wtórnych (butelek), do wykorzystania tej informacji w pracy kontrolnej prowadzonej 
przez  Inspekcję  Handlową  w  sklepach  spożywczych,  spożywczo-przemysłowych 
Miasta Sandomierza.

Podsumowanie

Konsumenci zwracali się do Powiatowego Rzecznika Konsumentów nie tylko 
w  zwyczajowych  kwestiach,  jak  reklamacje  złych  jakościowo  produktów  czy 
świadczonych usług, ale przychodzili z nadzieją na pomocną dłoń w sytuacji kłopotów 
ze świadczeniami z tytułu ubezpieczeń społecznych i pomocy społecznej,  trudnymi 
warunkami materialnymi itp.

Wykonując  ustawowe  obowiązki  nałożone  na  samorząd  terytorialny
w dziedzinie ochrony interesów konsumentów można stwierdzić, że zadanie to dość 
prawidłowo  było  wykonywane  w  zakresie  świadczenia  pomocy  w  rozstrzyganiu 
sporów na linii  konsument  –  przedsiębiorca,  jak również zapewnienia  bezpłatnego 
poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej, ale w niezadowalającym stopniu 
zadania  samorządu  powiatowego  realizował  Powiatowy  Rzecznik  Konsumentów
w  sprawach  wprowadzenia  elementów  wiedzy  konsumenckiej  do  programów 
nauczania w szkołach publicznych, ze względu na ograniczony wymiar zatrudnienia, 
czy też wzrastającą liczebność i  złożoność spraw z którymi zwracają się o  pomoc 
prawną do Rzecznika konsumenci.

O znaczeniu wiedzy i poziomu świadomości w zawiłej rzeczywistości rynkowej 
może świadczyć sposób zachowania samych konsumentów. Z reguły konsumenci już 
wiedzą, jak powinni być obsłużeni, jak ma wyglądać oferowany do sprzedaży produkt, 
jak  ma  być  oznakowany,  jakie  prawa  przysługują  konsumentowi,  gdzie  może  on 
dochodzić swoich racji, itp.

Do Rzecznika trafiają przeważnie wtedy,  kiedy we własnym zakresie nie są
w stanie rozwiązać problemu konsumenckiego z przedsiębiorcą, a tych jeszcze wielu 
nieuczciwych funkcjonuje na rynku.

Z pomocy prawnej Rzecznika Konsumentów korzystają głównie konsumenci
o mniejszych dochodach pieniężnych, którzy zakupują towary lub zamawiają usługi 
po niższych cenach, gdzie prawdopodobieństwo odstępstw od deklaracji producentów
i przedsiębiorców świadczących usługi jest największe.

10



Dlatego też ważną rolę do spełnienia ma Inspekcja Handlowa, która poprzez 
realizowane  programy  kontrolne  może  korzystnie  wpływać  na  ograniczenie 
występujących  nieprawidłowości  i  szybszą  stabilizację  określonych  fragmentów 
rynku.

Z poważaniem
Maria Sokal
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
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SPRAWOZDANIE 
POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW w SANDOMIERZU za 2006 r.

Tabela  nr  1:  Zapewnienie  bezpłatnego  poradnictwa  konsumenckiego  i  informacji 
prawnej  
w zakresie ochrony konsumentów.

Przedmiot sprawy

telefoniczne osobiste pisemne Ogółem
I. Usługi, w tym: 28 141 8 177
bankowe 3 11 3 17
ubezpieczeniowe 3 18 - 21
systemy argentyńskie - 1 - 1
inne finansowe - 3 - 3
telekomunikacja  (operatorzy  telefonii 
stacjonarnej i komórkowej, TV kablowa) 4 13 3 20

dostawa mediów (prąd, gaz, ciepło, woda) 3 12 1 16
informatyczne - 1 - 1
motoryzacyjne (serwis) - 2 - 2
turystyczne i hotelarskie 1 7 - 8
pralnicze 7 16 - 23
remontowo - budowlane 4 22 1 27
pocztowe - 11 - 11
medyczne - - - -
dentystyczne - 2 - 2
edukacyjne  (kursy  językowe,  szkolenia, 
szkoły niepubliczne) - 3 - 3

komunikacyjne - 1 - 1
transportowe - - - -
kamieniarskie - - - -
fotograficzne - - - -
krawieckie - - - -
lokalowe 1 11 - 12
Inne 2 7 - 9
II. Umowy sprzedaży, w tym: 26 88 6 120
wyposażenie wnętrz 4 7 1 12
sprzęt RTV i AGD 7 10 - 17
sprzęt komputerowy 1 4 - 5
odzież 1 2 - 3
obuwie 1 20 3 24
samochody i akcesoria 2 6 - 8
nieruchomości 1 2 - 3
materiały budowlane 1 8 1 10
kosmetyki - - - -
sprzęt sportowy - - - -
sprzęt rehabilitacyjny 2 - - 2
art. spożywcze - 1 - 1
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biżuteria - - - -
zabawki - - - -
zwierzęta - - - -
płyty CD, DVD - - - -
telefony komórkowe 2 16 - 18
Inne 4 12 1 17
III. Umowy poza lokalem i na odległość - 1 - 1
Razem 54 230 14 298
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Tabela nr 2: Wystąpienia do przedsiębiorców w sprawie ochrony interesów 
konsumentów

Wyszczególnienie Ogółem 
ilość 

wystąpień

Zakończone 
pozytywnie

Zakończone 
negatywnie

Sprawy 
w toku

I. Usługi, w tym: 39 21 2 16
bankowe 6 4 - 2
ubezpieczeniowe 1 1 - -
systemy argentyńskie - - - -
inne finansowe 2 1 - 1
telekomunikacja  (operatorzy  telefonii 
stacjonarnej  i  komórkowej,  TV 
kablowa)

7 6 - 1

dostawa  mediów  (prąd,  gaz,  ciepło, 
woda) 2 1 1 -

informatyczne - - - -
motoryzacyjne (serwis) - - - -
turystyczne i hotelarskie 3 - - 3
pralnicze 4 2 - 2
remontowo - budowlane 9 3 - 6
pocztowe 2 1 1 -
medyczne - - - -
dentystyczne - - - -
edukacyjne (kursy językowe, szkolenia, 
szkoły niepubliczne) - - - -

komunikacyjne 1 1 - -
transportowe - - - -
kamieniarskie - - - -
fotograficzne - - - -
krawieckie - - - -
lokalowe 1 1 - -
Inne 1 - - 1
II. Umowy sprzedaży, w tym: 26 21 3 2
wyposażenie wnętrz 3 3 - -
sprzęt RTV i AGD 3 2 1 -
sprzęt komputerowy - - - -
odzież 1 1 - -
obuwie 10 8 - 2
samochody i akcesoria - - - -
nieruchomości - - - -
materiały budowlane 1 1 - -
kosmetyki - - - -
sprzęt sportowy - - - -
sprzęt rehabilitacyjny - - - -
art. spożywcze - - - -
biżuteria - - - -
zabawki - - - -
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zwierzęta - - - -
płyty CD, DVD - - - -
telefony komórkowe 3 3 - -
Inne 5 3 2 -
III. Umowy poza lokalem i na odległość - - - -
Razem 65 42 5 18
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Tabela nr 3: Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów:

lp. Przedmiot sporu

Rozstrzygnięcie sądu

w toku Ilość powództw 
ogółem

pozytywne
(np. 

uwzględniające 
żądanie w 

zasadniczej 
części) 

negatywne
(np. oddalone, 
nieuwzględnia-
jące żądanie)

1. Powództwa 
dotyczące reklamacji 
w zakresie 
niezgodności towaru 
z umową lub 
gwarancji towarów 

- - - -

2. Powództwa 
dotyczące 
niewykonania lub 
nienależytego 
wykonania usług

- - - -

3. Przygotowywanie 
konsumentom 
pozwów dotyczących 
reklamacji w zakresie 
niezgodności towaru 
z umową lub 
gwarancji towarów 

- - - -

4. Przygotowywanie 
konsumentom 
pozwów dotyczących 
niewykonania lub 
nienależytego 
wykonania usług 

2 1 2 5

5. Sprawy kierowane do 
rozpatrzenia przez 
sąd polubowny

- - 1 1

6. Wstępowanie 
rzecznika 
konsumentów do 
postępowań 

- 1 - 1

7. Inne - - - -
RAZEM 2 2 3 7
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