
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów
w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu w 2007 roku

Zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów 
wykonuje Powiatowy Rzecznik Konsumentów. Do jego zadań w szczególności 
należy:

1) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w 
zakresie ochrony interesów konsumentów,

2) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów 
konsumentów,

3) prowadzenie edukacji konsumenckiej.
Do zadań rzecznika należy również współdziałanie z właściwymi miejscowo 

delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami 
konsumenckimi, składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów 
prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów oraz wykonywanie 
innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.

W zakresie realizacji swoich zadań rzecznik może również wytaczać powództwa 
sądowe na rzecz konsumentów, wstępować za ich zgodą do toczącego się 
postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.

Rzecznik konsumentów jest instytucją samorządową o charakterze doradczym dla 
indywidualnego konsumenta. Nie mając uprawnień do wydawania nakazów, zakazów, 
nakładania kar i grzywien na przedsiębiorców bez postępowania sądowego, Rzecznik 
może służyć konsumentowi przede wszystkim bezpłatną, fachową poradą prawną, a w 
celu wyegzekwowania należnych konsumentowi świadczeń wykorzystać uprawnienia 
procesowe.

Pomoc prawna i poradnictwo konsumenckie

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w 2007 roku przyjął w Biurze 213 
interesantów, udzielił 68 porad telefonicznie oraz rozpatrzył 5 spraw przekazanych 
korespondencyjnie.

Ogółem w 2007 r. Rzecznik Konsumentów udzielił pomocy prawnej i poradnictwa 
konsumenckiego w 286 sprawach, w tym w 175 z zakresu usług, 109 umów 
sprzedaży, 2 poza lokalem i na odległość.

Najwięcej problemów dotyczyło usług bankowych ( zadłużenie z tytułu kredytów i 
pożyczek), usług remontowo-budowlanych(montaż okien), usług 
telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, dostawy mediów (nielegalny pobór 
energii) i innych rozliczeń finansowych.

W umowie sprzedaży dominowały sprawy niezgodności z umową zakupionego 
obuwia, wyposażenia wnętrz (meble), sprzętu komputerowego, materiałów 
budowlanych.

Wystąpienie Rzecznika Konsumentów do przedsiębiorcy o udzielenie wyjaśnień 
jest pierwszym krokiem do pogłębiania wiedzy na temat złożonej skargi.

W 2007 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Starostwie Powiatowym w 
Sandomierzu wystosował 65 wystąpień pisemnych do przedsiębiorców i innych 
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instytucji, w tym 38 wystąpień w sprawach świadczonych usług 
(telekomunikacyjnych, remontowo-budowlanych, bankowych, motoryzacyjnych itp.), 
26 wystąpień w zakresie umów sprzedaży, głównie dotyczących obuwia, telefonów 
komórkowych oraz 1 umowy na odległość.

W wyniku wystąpień pisemnych 47 spraw zakończono pozytywnie, na 31 grudnia 
2007r. 15 spraw było w toku postępowania (aktualnie większość z nich zakończono 
pozytywnie), a 3 problemy rozpatrzono negatywnie ( brak było uzasadnionych 
podstaw prawnych do uznania roszczeń konsumenckich).

Sprawy procesowe 

W 2007 roku Powiatowy Rzecznik Konsumentów uczestniczył pośrednio w 
rozstrzyganiu sporów na drodze postępowania sądowego.

Do spraw sądowych należały:
• przygotowanie konsumentce pozwu sądowego o zasądzenie od pozwanego 

Handel Usługi kwoty 1000,00 zł jako odszkodowania za zniszczenie sukni 
ślubnej w wyniku niewłaściwie wykonanej usługi chemicznego czyszczenia – 
sprawa rozstrzygnięta pozytywnie,

• napisanie sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Rejonowy w 
Sandomierzu z powództwa Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 
Opieki Zdrowotnej zarządzanego przez Zespół Wspólnot Mieszkaniowych 
MBA w Kielcach w zakresie nie uwzględnienia wszystkich wpłat pozwanego 
na rzecz powoda z tytułu należnego czynszu – sprawa rozstrzygnięta w części 
pozytywnie,

• przygotowanie pozwu sądowego o zasądzenie zwrotu zapłaconej kwoty za 
niewłaściwe wykonane zaproszenia ślubne oraz wizytówki z informacją o 
przyjęciu weselnym – sprawa rozstrzygnięta pozytywnie dla powoda,

• przygotowanie pozwu o zasądzenie odszkodowania w formie zwrotu 
nadpłaconej kwoty z tytułu wydania karty pojazdu ( sprawa w toku),

• napisanie sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu 
Rejonowego w Rzeszowie z powództwa Rzeszowskiego Zakładu 
Energetycznego S.A. o zapłatę na rzecz powoda kwoty 6638,04 zł. z 
ustawowymi odsetkami od kwot:

           - 6045,65 zł od dnia 28 kwietnia 2007 do dnia zapłaty
           - 592,39 zł od dnia 25 czerwca 2007 do dnia zapłaty
           wraz z kwotą 267,00 zł tytułem kosztów sądowych i kwotą 1200,00 zł tytułem
           kosztów zastępstwa procesowego (sprawa w toku),

• napisanie pozwu sądowego o zasądzenie od PBP Orbis Sp. z o.o. zwrotu 
poniesionych kosztów w wysokości 1775,23 zł za wykupione miejsca 
wczasowe w Chorwacji u pośrednika Polskie Biuro Podróży wskutek 
nienależytego wykonania świadczenia oraz przygotowanie zażalenia na 
Postanowienie Sądu Rejonowego w Sandomierzu VI Wydział Grodzki w 
przedmiocie przekazania sprawy do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w 
Olsztynie ( aktualnie toczy się postępowanie sądowe – Rzecznik uczestniczył w 
rozprawie),
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• przygotowanie sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym 
Sądu Rejonowego w Sandomierzu wydanego na skutek pozwu wniesionego 
przez Polską Telefonię Komórkową – Centertel Sp. z o.o. w Warszawie o 
zapłacenie kwoty 2000,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi do dnia zapłaty 
oraz kwoty 647,00 zł tytułem kosztów procesu, w tym 600,00 złotych tytułem 
kosztów zastępstwa procesowego ( sprzeciw uwzględniony w  części),

• przygotowanie pozwu do Sądu Rejonowego w Sandomierzu o wydanie nakazu 
zapłaty i zasądzenie solidarnie od spadkobierców zmarłego kredytobiorcy 
zwrotu wpłat dokonanych przez poręczyciela na rzecz Banku z tytułu kredytu – 
sprawa rozstrzygnięta pozytywnie dla powoda.
Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział I Cywilny po rozpoznaniu sprawy w 
postępowaniu upominawczym nakazał pozwanym zapłacić solidarnie 
powodowi kwotę 4000,00 zł z ustawowymi odsetkami w wysokości:
- od kwoty 1500 złotych – 30 % w stosunku rocznym od dnia 1.12.2001r., 20% 
od 15.12.2001r, 16 % od 25.07.2002r, 13% od 1.02.2003r., 12,25% od 
25.09.2003r., 13,5% od 10.01.2005r., 11,5% od 15.10.2005r. i każdoczesnymi 
odsetkami ustawowymi do dnia zapłaty,
- od kwoty 384,98 zł. – 21% w stosunku rocznym od dnia 31.08.2000 r., 30% 
od 1.12.2001r., 20% od 15.12.2001r., 16% od 25.07.2002r., 13% od 1.02.2003 
r., 12,25% od 25.09.2003r., 13,5% od 10.01.2005r., 11,5% od 15.10.2005r. i 
każdoczesnymi odsetkami ustawowymi do dnia zapłaty,
- od kwoty 1099,32 złotych – 11,5% w stosunku rocznym od dnia 
7.08.2007roku i każdoczesnymi odsetkami ustawowymi do dnia zapłaty,
- od kwoty 515,70 zł. – 11,5% w stosunku rocznym od dnia 1.09.2007r. i 
każdoczesnymi odsetkami ustawowymi do dnia zapłaty,
- od kwoty 500,00 zł. – 11,5% w stosunku rocznym od dnia 1.09.2007r. i 
każdoczesnymi odsetkami ustawowymi do dnia zapłaty,
- oraz kwotę 50,00 zł. tytułem kosztów procesu.
Wartość odsetek za okresy podane wyżej do dnia zapłaty wyniosła ok. 1700,00 
zł., pozwani uregulowali powodowi całość należności w kwocie 4000,00 zł.

• przygotowanie pozwu do Sądu Rejonowego w Sandomierzu o zasądzenie 
kwoty 23436,00 zł. od Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego z tytułu 
zwrotu należnej kwoty za zakupione niezgodne z umową pustaki ceramiczne 
Porobrik i zasądzenie zwrotu kosztów procesu według norm przepisanych 
(sprawa w toku),

• przygotowanie odpowiedzi na pozew do Sądu Rejonowego w Rzeszowie Sądu 
Grodzkiego Wydział XI i wniesienie o oddalenie powództwa w całości w 
sprawie nielegalnego poboru energii elektrycznej (sprawa w toku),

• uzupełnienie wniosków dowodowych do Sądu Rejonowego w Rzeszowie z 
powództwa Rzeszowskiego Zakładu Energetycznego w sprawie nielegalnego 
poboru energii elektrycznej.
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Zagadnienia wymagające rozpoznania i wdrożenia starań o uściślenie przepisów 
prawnych.

Od 2006 roku do Rzecznika zgłaszają się mieszkańcy powiatu sandomierskiego 
o pomoc w sporze z Zakładem Energetycznym, dotyczącym nieuzasadnionego 
obciążenia odbiorców energii elektrycznej za jej nielegalny pobór.

Zakład Energetyczny, który w zakresie świadczonych usług dostarczania 
energii jest na tutejszym terenie monopolistą, reaguje na wszelkie zgłoszenia 
odbiorców o niewłaściwych wskazaniach liczników energii w sposób schematyczny.

Procedury postępowania Zakładu Energetycznego są następujące:
- odbiorca energii elektrycznej, którym jest rolnik, mieszkaniec wsi, po wzroście 
zużycia energii elektrycznej zgłasza przeważnie do najbliższego Posterunku 
Energetycznego lub Rejonu Energetycznego podejrzenie niewłaściwych wskazań 
licznika,
- Zakład Energetyczny kieruje do miejsca zamieszkania odbiorcy energii elektrycznej 
pracowników, którzy po wstępnych badaniach urządzeń pomiarowo- rozliczeniowych 
demontują dotychczasowy i montują nowy licznik, sporządzają protokół kontroli, 
zabierają licznik do badania laboratoryjnego bez właściwego jego zabezpieczenia tj. 
oplombowania w obecności odbiorcy i właściwego przygotowania do transportu 
(odbiorca energii elektrycznej nie ma wpływu na to co dzieje się z licznikiem po jego 
demontażu, nie posiada pełnego przeświadczenia i dostatecznej wiedzy, że wstępne 
badanie licznika przeprowadzone przez pracowników Zakładu zostało wykonane 
prawidłowo i czy rzeczywiście zdemontowany licznik posiada uszkodzenie),
- Zakład Energetyczny kieruje następnie licznik do badania laboratoryjnego w 
Obwodowym Urzędzie Miar, którego ekspertyza potwierdza, że magnesy stałe 
licznika utraciły swoje właściwości hamujące, błąd przekładni wynosi określony 
procent, licznik nie odpowiada wymaganiom metrologicznym,
- na podstawie ekspertyzy Obwodowego Urzędu Miar w Rzeszowie Zakład 
Energetyczny obciąża odbiorcę kosztami za badanie laboratoryjne, demontaż i montaż 
nowego licznika oraz wysokimi karami za nielegalny pobór energii, których odbiorcy 
w większości nie są w stanie uregulować,
- prowadzona korespondencja z Zakładem nie odnosi skutku nawet przy udziale 
Rzecznika Konsumentów,
- następnie Zakład kieruje sprawę na drogę postępowania karnego, a jeśli takie 
działanie nie odnosi skutku (policja i prokuratura umarza postępowanie), to wnosi 
pozew w postępowaniu cywilnym przed sądem powszechnym.

Z analizy materiałów przedkładanych przez konsumentów jednoznacznie 
wynika, ze Zakład Energetyczny opiera swoje żądania jedynie na domniemaniach i na 
gruncie opinii o rzekomym stosowaniu magnesów neodymowych do spowolnienia 
pracy licznika.

Z logicznego punktu widzenia nielegalny pobór energii z zastosowaniem 
magnesów neodymowych miałby sens, gdyby faktycznie występowało przez pewien 
okres czasu mniejsze niż przeciętne, dotychczasowe zużycie energii elektrycznej u 
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skarżących się odbiorców, a tak nie jest, gdyż wzrost wskazań licznika następuje 
przeważnie gwałtownie.

Nie doprecyzowanie uregulowań prawnych pozwala Zakładowi 
Energetycznemu na swobodną interpretację zdarzeń związanych z dostarczeniem 
energii elektrycznej i podejmowanie działań naruszających interesy konsumentów.

Pojęcie ustawowe „nielegalnego pobierania energii” ogranicza się jedynie do 
ogólnego określenia, że jest to pobieranie energii bez zawarcia umowy z 
przedsiębiorstwem, bądź niezgodnie z umową:

- z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo-
rozliczeniowego,

- poprzez ingerencję w ten układ pomiarowo-rozliczeniowy.
W przypadku zwiększonych wskazań liczników, niezależnie z jakiego następuje 

powodu, będzie zawsze pobieraniem niezgodnie z umową, np. przy zwiększeniu 
poboru prądu powyżej 3%, będzie występowało pobieranie większej niż umowna 
mocy użytkowej prądu, co z mocy ustawy będzie pobieraniem niezgodnym z umową.

Przeniesienie całkowitej odpowiedzialności za stan i wskazania licznika na 
odbiorcę mimo, że stanowi on własność Zakładu Energetycznego, daje Zakładom 
możliwość finansowego obciążania odbiorcy za wszelkie usterki licznika.

Zakład Energetyczny skrupulatnie korzysta z danych w przepisach prawnych 
możliwości. Nie daje żadnych szans odbiorcom na ich własne argumentacje.

Odbiorca ma obowiązek poinformowania Zakładu o zauważonych 
nieprawidłowościach w pracy urządzenia pomiarowego, natomiast Zakład nie 
wyjaśnia dostatecznie odbiorcy, dlaczego obciążył go za nielegalny pobór, czyli 
nazwał „złodziejem prądu”.

Problemem, który nie posiada właściwego rozwiązania od strony prawnej, jest 
również kwestia właściwego zabezpieczenia kontrolowanego licznika energii, po jego 
zdemontowaniu u odbiorcy. Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie 
przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne, pomija zupełnie 
kwestie zabezpieczenia dowodów.

Zakład Energetyczny w mojej ocenie winien dopracować się innego niż 
stosowany aktualnie system zabezpieczenia demontowanych urządzeń pomiarowych 
w taki sposób, by od momentu jego zabezpieczenia u odbiorcy do momentu dotarcia 
do laboratorium, nie było możliwości dokonania w urządzeniu jakichkolwiek zmian.

Według informacji skarżących się liczniki obecnie wrzucane są do samochodu i 
transportowane bez żadnego zabezpieczenia, naraża to obudowę licznika na 
zarysowania, a tym samym dalsze udowadnianie odbiorcy, iż ingerował w układ 
pomiarowo-rozliczeniowy magnesem neodymowym.

W opinii Rzecznika nasuwa się wniosek – jeśli Zakład Energetyczny traktuje 
licznik i jego niesprawność magnetyczną, jako podstawowe źródło oskarżeń o 
kradzież ( włącznie z postępowaniem sądowym), to winien również zadbać o to, by do 
laboratorium licznik dotarł w takim stanie, w jakim zabrano go od odbiorcy, to jest np. 
zaplombowany w obecności odbiorcy w określonym pojemniku przy użyciu plomb nie 
powszechnie używanych przez pracowników Zakładu, ale takich, które pozwolą na 
sprawdzenie ich nienaruszalności w każdym czasie, niezależnie od tego w jakim 
okresie badanie będzie prowadzone.
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Dodać również należy, że badanie laboratoryjne potwierdza jedynie aktualny na 
chwilę badania stan techniczny licznika, nie ustala natomiast przyczyny takiego stanu. 
Od strony dowodowej ekspertyza laboratorium nie stanowi jeszcze jednoznacznie o 
tym, że winę za taki stan rzeczy ponosi odbiorca, ale Zakład Energetyczny nie bierze 
pod uwagę możliwości wystąpienia innej przyczyny. Udowodnienie odbiorcy, że nie 
ingerował w układ pomiarowo-rozliczeniowy jest również bardzo trudne na drodze 
postępowania sądowego.

Opieranie wniosku o kradzież prądu na podstawie domniemanej przyczyny, 
wydaje się być sprzeczne z prawem. Zakład Energetyczny winien zebrać i ocenić 
dowody w sposób wszechstronny i obiektywny. 

Obecnie w praktyce Zakładu przyjęto oddziaływanie na licznik polem 
magnetycznym magnesu neodymowego. Nie bierze się pod uwagę samoistnego 
uszkodzenia elementów licznika, jak też innych możliwych wpływów na urządzenie 
pomiarowe i dochodzi się roszczenia za nielegalny pobór energii od odbiorcy u 
którego zainstalowano licznik indukcyjny 3-fazowy model C52 w 2005 r.
(a roku produkcji 1975).

Licznik ten przez okres ponad 30 lat był prawdopodobnie kilkakrotnie 
legalizowany i miał prawo jak każda rzecz wytworzona – produkt techniczny 
uszkodzić się, chociażby z naturalnego procesu „zmęczenie materiału”. Takiej 
ewentualności Rzeszowski Zakład Energetyczny nie dopuszczał i wniósł powództwo 
przeciwko odbiorcy do Sądu Rejonowego w Rzeszowie – jak wspomniano wyżej 
sprawa w toku.

Reasumując nie można zaliczać do jednej grupy odbiorców tych, którzy 
faktycznie na różne sposoby „kradną prąd” z tymi odbiorcami, u których dojdzie do 
faktycznego uszkodzenia urządzenia pomiarowego, bądź nieprawidłowych wskazań 
licznika z innych przyczyn, absolutnie nie zawinionych przez odbiorców, np. w 
wyniku wyładowania atmosferycznego czy działania każdego innego pola 
magnetycznego, co potwierdza opinia biegłego metrologa – nauczyciela 
akademickiego – wykorzystana jako dowód w sprawie prowadzonej przez Sąd 
Rejonowy w Koninie.

Jest to zjawisko niezwykle krzywdzące i przykre dla sumiennych i uczciwych 
osób, którzy w rozmowie z Rzecznikiem twierdzą, iż naruszono ich godność osobistą, 
ich dobre imię, uznano bezprawnie za zwykłych „złodziei prądu”, czy nawet prawnie, 
gdyż nie są w stanie udowodnić przed Sądem, ze nie kradli prądu.

Dlatego też sprawa wymaga doprecyzowania uregulowań prawnych, by 
odbiorca energii -  z reguły słabsza strona umowy -  mógł się bardziej skutecznie 
bronić przed nieuzasadnionymi zarzutami „kradzieży prądu”.

Podstawowe problemy konsumentów – sprzedaż konsumencka i inne umowy

Umowa sprzedaży jest najpowszechniej zawieraną umową w obrocie 
konsumenckim. Ustawodawca wprowadził instytucję opartej na zasadzie ryzyka 
odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Odpowiedzialność ta 
stanowi główny środek prawny, pozwalający na zabezpieczenie interesu słabszej 
ekonomicznie strony umowy sprzedaży - Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o 
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szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu 
cywilnego (Dz.U. Nr. 141, poz. 1176 z poźn. zm.).

Podstawowe problemy z jakimi spotykają się konsumenci przy umowie 
sprzedaży, wynikają z nieświadomości istnienia dwóch odrębnych reżimów 
odpowiedzialności:
- odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową występuje przy każdej umowie 
sprzedaży rzeczy ruchomej zawieranej z przedsiębiorcą przez osobę fizyczną, która 
nabywa tę rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Jest 
to odpowiedzialność ustawowa, której nie można wyłączyć ani ograniczyć, 
- gwarancja ma charakter umowny. Udzielenie gwarancji następuje przez 
oświadczenie gwaranta w dokumencie gwarancyjnym lub w reklamie ( oświadczenie 
winno określać obowiązki gwaranta). Reklamację składamy w miejscu wskazanym w 
dokumencie gwarancyjnym. Może to być punkt serwisowy, sprzedawca lub producent.

W przypadku wystąpienia nienależytej jakości towaru konsumpcyjnego, w 
praktyce konsument kieruje pierwsze kroki do sprzedawcy, a ten spełnia rolę 
pośrednika między gwarantem a kupującym oddając reklamowany towar do naprawy 
gwarancyjnej. Często nie informuje nawet konsumenta, że możliwe jest dochodzenie 
roszczeń właśnie od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową.

Jeśli gwarant nie wywiązuje się należycie ze swoich zobowiązań, wówczas 
kupujący kieruje roszczenie do sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową, 
żądając przede wszystkim uznania odstąpienia od warunków umowy sprzedaży. 
Sprzedawca nie chce uznać takiego roszczenia, a kupujący zwraca się wówczas o 
pomoc prawną do Rzecznika Konsumentów.

W związku z powyższym wyjaśniam, zgodnie z Ustawą o szczególnych 
warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr. 
141, poz. 1176 z poźn.zm.) w pierwszej kolejności kupujący może żądać 
doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez naprawę lub wymianę na 
nowy. Aby konsument mógł realizować uprawnienia w zakresie obniżenia ceny, czy 
odstąpienia od umowy sprzedaży, musi zaistnieć jedna z następujących przesłanek:
1). Niemożność lub nadmierne koszty doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z 
umową przez naprawę lub wymianę,
2). Brak możliwości naprawy lub wymiany przez sprzedawcę w odpowiednim czasie,
3). Znaczne niedogodności na jakie konsument zostałby narażony przy realizacji 
naprawy lub wymiany.
Dodatkową przesłanką do odstąpienia od umowy jest istotny charakter niezgodności 
towaru z umową.

Sprzedawca po zgłoszeniu przez kupującego żądania ma obowiązek 
niezwłocznego ustosunkowania się do niego. Ustawodawca wyznaczył maksymalny 
termin 14 dni do spełnienia tego obowiązku, w przypadku wystąpienia przez 
kupującego z jednym z dwóch roszczeń o doprowadzenie towaru do stanu zgodnego z 
umową przez nieodpłatną naprawę lub nieodpłatną wymianę na nowy. Konsekwencją 
braku odpowiedzi profesjonalisty na zgłoszone przez konsumenta żądanie jest uznanie 
go za uzasadnione.

Podstawę odpowiedzialności sprzedawcy określa istnienie niezgodności towaru 
z umową w chwili wydania go kupującemu. Jeżeli niezgodność towaru z umową 
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została stwierdzona w okresie sześciu miesięcy od wydania kupującemu, to istnieje 
domniemanie prawne, że wystąpiła już w momencie wydania.

Podstawowym aktem staranności, jakiego ma dochować konsument, by móc 
dochodzić swoich praw z tytułu niezgodności towaru z umową, jest zawiadomienie o 
niej sprzedawcy w terminie dwóch miesięcy od stwierdzenia. Termin ten ma charakter 
prekluzyjny. Brak zawiadomienia skutkuje utratą uprawnień.

Kupujący może kierować roszczenia do sprzedawcy z tytułu niezgodności 
towaru z umową w okresie do 2 lat od daty wydania towaru, z  tym, że jeśli 
niezgodność stwierdzi po upływie sześciu miesięcy, powinien dodatkowo wykazać, iż 
istniała ona w chwili wydania.

Stwierdzić należy, że większość sprzedawców jak też innych przedsiębiorców 
reaguje na wystąpienia Rzecznika, udziela terminowo odpowiedzi i w zasadniczej 
części uznaje roszczenia kupującego, czy też zamawiającego określoną usługę. 
Niestety pewna grupa przedsiębiorców nie udziela odpowiedzi nawet na kierowane do 
nich przez Rzecznika ponaglenia lub w rozmowie telefonicznej stwierdza cyt: „ proszę 
kierować spór do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny” i nie wyraża zgody na 
postępowanie przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy 
Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Kielcach, gdzie 
postępowanie procesowe jest tańsze i szybsze.

Działanie tych przedsiębiorców jest celowe i zamierzone bowiem wiedzą, że 
konsumenci w przypadku towarów niezgodnych z umową o niższej wartości 
niechętnie kierują pozwy do sądu powszechnego. Taka nieuzasadnioną postawę 
prezentuje sprzedawca mający sklep z butami w Ostrowcu Świętokrzyskim a siedzibę 
firmy w Zamościu.

W dochodzeniu roszczeń konsumenckich z zakresu świadczonych usług 
remontowo-budowlanych ( produkcja i montaż okien) występuje problem u jednego z 
przedsiębiorców, którego firma znajduje się w upadłości, a jej właściciel 
najprawdopodobniej wyjechał za granicę. Wysyłane pisemne ponaglenia na adres 
firmy nie odnoszą skutku. Z rozpoznania Rzecznika wynika, że firma posiada wysokie 
zadłużenie i trudno będzie odzyskać konsumentom dokonane wpłaty bądź zaliczki na 
zakup okien wraz z montażem.

W problematyce usług bankowych działalność Powiatowego Rzecznika 
Konsumentów opierała się na sprawach restrukturyzacji zadłużenia kredytobiorcy lub 
pożyczkobiorcy w negocjacjach z Bankiem.

Na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Powiatowemu Rzecznikowi 
Konsumentów w sprawie składania oświadczeń, dokumentów i ugód związanych z 
windykacją poręczonej pożyczki gotówkowej, Rzecznik Konsumentów w ramach 
restrukturyzacji zadłużenia wynegocjował z Bankiem BPH S.A. w Krakowie spłatę 
przez dłużnika kapitału w kwocie 1099,22 zł. i umorzenie pozostałej części zadłużenia 
a wynikającej z naliczonych odsetek i kosztów windykacji w kwocie ok. 1700,00 zł.

W dochodzeniu roszczeń konsumenckich w usługach motoryzacyjnych (serwis) 
z tytułu gwarancji przedsiębiorca świadczący usługę regeneracji wału pędnego do 
samochodu Scania nie chciał uznać żądań zamawiającego usługę w zakresie zwrotu 
pieniędzy. 

Wał pędny uległ uszkodzeniu w okresie obowiązywania 6-cio miesięcznej 
gwarancji podczas wyjazdu zagranicznego na terenie Turcji i tam został naprawiony w 
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serwisie. Za naprawę właściciel pojazdu zapłacił 570 EUR. (ta sama część była 
regenerowana w m-cu maju w Zakładzie DUL MAR S.j. w Mielcu).

Po wystąpieniu Rzecznika Konsumentów przedsiębiorca uznał roszczenie 
zamawiającego usługę i zobowiązał się zwrócić 50% poniesionych kosztów (285 
EUR), gdyż w samochodzie Scania pozostała połowa wału pędnego, który był 
zregenerowany przez tę firmę.

Spośród operatorów świadczących usługi telekomunikacyjne na terenie naszego 
powiatu w skargach konsumenckich dominuje Tele 2 Polska Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie. Skarżący się konsumenci podnoszą problemy niewłaściwego zawierania 
umów na świadczenie usług telekomunikacyjnych, jak też rozliczeń finansowych z 
operatorem po wypowiedzeniu warunków umowy przez abonenta.

Mimo, że strony umowy uzgodniły wspólne stanowisko i dokonały rozliczeń 
finansowych za świadczone usługi, to Tele 2 Polska Sp. z o.o. przesyła w dalszym 
ciągu abonentom wezwania i faktury VAT do zapłaty, a w konsekwencji sprzedaje 
bezzasadny dług firmom windykacyjnym, które odstępują od egzekucji długu dopiero 
po wystąpieniach Rzecznika Konsumentów.

Umowy zawierane na odległość oraz umowy zawierane poza lokalem 
przedsiębiorstwa

Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa oraz umowy zawierane na 
odległość są szczególnymi rodzajami umów konsumenckich. 

Przy umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa złożenie ofert 
odbywa się poprzez akwizytora w domu, miejscu pracy, na ulicy itp.

W umowach zawieranych na odległość konsument podejmuje decyzje o 
zawarciu umowy wyłącznie na podstawie informacji dostarczonych przez 
sprzedającego. Popularność tego rodzaju umów rośnie wraz z upowszechnianiem 
dostępu do Internetu oraz innych środków porozumiewania się na odległość, jak 
telefon, telefaks, radio, telewizja, poczta elektroniczna itp.

Zawierając umowę przedsiębiorca ( akwizytor) powinien przed jej zawarciem 
poinformować konsumenta na piśmie o prawie do odstąpienia od umowy w terminie 
10 dni i wręczyć wzór oświadczenia o odstąpieniu, obowiązany jest także wręczyć 
konsumentowi pisemne potwierdzenie zawarcia umowy.

Niestety przedsiębiorcy nie dotrzymują warunków wręczania oświadczeń o 
możliwościach odstąpienia od umowy. W tej sprawie Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów wniósł powództwo do Sądu Rejonowego w Sandomierzu jeszcze w 
2004 roku, a sprawa została rozstrzygnięta pozytywnie dla powoda dopiero w 2007 
roku, gdyż Spółka z o.o. i Bank wnieśli sprzeciw od wydanego pierwotnie przez Sąd 
postanowienia.

Podobne uprawnienia w zakresie odstąpienia od umowy przysługują 
konsumentom w umowach zawieranych na odległość, czyli bez jednoczesnej 
obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.

Dziesięciodniowy termin na odstąpienie dotyczy obu kategorii opisanych 
umów. W 2007 r. przy udziale Rzecznika Konsumentów skutecznie odstąpiono od 
umowy zawartej z Wydawnictwem „ Wiedza i Praktyka”.
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W umowach zawieranych na odległość a dotyczących usług finansowych 
obowiązuje 14- dniowy termin na odstąpienie od umowy, liczony od dnia zawarcia 
umowy. W przypadku umów dotyczących czynności ubezpieczeniowych termin ten 
wynosi 30 dni od dnia poinformowania konsumenta o zawarciu umowy.

Edukacja konsumencka

Samorząd lokalny ze swej natury jest ważnym ogniwem systemu ochrony 
konsumentów. Dbając o interesy obywateli w skali lokalnej jest bliżej codziennych 
problemów konsumentów. Utworzenie stanowiska Rzecznika Konsumentów i 
kilkuletnie funkcjonowanie tej instytucji, znacznie przybliża konsumentom narzędzie 
pomagające dochodzenia ich praw oraz źródło informacji i edukacji konsumenckiej.

W 2007 roku Powiatowy Rzecznik Konsumentów prowadził stałą, 
indywidualną edukację konsumencką dla osób, które zgłosiły się do Biura, jak też 
odbył dwa spotkania grupowe z dorosłymi słuchaczami w gminie Obrazów i 
Klimontów. Tematyka spotkań grupowych dotyczyła postanowień Ustawy z dnia 27 
lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie 
Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr. 141, poz. 1176 z poźn.zm.) i praktycznego 
zastosowania jej treści w praktyce życia codziennego konsumentów. Ponadto na 
spotkaniach szkoleniowych upowszechniono podstawową wiedzę w zakresie umów 
zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość, rynku usług bankowych i 
turystycznych.

Ze względu na mały wymiar zatrudnienia i złożoność zgłaszanych do 
Rzecznika spraw i problemów, nie podjęto w 2007 roku problematyki edukacji 
konsumenckiej w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Współpraca z organizacjami konsumenckimi i innymi organizacjami w zakresie 
ochrony interesów konsumentów

W 2007 roku Powiatowy Rzecznik Konsumentów uczestniczył w spotkaniu 
szkoleniowym w Urzędzie Miasta Kielce na temat funkcjonowania Infolinii 
Konsumenckiej. Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Konsumentów 
Polskich w Warszawie i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura w 
Łodzi.

Głównym celem działalności Infolinii Konsumenckiej jest zapewnienie 
konsumentom telefonicznego dostępu do podstawowego poradnictwa 
konsumenckiego. Infolinia pośrednio realizuje również ważny społecznie cel 
polegający na podnoszeniu świadomości konsumenckiej i edukacji konsumenckiej.

Materiały promocyjne Infolinii takie jak plakat, kalendarze, ulotka w formacie 
karty kredytowej, broszura edukacyjno-promocyjna były upowszechnione również na 
terenie naszego powiatu.

W dniu 26 listopada 2007 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów uczestniczył w 
Kielcach w Seminarium „ Prawo energetyczne w praktyce”. Organizatorem 
Seminarium była Grupa P4B Power for business z Łodzi.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów, wypełniając obowiązki zawodowe w 
zakresie ochrony interesów konsumentów współpracował ze Świętokrzyskim 
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Inspektoratem Inspekcji Handlowej w Kielcach, a szczególnie korzystał z pomocy 
uprawnionych rzeczoznawców do spraw jakości produktów i usług, w zakresie 
wydania opinii na temat niezgodności z umową zakupionych butów, jak też 
niezgodności z umową i niewłaściwego ułożenia kostki brukowej.

Ponadto korzystał z opinii Rzeczoznawców Naczelnej Organizacji Technicznej 
w sprawie:
- sukni ślubnej ( Stowarzyszenia Włókienników Polskich w Łodzi),
- sprzętu elektronicznego ( NOT – Rada Wojewódzka w Tarnobrzegu).

Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie uczestniczył w problemach inicjowania 
zmian prawa miejscowego, jak też nie wnioskował o zmiany przepisów tego prawa. 

Podsumowanie

Celem ogólnym polityki konsumenckiej jest stworzenie takich zasad 
funkcjonowania systemu, które nie zakłócają mechanizmów rynkowych, przy 
równoczesnym zapewnieniu, że prawa konsumenta są przestrzegane.

Filarami ochrony Konsumentów w Polsce są:
• legislacja,
• system instytucjonalny,
• świadomość konsumencka; stąd celem polityki konsumenckiej w najbliższych 

latach winno być zapewnienie skutecznego stosowania przepisów prawnych w 
dziedzinie ochrony interesów konsumentów, a zwłaszcza poprawa 
egzekwowania prawa konsumenckiego.
Celu tego nie da się zrealizować bez ułatwienia konsumentom dostępu do 

wymiaru sprawiedliwości, a więc usprawnienia sądownictwa powszechnego oraz 
podniesienia wrażliwości sędziów na prawa konsumentów.

Prowadzenie poradnictwa konsumenckiego przez Powiatowego Rzecznika 
Konsumentów jest jednym z elementów systemu ochrony konsumentów w Polsce. 
Konsument ma możliwość uzyskania szybkiej, bezpłatnej porady prawnej 
telefonicznie, drogą elektroniczną lub bezpośrednio w Biurze Rzecznika. 

Nie w każdej sprawie rozmowa telefoniczna jest wystarczającą formą pomocy 
prawnej. W wielu sprawach konsumentom chodzi nie tyle o udzielenie porady, co o 
podjęcie skutecznej interwencji lub o rozstrzygnięcie danego sporu. W takich 
sprawach telefoniczna porada prawna może mieć jedynie wstępny charakter, a 
konsumenci zaproszeni są do Biura Rzecznika lub też kierowani do odpowiednich 
instytucji, które mogą udzielić wyspecjalizowanej pomocy. Należą do nich:

• Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
• Urząd Komunikacji Elektronicznej,
• Rzecznik Ubezpieczonych,
• Urząd Regulacji Energetyki – Rzecznik Odbiorców Paliw i Energii,
• Bankowy Arbitraż Konsumencki,
• Inspekcja Handlowa,
• Federacja Konsumentów,
• Stowarzyszenie Konsumentów Polskich,
• Europejskie Centrum Konsumenckie,
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• Urząd Lotnictwa Cywilnego – Komisja Ochrony Praw Pasażerów.
W pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów wystąpiły przekierowania do 

Inspekcji Handlowej, w związku z koniecznością uzyskania opinii rzeczoznawców na 
potrzeby prowadzenia sporów z przedsiębiorcami.

Zgodnie z art. 11, ust. 3 ustawy o Inspekcji Handlowej, Wojewódzki Inspektor 
Inspekcji Handlowej prowadzi listę rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub 
usług. Rzeczoznawca z tej listy może być powołany do wydania opinii o jakości 
produktów lub usług na zlecenie konsumenta.

Ważną rolę winna odgrywać w dalszym ciągu w realizacji polityki konsumenckiej 
Inspekcja Handlowa jako wyspecjalizowany organ kontroli powołany ustawowo do 
ochrony interesów i praw konsumentów oraz ochrony interesów gospodarczych 
państwa.

W systemie ochrony interesów konsumentów dużą rolę do spełnienia mają również 
powiatowi /miejscy rzecznicy konsumentów, bowiem są oni usytuowani w strukturze 
samorządu, czyli najbliżej konsumenta.

Osobiście uważam, że nadanie rzecznikom uprawnień do prowadzenia 
postępowania mediacyjnego w sporze konsumenta z przedsiębiorcą, w znacznej części 
usprawniłoby efekty jego pracy bez konieczności kierowania spraw do rozstrzygania 
w postępowaniu sądowym.

Statystyczne zestawienie udzielonych porad i poradnictwa konsumenckiego oraz 
wystąpień do przedsiębiorców obrazują załączone tabele nr 1, 2, 3 i 6 wykresów.
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SPRAWOZDANIE 
POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW w SANDOMIERZU za 2007 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: 34 137 4 175
bankowe 4 19 - 23
ubezpieczeniowe - 5 - 5
systemy argentyńskie - - - -
inne finansowe 2 15 - 17
telekomunikacja  (operatorzy  telefonii 
stacjonarnej i komórkowej, TV kablowa) 2 13 3 18

dostawa mediów (prąd, gaz, ciepło, woda) 3 14 - 17
informatyczne - - - -
motoryzacyjne (serwis) - 10 - 10
turystyczne i hotelarskie 5 8 - 13
pralnicze 5 2 1 8
remontowo - budowlane 5 18 - 23
pocztowe - - - -
medyczne - - - -
dentystyczne - 1 - 1
edukacyjne  (kursy  językowe,  szkolenia, 
szkoły niepubliczne) - 3 - 3

komunikacyjne 1 5 - 6
transportowe 1 1 - 2
kamieniarskie - - - -
fotograficzne - - - -
krawieckie - - - -
lokalowe 1 3 - 4
Inne 5 20 - 25
II. Umowy sprzedaży, w tym: 34 74 1 109
wyposażenie wnętrz 5 9 - 14
sprzęt RTV i AGD 3 3 - 6
sprzęt komputerowy 5 7 - 12
odzież - 2 - 2
obuwie 6 26 - 32
samochody i akcesoria 1 6 - 7
nieruchomości - 1 - 1
materiały budowlane 2 9 - 11
kosmetyki - - - -
sprzęt sportowy - - - -
sprzęt rehabilitacyjny - - - -
art. spożywcze 1 - - 1
biżuteria - - - -
zabawki - - - -
zwierzęta - - - -
płyty CD, DVD - - - -
telefony komórkowe 5 5 - 10
Inne 6 6 1 13
III. Umowy poza lokalem i na odległość - 2 - 2
Razem 68 213 5 286
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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: 38 32 - 6
bankowe 4 4 - -
ubezpieczeniowe 2 2 - -
systemy argentyńskie - - - -
inne finansowe 3 3 - -
telekomunikacja  (operatorzy  telefonii 
stacjonarnej  i  komórkowej,  TV 
kablowa)

5 5 - -

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

informatyczne 1 1 - -
motoryzacyjne (serwis) 4 3 - 1
turystyczne i hotelarskie 1 - - 1
pralnicze 1 1 - -
remontowo - budowlane 5 2 - 3
pocztowe - - - -
medyczne - - - -
dentystyczne - - - -
edukacyjne (kursy językowe, szkolenia, 
szkoły niepubliczne) - - - -

komunikacyjne 2 2 - -
transportowe - - - -
kamieniarskie - - - -
fotograficzne - - - -
krawieckie - - - -
lokalowe 1 1 - -
Inne 7 7 - -
II. Umowy sprzedaży, w tym: 26 14 3 9
wyposażenie wnętrz 1 1 - -
sprzęt RTV i AGD - - - -
sprzęt komputerowy - - - -
odzież 1 1 - -
obuwie 16 10 3 3
samochody i akcesoria - - - -
nieruchomości - - - -
materiały budowlane 1 - - 1
kosmetyki - - - -
sprzęt sportowy 1 1 - -
sprzęt rehabilitacyjny - - - -
art. spożywcze - - - -
biżuteria - - - -
zabawki - - - -
zwierzęta - - - -
płyty CD, DVD - - - -
telefony komórkowe 6 1 - 5
Inne - - - -
III. Umowy poza lokalem i na odległość 1 1 - -
Razem 65 47 3 15
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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 

- - 1 1

4. Przygotowywanie 
konsumentom 
pozwów dotyczących 
niewykonania lub 
nienależytego 
wykonania usług 

2 - 2 4

5. Sprawy kierowane do 
rozpatrzenia przez 
sąd polubowny

- - - -

6. Wstępowanie 
rzecznika 
konsumentów do 
postępowań 

- - - -

7. Inne 2 - 3 5
RAZEM 4 - 6 10
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Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej 
w zakresie ochrony konsumentów

Wykres 1. Liczba porad konsumenckich i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów - 
usługi- kategorie przedmiotowe
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Wykres 2. Liczba porad konsumenckich i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów – 
umowy sprzedaży - kategorie przedmiotowe
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Wystąpienia do przedsiębiorców w sprawie ochrony interesów konsumentów

Wykres 3. Ilość wystąpień do przedsiębiorców w sprawie ochrony interesów konsumentów – 
usługi.
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Wykres 4. Ilość wystąpień do przedsiębiorców w sprawie ochrony interesów konsumentów - 
usługi- kategorie przedmiotowe.
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Wykres 5. Ilość wystąpień do przedsiębiorców w sprawie ochrony interesów konsumentów - 
umowy sprzedaży.
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Wykres 6. Ilość wystąpień do przedsiębiorców w sprawie ochrony interesów konsumentów - 
umowy sprzedaży - kategorie przedmiotowe.
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