
Sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów 
Starostwa Powiatowego w Sandomierzu za 2008 rok

Ochrona  praw  konsumentów  jest  traktowana  jako  ważny  interes 
społeczny.  Im  większa  jest  wolność  w  dokonywaniu  wyborów  przy 
nabywaniu  towarów  i  usług,  im  bogatsza  jest  oferta  kierowana  do 
konsumentów, tym wyraźniej ujawnia się słabość ich pozycji w stosunku 
do  przedsiębiorców.  Stanowić  to  powinno  przesłankę  objęcia 
konsumentów  kompleksową  opieką  prawną  i  organizacyjną  w  ramach 
systemu ochrony ich interesów.

Tworzeniu takiego systemu sprzyja fakt implementacji unijnego prawa 
konsumenckiego do polskiego systemu prawnego.

Państwo i  jego instytucja ma obowiązek chronienia praw i  interesów 
konsumentów  poprzez  m.in.   kreowanie  i  realizowanie  polityki 
konsumenckiej.  Polityka  konsumencka  to  ogół  działań  państwa,  które 
zmierzają  do  stworzenia  warunków,  umożliwiających  jak  najpełniejsze 
zaspokojenie potrzeb i oczekiwań konsumentów.

Jednym  z  ważnych  celów  polityki  konsumenckiej  jest  poprawa 
egzekwowania prawa konsumenckiego, ułatwienie konsumentom dostępu 
do  wymiaru  sprawiedliwości  oraz  podniesienie  wrażliwości  sędziów  na 
prawa konsumentów. 

Zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw i interesów 
konsumentów  na  szczeblu  Powiatu  wykonuje  Powiatowy  Rzecznik 
Konsumentów.  Powiatowy  Rzecznik  Konsumentów  w  Starostwie 
Powiatowym w Sandomierzu jest zatrudniony od dnia 1 czerwca 2000 roku 
na  podstawie  uchwały  Rady  Powiatu  z  dnia  17  maja  2000  roku  w 
wymiarze 2/5 etatu (dni urzędowania: wtorek, czwartek).

Pomoc prawna i poradnictwo konsumenckie

Powiatowy  Rzecznik  Konsumentów  w  2008  roku  przyjął  osobiście  w 
biurze 239 interesantów, udzielił  konsumentom 67 porad telefonicznych 
oraz rozpatrzył 5 spraw przekazanych korespondencyjnie. Udzielił pomocy 
prawnej i poradnictwa konsumenckiego w 311 sprawach, w tym: 171 z 
zakresu  usług,  135  umów sprzedaży  oraz  5  umów poza  lokalem i  na 
odległość (wzrost w stosunku do 2007 roku o 25 spraw, tj. o 8,74%).

Poradnictwo konsumenckie i pomoc prawna w sprawach usług dotyczyła 
głównie: usług finansowych, dostawy mediów (prąd, gaz, ciepło),  usług 
bankowych,  remontowo-budowlanych,  motoryzacyjnych  (serwis), 
lokalowych,  zaś  w  umowach  sprzedaży:  obuwia,  wyposażenia  wnętrz 
(sprzedaż  drzwi  i  mebli),  sprzętu  komputerowego  oraz  telefonów 
komórkowych.

Wszystkie państwa członkowskie transponowały dyrektywę 1999/44/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  25 maja 1999 roku w sprawie 



niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z 
tym gwarancji do prawa krajowego.

W naszym kraju  podstawowym aktem prawnym regulującym zasady 
sprzedaży  konsumenckiej  jest  Ustawa  z  dnia   27  lipca  2002  roku  o 
szczególnych  warunkach  sprzedaży  konsumenckiej  oraz  o  zmianie 
Kodeksu cywilnego (Dz.  U.  z  dnia  5 września  2002 roku Nr 141,  poz. 
1176, ze zm.).

Znajomość przepisów tej ustawy wśród konsumentów i przedsiębiorców 
nie  jest  powszechna.  Konsumenci  w  dalszym  ciągu  mylą  pojęcia 
„niezgodności  towaru  z  umową”  i  „gwarancji”,  zaś  przedsiębiorcy  - 
bardziej  lub  mniej  celowo  -  ten  fakt  wykorzystują  przy  rozpatrywaniu 
zgłoszonych przez konsumentów reklamacji, przeważnie odsyłając towar 
do naprawy w serwisie.

Za niezgodność towaru z umową odpowiada sprzedawca.
Towar jest niezgodny z umową jeśli:

• nie  nadaje  się  do  celu,  do  jakiego  tego  rodzaju  towar  jest  zwykle 
używany;

• nie posiada właściwości,  jakie powinny cechować tego rodzaju towar 
oraz o jakich zapewniał sprzedawca, bądź producent;

• został nieprawidłowo zamontowany lub uruchomiony, jeśli czynności te 
zostały wykonane w ramach umowy sprzedaży przez sprzedawcę, albo 
przez kupującego według instrukcji otrzymanej przy sprzedaży.
W  powyższych  przypadkach  kupujący  może  żądać  doprowadzenia 

towaru  do  stanu  zgodnego  z  umową  przez  nieodpłatną  naprawę  lub 
wymianę  na  nowy.  Jeśli  naprawa,  albo  wymiana  są  niemożliwe,  lub 
wymagają nadmiernych kosztów, czy też sprzedawca nie  zdoła  uczynić 
zadość  takiemu żądaniu  w odpowiednim czasie,  lub  gdy  naprawa albo 
wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, wówczas ma 
on  prawo  domagać  się  stosownego  obniżenia  ceny  albo  odstąpić  od 
umowy.

W praktyce sprzedaży, jeśli  kupujący zgłasza reklamację i  nie określi 
jednoznacznie,  iż  korzysta  z  niezgodności  towaru  z  umową,  wówczas 
sprzedawca chcąc uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu niezgodności 
towaru  z  umową,  zwykle  odsyła  reklamowany  towar  do  naprawy 
gwarancyjnej, o ile producent lub sprzedawca w chwili sprzedaży udzielił 
gwarancji.

Gdy naprawy towaru w ramach gwarancji są nieskuteczne, zazwyczaj 
kupujący rezygnuje z gwarancji i kieruje żądania do sprzedawcy z tytułu 
niezgodności  towaru z  umową,  domagając  się  jego wymiany na nowy, 
wolny od wad. Jest to już zwykle okres przekraczający 1/2 roku od daty 
wydania produktu, a zatem ciężar dowodu nabycia towaru niezgodnego z 
umową w momencie jego sprzedaży, spoczywa na kupującym.

W zakresie realizacji umów sprzedaży najwięcej skarg zgłaszanych do 
Rzecznika dotyczy niezgodności z umową zakupionych butów, np. jeden z 
przedsiębiorców funkcjonujących na lokalnym rynku nie uznaje zasadności 
reklamacji,  zarzucając  klientom  użytkowanie  obuwia  niezgodne  z  jego 



przeznaczeniem (buty sportowe użytkowane w terenie, a nie do ćwiczenia 
na halach sportowych) oraz brak należytej konserwacji.

Takie postępowanie ze strony sprzedającego jest wysoce niewłaściwe, 
gdyż nie tylko prowadzi on sprzedaż obuwia słabej jakości, nie uwzględnia 
żądań kupującego z tytułu niezgodności towaru z umową, ale także nie 
zawsze liczy się z wystąpieniami w tej sprawie Rzecznika Konsumentów. 
Bazuje  na  fakcie,  iż  wartość  zakupionego  przez  konsumenta  towaru 
kształtuje się w granicach 150-300zł, a przy takiej wartości przedmiotu 
sporu kupujący odstępują zwykle od podjęcia próby dochodzenia swoich 
roszczeń  wobec  przedsiębiorców  na  drodze  postępowania  sądowego, 
mając na uwadze także uciążliwości związane z dochodzeniem swych praw 
w Sądzie. 

Znaczna liczba zgłaszanych problemów dotyczy również sprzętu RTV i 
AGD, sprzętu komputerowego i telefonów komórkowych, a w pozycji inne 
– kosiarek do trawników, skuterów, itp.

W  problematyce  świadczonych  usług  dominują  usługi  finansowe, 
dotyczące  ściągania  długów  przez  firmy  windykacyjne  i  czynności 
egzekucyjnych prowadzonych przez komorników. 

Dochodzone należności w ramach windykacji i egzekucji komorniczej są 
związane  ze  świadczeniem  usług  telekomunikacyjnych  lub  nabyciem 
towarów i usług w ramach sprzedaży ratalnej.

Znaczna liczba konsumentów zwraca się także o pomoc i poradę prawną 
w  zakresie  świadczonych  usług:  bankowych,  telekomunikacyjnych, 
remontowo-budowlanych oraz dostawy mediów.

Usługi bankowe to udzielone konsumentom kredyty lub pożyczki, które 
nie  zostały  spłacone  w terminach  umownych  i  w  stosunku  do  których 
kredytodawcy  wystawili  bankowe  tytuły  egzekucyjne,  włącznie  ze 
skierowaniem długów do egzekucji  komorniczej.  Część  spraw dotyczyła 
także skorzystania przez konsumentów z ich uprawnienia do wcześniejszej 
spłaty kredytu i związanego z tym rozliczenia kosztów, przede wszystkim 
grupowego ubezpieczenia na życie.

Usługi  telekomunikacyjne  to  głównie  przyłączenia  do  publicznej  sieci 
telekomunikacyjnej związane z ulgą przyznaną abonentowi i roszczenia z 
tytułu jednostronnego rozwiązania umowy przez abonenta przed upływem 
terminu ustalonego w umowie.

W  niektórych  sytuacjach  wątpliwości  konsumentów  dotyczyły  zasad, 
trybu  i  terminów  składania  oraz  rozpatrywania  reklamacji,  gdyż  nie 
otrzymywali  odpowiedzi  mimo,  że  możliwość  jej  złożenia  była 
zagwarantowana w umowach lub regulaminach określonego operatora.

Natomiast  pomoc  prawna  z  zakresie  usług  remontowo-budowlanych 
dotyczyła  głównie  dochodzenia  roszczeń  z  tytułu  niewykonania  lub 
nienależytego  wykonania  umowy o dzieło  z  zakresie  sprzedaży  okien  i 
drzwi wraz z montażem.



Wystąpienia pisemne do przedsiębiorców w sprawie ochrony interesów 
konsumentów.

W  2008  roku  Powiatowy  Rzecznik  Konsumentów  w  Starostwie 
Powiatowym  w  Sandomierzu  wystosował  82  wystąpienia  pisemne  do 
przedsiębiorców i innych instytucji, z czego 46 dotyczyło usług, 34 umów 
sprzedaży i 2 umów poza lokalem i na odległość.

Na  31  grudnia  2008  roku  z  ogólnej  liczby  82  wystąpień,  48  spraw 
zostało  rozpatrzonych  pozytywnie,  19  negatywnie,  a  15  było  w  toku. 
Obecnie większość problemów, które były w toku zostało rozpatrzonych 
pozytywnie.

Duża  liczba  wystąpień  pisemnych  dotyczyła  sprzedaży  obuwia 
niezgodnego  z  umową,  usług  bankowych,  telekomunikacyjnych, 
motoryzacyjnych (serwis),  innych finansowych,  pralniczych,  lokalowych, 
remontowo-budowlanych, informatycznych, a także dostawy mediów.

Z dziedziny telekomunikacji były to wystąpienia do operatorów telefonii 
stacjonarnej  i  komórkowej  oraz  TV  kablowej  sygnalizujące  problem 
nieprzestrzegania  warunków umów zawartych z abonentami w zakresie 
jakości i dostępności świadczonych usług, a w konsekwencji związanych z 
tym rozliczeń i obciążeń finansowych.

Skargi na usługi informatyczne to ograniczony dostęp do Internetu w 
środowisku wiejskim (brak zasięgu, możliwości podłączenia usługi, bądź 
też słaba jakość połączenia).

Problemy zgłaszane z  zakresu  usług  motoryzacyjnych  to  niewłaściwe 
wykonane  naprawy  samochodów  w  punktach  serwisowych  i  innych 
warsztatach  samochodowych,  a   w konsekwencji  dochodzenie  roszczeń 
odszkodowawczych od właścicieli zakładów świadczących tego typu usługi. 
Po wystąpieniu Rzecznika 3 sprawy załatwiono pozytywnie dla skarżących 
się, a 2 są w toku – o ich zasadności rozstrzygnie Sąd Powszechny.

Wystąpienia Rzecznika w sprawach lokalowych dotyczyły najmu lokalu 
komunalnego  dla  osoby  zameldowanej  w  tym  mieszkaniu  po  śmierci 
głównego  najemcy,  przywrócenia  członkostwa  dla  byłego  członka 
Spółdzielni  po  uregulowaniu  przez  niego  zadłużenia  na  rzecz 
Sandomierskiej  Spółdzielni  Mieszkaniowej  oraz  roszczeń 
odszkodowawczych  dwóch  właścicieli  lokali  za  spalenie  sprzętu 
elektronicznego podczas wykonywania w bloku prac remontowych przez 
elektryków SSM.

Sprawy procesowe.

Powiatowy  Rzecznik  Konsumentów  w  Starostwie  Powiatowym  w 
Sandomierzu w 2008 roku:
• uczestniczył  w przygotowaniu dwóch pism procesowych jako wnioski 

dowodowe do Sądu Rejonowego w Rzeszowie Sądu Grodzkiego Wydział 
XI w sprawie nielegalnego poboru energii,



• sporządził sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym 
z  dnia  6  marca  2008  roku  z  powództwa  Rzeszowskiego  Zakładu 
Energetycznego  S.A.  o  zapłatę  powodowi  kwoty  4717,67zł  wraz  z 
ustawowymi odsetkami:
o od  kwoty  4503,42zł  –  od  dnia  17  listopada  2007  roku  do  dnia 

zapłaty,
o od kwoty 214,25zł – od dnia 6 lutego 2008 roku do dnia zapłaty oraz 

kwoty 647,00zł tytułem zastępstwa procesowego,
• przygotował  apelację  do  Sądu  Okręgowego  od  Wyroku  Sądu 

Rejonowego w Rzeszowie  Sądu Grodzkiego wydanego dnia  12 maja 
2008  roku,  zasądzającego  od  pozwanego  na  rzecz  powoda 
Rzeszowskiego Zakładu Energetycznego S.A. kwotę 4526,31zł wraz z 
ustawowymi odsetkami od dnia 13 czerwca 2006 roku do dnia zapłaty 
oraz  zasądzenia  od  pozwanego  na  rzecz  powoda  kwotę  2225,61zł 
tytułem zwrotu kosztów procesu i ściągnięcia od pozwanego na rzecz 
Skarbu Państwa  –  Sądu Rejonowego  w Rzeszowie  240,91zł  tytułem 
brakującej części wynagrodzenia należnego biegłemu,

• napisał sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym z 
dnia 28 kwietnia 2008 roku, wydanego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy  II  Wydział  Cywilny  na  skutek  pozwu  wniesionego  przez 
powoda Centrum Usługowo-Doradcze Transfer  S.A.  z/s  w Lublinie  o 
zapłatę  solidarnie  na  rzecz  powoda  kwoty  10000,76zł  oraz  kwoty 
2543,00zł tytułem kosztów procesu,

• przygotował  do  Sądu  Okręgowego  w  Rzeszowie  I  Wydział  Cywilny 
pismo procesowe w formie ustosunkowania się do odpowiedzi powoda 
na  apelację  pozwanego  w  sprawie  nielegalnego  poboru  energii 
elektrycznej,

• napisał pozew do Sądu Rejonowego w Sandomierzu VI Wydział Grodzki 
o zasądzenie na rzecz zamawiającego od przyjmującego zamówienie 
kwoty  1500,00zł  w  formie  odszkodowania  za  źle  wykonaną  usługę 
naprawy  samochodu  (ostatecznie  spór  rozstrzygnięto  polubownie  – 
przyjmujący zamówienie zwrócił zamawiającemu kwotę 700,00zł, bez 
wnoszenia pozwu do Sądu),

• przygotował wniosek o wzruszenie decyzji ostatecznej w oparciu o Art. 
154 § 1 kpa, bowiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie 
Postanowieniem z dnia 26 października 2006 roku odmówił przyznania 
prawa  pomocy  w  zakresie  całkowitym  w  sprawie  ze  skargi 
wnioskodawcy  o  wznowienie  postępowania  zakończonego 
prawomocnym  Postanowieniem  Wojewódzkiego  Sądu 
Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 17 stycznia 2005 roku, które to 
postanowienie  następnie  uchylił  Naczelny  Sąd  Administracyjny. 
Następstwem  postanowienia  Naczelnego  Sądu  Administracyjnego  w 
Warszawie  z  dnia  1  lutego  2007  roku  uchylającego  zaskarżone 
postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 
dnia 26 października 2006 roku, było przyznanie wnioskodawcy prawa 
pomocy  Postanowieniem  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  w 
Rzeszowie z dnia 16 maja 2007 roku. W wyniku zaistniałych jednak 



wówczas  okoliczności  faktycznych,  brak  było  wystarczających 
przesłanek  do  wznowienia  postępowania.  W  związku  ze  zmianą 
zaistniałej  sytuacji  w 2008 roku zaszła  potrzeba złożenia  wniosku o 
wzruszenie decyzji ostatecznej na podstawie Art. 154 § 1 kpa.
Rzecznik Konsumentów w formie pisemnej zajmował się także skargami 

dotyczącymi  świadczenia  przez  przedsiębiorców  usług  remontowo-
budowlanych  w  zakresie  sprzedaży  okien  i  drzwi  wraz  z  montażem. 
Prowadzący  działalność  usługowo-handlową  nie  dotrzymują  warunków 
umów w zakresie odpowiedniej jakości zamówionego towaru i terminów 
montażu. Bardzo często przyjmują dość wysokie zaliczki lub nawet całość 
należności  za  zamówione  produkty  i   ich  montaż,  a  w  konsekwencji 
zamiast np. okien 5-komorowych proponują klientowi okna 4-komorowe 
po tej samej uzgodnionej cenie w dodatku opóźniając wykonanie lub nie 
wykonując  w  ogóle  usługi.  Jednoznacznie  stwierdzają,  by  zamawiający 
dochodził  od  przedsiębiorcy  zwrotu  wpłaconych  pieniędzy  na  drodze 
postępowania sądowego.

Analizując  prowadzone  poradnictwo  prawne  dla  konsumentów, 
wystąpienia pisemne do przedsiębiorców oraz sprawy procesowe, zdaniem 
Rzecznika  w  Starostwie  Powiatowym  w  Sandomierzu  największe 
kontrowersje  budzi  sprawa  karania  odbiorców  energii  elektrycznej  za 
domniemany, a nie udowodniony w postępowaniu sądowym nielegalny jej 
pobór.

Wydawane  w  tej  sprawie  Postanowienia  przez  Sąd  Rejonowy  w 
Rzeszowie z powództwa Rzeszowskiego Zakładu Energetycznego S.A. są 
krzywdzące dla pozwanych, gdyż opierają się na domniemaniu, iż odbiorca 
energii oddziaływał na licznik magnesem neodymowym, przez co fałszował 
jego  właściwe  wskazania,  a  tym  samym  faktyczne  zużycie  energii 
elektrycznej.

We  wszystkich  czterech  sprawach  procesowych  przedmiotem 
postępowania  sądowego było  obciążenie  odbiorców za nielegalny pobór 
energii na podstawie powództwa Rzeszowskiego Zakładu Energetycznego 
S.A. w Rzeszowie. Niezaprzeczalnym faktem jest, iż powód na podstawie 
umowy sprzedaży energii elektrycznej dostarczał energię do pozwanych. 
Rozliczenie zużycia energii  elektrycznej  odbywało  się  z  wykorzystaniem 
jednotaryfowego układu pomiarowego dla odbiorców indywidualnych.  W 
okresie użytkowania licznika przez pozwanych średnie zużycie energii było 
na  zbliżonym  poziomie.  We  wszystkich  przypadkach  ekipy  techniczne 
powoda  dokonały  kontroli  urządzeń  pomiarowo-rozliczeniowych,  spisały 
protokoły,  w  których  stwierdziły  brak  uszkodzeń  istniejących 
zabezpieczeń,  prawidłowo  założone  plomby  legalizacyjne,  dobry  stan 
instalacji odbiorczej, a tylko badanie licznika wymuszalnikiem RWM-1000 
wskazywało  na  jego  nieprawidłowe  funkcjonowanie.  Zostało  to 
potwierdzone badaniem laboratoryjnym Obwodowego Urzędu Miar Nr 4 w 
Rzeszowie.

Nie we wszystkich przypadkach odbiorcy energii elektrycznej byli obecni 
przy badaniu licznika na ich posesji wymuszalnikiem RWM-1000, a nawet 
jeśli  uczestniczyli  przy  przeprowadzaniu  kontroli,  to  nie  posiadali 



odpowiedniej wiedzy, jak to badanie powinno być przeprowadzone i jakie 
są  jego  wyniki.  Podpisując  protokół  kontroli,  potwierdzili  fakt 
przeprowadzenia  badania  licznika  przez  Zakład  Energetyczny,  co  w 
konsekwencji wykorzystał Sąd zarzucając pozwanym, że podpisali protokół 
kontroli bez zastrzeżeń.

Sąd Rejonowy wydając postanowienie nie bierze pod uwagę faktu, iż po 
zdemontowaniu urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego u  odbiorcy, było 
ono niezabezpieczone odpowiednio przed dostępem osób trzecich.

Z  opinii  biegłego  sądowego  jednoznacznie  wynika,  że  licznik można 
rozmagnesować magnesem neodymowym także po jego zdemontowaniu, 
a ponadto opinia Instytutu Politechniki Rzeszowskiej wykluczyła możliwość 
uszkodzenia urządzenia na skutek innych – poza wysoką temperaturą oraz 
magnesem neodymowym – czynników.

Od  dnia  1  stycznia  2006  roku  u  odbiorców  energii  elektrycznej 
obowiązywała  Taryfa  dla  Energii  Elektrycznej  Rzeszowskiego  Zakładu 
Energetycznego  S.A.,  zatwierdzona  decyzją  Prezesa  Urzędu  Regulacji 
Energetyki  Nr  DTA-4211-151(14)/2005/2690/VII/KK  z  dnia  16  grudnia 
2005 roku.

Zgodnie z ww. taryfą, w przypadku nielegalnego pobierania energii w 
sytuacji,  gdy  nie  można  ustalić  ilości  nielegalnie  pobranej  energii 
elektrycznej,  opłaty  dla  odbiorcy  ustalone  są  na  podstawie  ryczałtowej 
ilości energii w wysokości określonej ilości KWh, w zależności od rodzaju 
układu.

Postanowienia  Taryfy  przewidują  również  opłaty  za  wymianę 
uszkodzonego licznika w wysokości  równej  wartości  nowego urządzenia 
pomiarowego, powiększonej o koszty montażu i demontażu.

W przedmiotowych sprawach Sąd Rejonowy uznał, że zostały spełnione 
wszystkie  przesłanki  skutkujące  odpowiedzialnością  odszkodowawczą 
pozwanych, bowiem nie zabezpieczyli układu pomiarowo-rozliczeniowego 
przed  ingerencją  osób  trzecich,  bądź  też  nie  powstrzymali  się  od 
dokonywania jakichkolwiek czynności, które mogłyby mieć wpływ na pracę 
tego układu. 

W uzasadnieniu wyroku Sądu Rejonowego w Rzeszowie m.in. czytamy, 
cyt.:  „Zafałszowanie  pomiaru  zużytej  energii  elektrycznej  wyczerpuje 
przesłanki  nielegalnego  poboru  energii  elektrycznej  zdefiniowane 
przepisami  Prawa  energetycznego.  Na  takim  stanowisku  stanął  Sąd 
Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 7 września 1999 roku, w którym 
wyraził  pogląd,  iż  do  zastosowania  ryczałtowego  sposobu  obliczenia 
należności za energię elektryczną wystarcza taki stan, w którym istnieje 
możliwość nielegalnego poboru tej energii. Nie jest natomiast potrzebny 
dowód, ze pobór energii rzeczywiście nastąpił (sygn. I ACa 363/99). Jest 
to  bowiem  odpowiedzialność  będąca  konsekwencją  niedopuszczalnej 
ingerencji,  zakazanej  postanowieniami  umowy  oraz  przepisami  prawa”, 
kon. cyt.

Odpowiedzialność pozwanych została oparta na podstawie Art. 471 KC – 
przy istniejącym domniemaniu winy. Domniemanie to oznacza, że jeżeli 
nastąpiło niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, to przyjmuje 



się,  iż  nastąpiło  to  na  skutek  okoliczności,  za  które  odpowiada  strona 
umowy, w omawianej sytuacji – odbiorca. W związku z tym, powoda nie 
obciąża  ciężar  dowodu  w  sprawie  „bezpośredniego  sprawstwa” 
pozwanego.

Stanowisko  Sądu  Rejonowego  w  Rzeszowie  podzielił  również  Sąd 
Okręgowy  w  Rzeszowie  I  Wydział  Cywilny,  który  wyrokiem  z  dnia  4 
listopada  2008  roku  oddalił  apelację  pozwanego  od  wyroku  Sądu 
Rejonowego w Rzeszowie z dnia 12 maja 2008 roku. 

Ostatecznie wszystkich pozwanych obciążono kosztami wymiany licznika 
oraz  nałożono  na  nich  opłatę  karną,  chociaż  wynik  badania 
laboratoryjnego  i  biegłych  sądowych  absolutnie  nie  przesądzał,  iż 
uszkodzenie licznika nastąpiło z winy pozwanych. 

W  opinii  Powiatowego  Rzecznika  Konsumentów  dowody  nielegalnego 
poboru  energii  elektrycznej,  na  które  powołuje  się  powód,  tj.  protokół 
kontroli  i  protokół  badania  laboratoryjnego,  w   świetle  wypowiedzi 
biegłych  sądowych,  nie  są  miarodajnymi  dowodami  na  okoliczność 
fałszowania  pomiaru  energii  elektrycznej,  tym  bardziej  jeśli  dostawca 
energii  nie zabezpiecza właściwie licznika w obecności odbiorcy po jego 
zdemontowaniu  do  transportu,  a  następnie  badania  w  Obwodowym 
Urzędzie Miar.

Powód jako profesjonalista zobowiązany jest do szczególnej staranności, 
gdyż  każdy  odbiorca  energii,  jeśli  znajdzie  się  w  takiej  sytuacji  jak 
pozwani,  nie  ma  żadnej  możliwości  obrony  z  uwagi  na  restrykcyjność 
obowiązujących w tej mierze przepisów. Brak udowodnienia ingerencji w 
układ  pomiarowo-rozliczeniowy,  winno  wyłączać  odpowiedzialność 
pozwanego z tytułu nielegalnego poboru energii. Tym bardziej, iż eksperci 
wskazują, że na powstanie błędu w liczniku może mieć wpływ każde inne 
pole  elektromagnetyczne,  wytworzone  przykładowo  przez  wyładowania 
atmosferyczne  lub  wysoką  temperaturę  -  takie  pole  może  wytworzyć 
nawet telefon komórkowy.

Ponadto  przedsiębiorstwo  energetyczne  wymierza  najwyższe  z 
możliwych kar, podczas gdy przepisy nakazują wiązać wysokość kary z 
uprawdopodobnioną  wielkością  pobranej  nielegalnie  energii  (ryczałtowe 
ilości energii określone w taryfie są wielkościami maksymalnymi i powinny 
być brane do określenia kar tylko w szczególnych przypadkach).

Reasumując,  rolą  Rzecznika  jest  podejmowanie  działań  mających  na 
celu  ochronę  praw i  interesów konsumentów,  występowanie  w  obronie 
słusznych  praw  osób  pokrzywdzonych,  które  jego  zdaniem  zostały 
naruszone.

W  trakcie  prowadzonego  postępowania  wyjaśniającego  nie  zawsze 
odczucie  wyrządzonej  krzywdy  się  potwierdza,  ale  sam  fakt  przyjęcia 
każdej  sprawy  do  wyjaśnienia,  jest  służebną  rolą  Rzecznika  wobec 
sygnalizowanego  problemu  i  samego  konsumenta.  Z  punktu  widzenia 
Powiatowego Rzecznika niezmiernie ważna jest jego rola informacyjna i 
edukacyjna, przybliżająca wiedzę o obowiązujących przepisach prawnych, 



a szczególnie Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach 
sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 
141, poz. 1176 ze zm.), Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie 
niektórych  praw  konsumentów  oraz  o  odpowiedzialności  za  szkodę 
wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.), 
Ustawy z dnia 2 lipca 2001 roku o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 100, 
poz. 1081 ze zm.), niektórych postanowień Ustawy z dnia 16 lipca 2004 
roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, ze zm.), Ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze 
zm.),  Ustawy  z  dnia  17  listopada  1964  roku  Kodeks  postępowania 
cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.),  jak też Ustawy z dnia 16 
lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z dnia 21 
marca 2007 roku, Nr 50, poz. 331).

Uświadamianie  konsumentów  o  obowiązujących  przepisach  prawnych 
odbywa  się  w  trakcie  wykonywania  czynności  zawodowych  podczas 
przyjęć  interesantów,  jak  również  w  formie  zbiorowej  poza  godzinami 
urzędowania,  chociażby  w  postaci  przeprowadzonego  w  Sandomierzu 
spotkania szkoleniowego.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów jest otwarty na współpracę z innymi 
organizacjami działającymi na rzecz poprawy stanu wiedzy i świadomości 
prawnej,  a także udzielania pomocy konsumentom, m.in.  w 2008 roku 
podpisał umowę o współpracy z Rzecznikiem Ubezpieczonych w zakresie 
ochrony konsumentów rynku ubezpieczeniowego. Korzysta także z opinii 
Rzeczoznawców  przy  Wojewódzkim  Inspektorze  Inspekcji  Handlowej, 
kieruje  do  Świętokrzyskiego  Wojewódzkiego  Inspektoratu  Inspekcji 
Handlowej  w  Kielcach  wnioski  o  przeprowadzenie  kontroli  działalności 
niektórych przedsiębiorców, np.  prowadzących sprzedaż obwoźną węgla 
na targowisku w Sandomierzu i w miejscowościach przyległych do siedziby 
Powiatu.  Korzysta  systematycznie  z  opracowań  prawnych  i  biuletynów 
informacyjnych Stowarzyszenia Konsumentów Polskich w Warszawie. 

Rzecznik  uczestniczył  także  w  2008  roku  w  szkoleniu  w  Kielcach  w 
zakresie  zastosowania  w  praktyce  przepisów  Ustawy  „Prawo 
energetyczne”, które było prowadzone przez wykładowców Spółki z o.o. w 
Łodzi  -  byłych  prawników  Środkowo-Zachodniego  Oddziału  Urzędu 
Regulacji Energetyki w Łodzi.

Praca Rzecznika jest trudna i bardzo odpowiedzialna, wymaga nie tylko 
wiedzy  w  zakresie  prawa  konsumenckiego,  ale  również  wiadomości 
dotyczących prawa gospodarczego. Jednak często daje wiele satysfakcji, 
jeżeli uda się mu rozwiązać niektóre problemy nurtujące konsumentów.

W  ramach  upowszechniania  podstawowej  wiedzy  dotyczącej 
problematyki konsumenckiej Rzecznik informuje, że w sprawach ochrony 
interesów konsumentów bezpłatnych porad udzielają również:
• Stowarzyszenie  Konsumentów  Polskich  (funkcjonuje  Infolinia 

konsumencka, telefon: 0-800 800 008),
• Federacja Konsumentów,



• Europejskie  Centrum  Konsumenckie  (członek  sieci  ECC-NET),  które 
pomaga  w  sprawach  transgranicznych  i  udziela  informacji  o 
pozasądowych metodach dochodzenia roszczeń w Unii Europejskiej,

• Urząd  Ochrony  Konkurencji  i  Konsumentów,  który  zajmuje  się 
sprawami zbiorowych interesów konsumentów.

Natomiast spór konsumencki w Polsce, rozstrzygnąć może m.in.:
• Sąd Polubowny przy Inspekcji Handlowej,
• Bankowy Arbitraż Konsumencki,
• Sąd Polubowny przy Rzeczniku Ubezpieczonych,
• Sąd Polubowny przy Urzędzie Komunikacji Elektronicznej.
Dodać  należy,  że  przedsiębiorca  musi  wyrazić  zgodę  na  postępowanie 
przed Sądem Polubownym.

Podsumowując należy stwierdzić, że świadomość obowiązujących praw 
wśród  konsumentów naszego  Powiatu  nie  jest  jeszcze  zadowalająca,  a 
szczególnie w zakresie ochrony prawnej określonej w Ustawie z dnia 20 
lipca 2001 roku o kredycie konsumenckim oraz  w Ustawie z dnia 2 marca 
2000  roku  o  ochronie  niektórych  praw  konsumentów  oraz  o 
odpowiedzialności  za  szkodę  wyrządzoną  przez  produkt  niebezpieczny, 
dotyczy to głównie umów zawieranych poza siedzibą przedsiębiorstwa i na 
odległość w sprawach sprzedaży wyrobów wełnianych i zakupów innych 
towarów  dokonywanych  przez  Internet.  W  związku  z  powyższym 
Powiatowy  Rzecznik  Konsumentów  wyjaśnia,  iż  wyżej  wymienione 
przepisy prawne zapewniają konsumentom:
• prawo do zrezygnowania z umowy (odstąpienia od niej) w terminie do 

10 dni, bez podania przyczyn,
• jeśli konsument zawiera umowę na odległość (np. przez Internet) ma 

prawo do rezygnacji z umowy w terminie do 14 dni,
• przysługuje konsumentowi  również prawo do przedterminowej  spłaty 

zadłużenia,  za które kredytodawca nie może pobrać opłaty (zastrzec 
prowizji),

• ma zapewnione także prawo do szczegółowej informacji o warunkach 
udzielanego kredytu przed zawarciem umowy.

W świetle przytoczonych powyżej niektórych ważniejszych informacji z 
zakresu  ochrony  interesów  konsumentów  i  prowadzonego  poradnictwa 
prawnego  nasuwa  się  jeden  podstawowy  wniosek:  w  doskonaleniu 
realizacji  celów  polityki  konsumenckiej,  należy  bardziej  zacieśnić 
współdziałanie  pomiędzy  organizacjami  konsumenckimi,  których 
podstawowym celem jest  obrona interesów konsumentów,  a wymiarem 
sprawiedliwości rozstrzygającym spory konsumenckie - sądy powszechne i 
polubowne.     

                                                   Powiatowy Rzecznik Konsumentów

                                                              mgr inż. Maria Sokal



SPRAWOZDANIE 

POWIATOWEGO (MIEJSKIEGO) RZECZNIKA KONSUMENTÓW w Sandomierzu za 2008 r.

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

Przedmiot sprawy Rodzaj udzielonej porady Ogółem
telefoniczn

a
osobista pisemna

I. Usługi, w tym: 29 138 4 171

bankowe (inne niż kredyt konsumencki) 3 9 - 12

parabankowe  (inne  niż  bankowe  i  kredyt 
konsumencki)

5 19 - 24

kredyt konsumencki - 5 - 5

ubezpieczeniowe - 7 - 7

systemy argentyńskie - - - -

telekomunikacja (telefon, internet) 
operatorzy stacjonarni i komórkowi

2 3 - 5

telewizja (TV kablowa, TV satelitarna) - 6 - 6

dostawa mediów (prąd, gaz, ciepło, woda) 1 19 1 21

wywóz śmieci i kanalizacji 1 1 2

informatyczne 4 6 - 10

motoryzacyjne (serwis) 3 11 - 14

turystyczne i hotelarskie - - - -

timeshare - - - -

pralnicze 1 7 - 8

remontowo - budowlane 4 12 - 16

pocztowe - 1 - 1

medyczne - 1 - 1

dentystyczne - - - -

edukacyjne  (kursy  językowe,  szkolenia, 
szkoły niepubliczne)

- 3 - 3



komunikacyjne 1 4 - 5

transportowe - - - -

kamieniarskie - - - -

fotograficzne - 1 - 1

krawieckie - - - -

windykacyjne 2 12 - 14

Inne 2 11 3 16

II. Umowy sprzedaży, w tym: 36 98 1 135

wyposażenie wnętrz 4 14 - 18

sprzęt RTV i AGD 8 6 - 14

sprzęt komputerowy 6 7 - 13

odzież - - - -

obuwie 3 34 - 37

samochody i akcesoria 1 2 - 3

nieruchomości - 3 - 3

materiały budowlane 1 4 - 5

kosmetyki - - - -

sprzęt sportowy - - - -

sprzęt rehabilitacyjny - - - -

art. spożywcze - - - -

biżuteria - - - -

zabawki - - - -

zwierzęta - - - -

płyty CD, DVD - - - -

telefony komórkowe 6 7 - 13

Inne 7 21 1 29

III. Umowy poza lokalem i na odległość 2 3 - 5



Tabela nr 2: Wystąpienia do przedsiębiorców w sprawie ochrony interesów konsumentów.

Przedmiot sprawy Ilość 
wystąpie
ń ogółem

Zakończone 
pozytywnie

Zakończone 
negatywnie

Sprawy 
w toku

I. Usługi, w tym: 46 33 5 8

bankowe (inne niż kredyt konsumencki) 4 4 - -

parabankowe (inne niż bankowe i 
kredyt konsumencki)

4 3 1 -

kredyt konsumencki 3 3 - -

ubezpieczeniowe 1 1 - -

systemy argentyńskie - -

telekomunikacja (telefon, internet) 
operatorzy stacjonarni i komórkowi

4 4 - -

telewizja (TV kablowa, TV satelitarna) 1 1 - -

dostawa mediów (prąd, gaz, ciepło, 
woda)

3 2 1 -

wywóz śmieci i kanalizacji 1 1 - -

informatyczne 3 3 - -

motoryzacyjne (serwis) 5 3 2

turystyczne i hotelarskie - - - -

timeshare - - - -

pralnicze 4 - 2 2

remontowo - budowlane 3 - - 3

pocztowe - - - -

medyczne 1 1 - -

dentystyczne - - - -

edukacyjne (kursy językowe, szkolenia, 
szkoły niepubliczne)

1 - 1 -

komunikacyjne 2 2 - -

transportowe - - - -

kamieniarskie - - - -

fotograficzne - - -

krawieckie - - - -



windykacyjne 3 2 - 1

Inne 3 3 - -

II. Umowy sprzedaży, w tym: 34 15 14 5

wyposażenie wnętrz 2 2 - -

sprzęt RTV i AGD 1 1 - -

sprzęt komputerowy 2 - 2 -

odzież - - - -

obuwie 19 5 11 3

samochody i akcesoria - - - -

nieruchomości - - - -

materiały budowlane - - - -

kosmetyki - - - -

sprzęt sportowy - - - -

sprzęt rehabilitacyjny - - - -

art. spożywcze - - - -

biżuteria - - - -

zabawki - - - -

zwierzęta - - - -

płyty CD, DVD - - - -

telefony komórkowe 1 1 - -

Inne 9 6 1 2

III. Umowy poza lokalem i na 
odległość

2 - - 2



Tabela nr 3: Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów.

lp
. Przedmiot sporu

Rozstrzygnięcie sądu

Sprawy 
w toku

Ilość 

powództw 
ogółem

pozytywne
(np. 

uwzględniające 
żądanie 

w zasadniczej 
części) 

negatywne

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

- - - -

2. Powództwa 
dotyczące 
niewykonania lub 
nienależytego 
wykonania usług

- - - -

3. Powództwa 
dotyczące uznania 
postanowienia 
umownego za 
niedozwolone

- - - -

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

- - - -

5. Przygotowywanie 
konsumentom 
pozwów dotyczących 
niewykonania lub 
nienależytego 
wykonania usług 

1 2 4 7

6. Inne - - - -

RAZEM 1 2 4 7

1. Sprawy kierowane do 
rozpatrzenia przez 
sąd polubowny

- - - -



2. Wstępowanie 
rzecznika 
konsumentów do 
postępowań 

- - 1 1


