
Sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Starostwie 

Powiatowym w Sandomierzu za 2010 r. 

 

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 rynku, tym wyraźniej ujawnia się słabość pozycji konsumentów w stosunku do 

przedsiębiorców. 

Stanowić to powinno przesłankę objęcia konsumentów kompleksową opieką prawną 

i organizacyjną w ramach systemu ochrony ich interesów poprzez 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. 

Działanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów opierało się na udzielaniu porad 

i informacji, wskazujących konsumentowi drogę do działania i samodzielnego rozwiązania 

sporów, a często zastępowanie go w sporze z przedsiębiorcą. 

Zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw i interesów konsumentów 

wykonuje Powiatowy Rzecznik Konsumentów, który jest zatrudniony od dnia 1 czerwca 

2000 roku w wymiarze 2/5 etatu (dni urzędowania: wtorek, czwartek). 

 

I. Pomoc prawna i poradnictwo konsumenckie 

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w 2010 r. zapewnił bezpłatne poradnictwo 

konsumenckie i informację prawną dla 351 konsumentów, w tym udzielił 147 porad z zakresu 

usług, 195 w sprawach umów sprzedaży oraz 9 dotyczących umów poza lokalem i na 

odległość (wzrost liczby poradnictwa w stosunku do 2009 r. o 42 porady). 

 

Poradnictwo konsumenckie i informacja prawna w zakresie usług obejmowała głównie 

zagadnienia: 

- telekomunikacji 

- usług remontowo – budowlanych 

- dostawy mediów 



- działalności finansowej 

- ubezpieczeń 

- windykacji 

- innych usług. 

 

W realizacji umów sprzedaży dominowały problemy: 

- zakupu obuwia 

- motoryzacji 

- sprzętu RTV i AGD 

- wyposażenia mieszkań 

- sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych 

- innych umów sprzedaży. 

 

W bezpłatnym poradnictwie konsumenckim największą ilość spraw zajmowała sprzedaż 

obuwia niezgodnego z umową (19% wszystkich porad). 

 

 

1. Rynek telekomunikacyjny 

 

Usługi telekomunikacyjne to głównie przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej 

związane z ulgą przyznaną abonentowi i roszczenia z tytułu jednostronnego rozwiązania 

umowy. Problemy konsumenckie dotyczyły głównie trudności przy odstąpieniu od umowy 

zawartej z operatorem telekomunikacyjnym. Operatorzy starają się nie dopuścić do 

odstąpienia od umowy twierdząc, że nie otrzymali oświadczenia o odstąpieniu lub iż 

wpłynęło za późno. Zdarzają się sytuacje, że operatorzy nakładają karę za odstąpienie od 

umowy, mimo że zostało dokonane w terminie, czy też w następstwie zmiany regulaminu 

przez operatora. 

Duża liczba spraw dotyczy przeniesienia numeru do innego operatora w sytuacjach kiedy 

upływa termin dotychczas zawartej umowy na czas określony na świadczenie usług 

telekomunikacyjnych i związanej z tym preselekcji na rzecz innego operatora, a także 

niewłaściwego wykonania usług serwisowych telefonów komórkowych w ramach gwarancji. 

Niezadowolenie konsumentów wynika głównie z faktu, że umowy na świadczenie usług 

telekomunikacyjnych zawierane są drogą telefoniczną, a do ich pisemnego potwierdzenia 

zobowiązuje się przedstawiciel operatora w ciągu 14 dni. Z reguły operator tych umów nie 

potwierdza w formie pisemnej lub czyni to po upływie terminu uprawniającego konsumenta 

do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Jeśli nawet przesłana zostanie 

konsumentowi umowa w formie pisemnej, to często znacząco jej treść odbiega od oferty 



przedstawionej telefonicznie. W konsekwencji operator dochodzi drogą prawną 

wyegzekwowania kar umownych od konsumenta za nie dotrzymanie postanowień umowy 

zawartej na warunkach preferencyjnych. 

Działanie takie przedstawicieli operatorów można uznać za nieuczciwe, nierzetelne, 

zdecydowanie odbiegające od przyjętych standardów postępowania. 

Konsumenci wypowiadają przeważnie umowy w terminie, a mimo to operatorzy żądają 

uregulowania kar, gdyż nie uznają zasadności odstąpienia od umowy w czasie określonym w 

umowie lub regulaminie i wzywają abonentów do zapłacenia należności dla operatora. Często 

egzekwowaniem spłaty takiego długu zajmuje się firma windykacyjna. 

W nowoczesnym obrocie gospodarczym powszechne jest posługiwanie się przez 

przedsiębiorców regulaminami, wzorcami umów. W tradycyjnym toku kontraktowania 

przedsiębiorca zobowiązany jest doręczyć konsumentowi regulamin przy zawarciu umowy. 

Nieco inaczej kodeks cywilny reguluje wymogi udostępniania wzorca w postaci 

elektronicznej. W takim przypadku przedsiębiorca zobowiązany jest udostępnić regulamin 

drugiej stronie przed zawarciem umowy. Udostępnienie informacji następuje przy użyciu 

środków porozumiewania się na odległość. Informacje, o których mowa w art. 9 ust 1 ustawy 

z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za 

szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny powinny być udostępnione konsumentowi 

przed zawarciem umowy. Informacje te należy następnie potwierdzić konsumentowi na 

piśmie najpóźniej w momencie rozpoczęcia spełniania świadczenia. Wykluczone jest 

potwierdzenie informacji udzielonej wcześniej konsumentowi w formie dokumentu 

elektronicznego podpisanego „zwykłym” podpisem elektronicznym. Natomiast możliwość 

potwierdzenia przez przedsiębiorcę konsumentowi informacji, o których mowa w art. 9 ust 1 

ustawy za pomocą dokumentu elektronicznego podpisanego bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym z użyciem ważnego kwalifikowanego certyfikatu należy 

uznać za dopuszczalne. 

Ponadto ustawa wyposaża konsumenta w środek ochronny – uprawnia go do odstąpienia 

od umowy bez podania przyczyn w ciągu 10 dni liczonych od dnia jej zawarcia. Jeśli 

świadczenie polega na wydaniu rzeczy i świadczeniu usług, termin 10-dniowy liczony jest od 

dnia wydania rzeczy. 

Odstąpienie od umowy powinno być złożone na piśmie.  

W przypadku odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą, a konsument zwolniony jest 

z wszelkich zobowiązań. 

 



2. Rynek energetyczny 

 

 W świadczeniu usług dostaw mediów dominują sprawy sprzedaży energii elektrycznej. 

Wszelkie skargi dotyczące dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej mają związek 

z wadliwym działaniem licznika. Odbiorcy prądu są oskarżeni o nielegalny pobór energii 

(oddziaływanie na licznik magnesem neodymowym). Przedsiębiorca energetyczny  mimo, że 

nie jest w stanie udowodnić winy konsumenta zakłada, że jeżeli licznik posiadał błąd, to 

odbiorca prądu musiał oddziaływać na niego polem magnetycznym. Tymczasem niektórzy 

eksperci wskazują, że na powstanie błędu w liczniku może mieć wpływ każde inne pole 

elektromagnetyczne, wytwarzane przykładowo wskutek wyładowania atmosferycznego lub 

wysokiej temperatury. Ponadto liczniki muszą być co 15 lat legalizowane przez Urząd Miar, 

a niekiedy Zakład Energetyczny nie przedstawia świadectwa legalizacji, co może wskazywać 

na błędy w pracy licznika wynikające z długiego okresu jego użytkowania. 

 Nadmienić należy, że biegli z Politechniki Rzeszowskiej nie uwzględniają wpływu 

wyładowań atmosferycznych na niewłaściwe wskazania licznika, jak też, że licznik można 

uszkodzić w każdym czasie, także po jego zdemontowaniu u odbiorcy energii elektrycznej. 

PGE wnosi powództwo do Sądu Powszechnego,  wymiar sprawiedliwości orzeka 

o nielegalnym poborze energii na zasadzie domniemania winy, mimo braku dowodów, iż 

nielegalny pobór miał miejsce u odbiorcy energii. 

 Uwzględniając wiele niejasności w dokumentowaniu nielegalnego poboru np. braku 

właściwego zabezpieczenia licznika po jego zdemontowaniu u odbiorcy  

a przed badaniem licznika przez Urząd Miar, niemal wszystkie przypadki są rozstrzygane 

w sądzie na niekorzyść odbiorców energii elektrycznej. 

 Ponadto PGE nalicza najwyższe z możliwych kar, a Sąd Rejonowy dowodzone w pozwie 

koszty zasądza, podczas gdy przepisy nakazują wiązać wysokość kary z uprawdopodobnioną 

wielkością pobranej nielegalnie energii, gdyż ryczałtowe ilości energii określone w taryfie są 

wielkościami maksymalnymi i powinny być brane do określania kar tylko w szczególnych 

przypadkach.  

 

3. Usługi remontowo – budowlane 

 

Istotną grupę spraw stanowią usługi remontowo – budowlane dotyczące montażu okien, 

remontu domów i lokali mieszkalnych, głownie po powodzi. 



Konsumenci na świadczenie usług zawarli umowy z przedsiębiorcami, wpłacili zaliczkę 

lub uregulowali całość należności za wykonane dzieło, lecz przedsiębiorcy znacznie opóźnili 

wykonanie prac, bądź też wykonali je wadliwie. Nie przejawiali żadnego zainteresowania 

usunięciem usterek lub też przyjęli zaliczkę, a nie przystąpili w ogóle do wykonania robót. 

Pomoc prawna w zakresie usług remontowo – budowlanych dotyczyła głównie 

dochodzenia roszczeń z tytułu  niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o dzieło. 

 

4. Usługi finansowe i windykacyjne 

 

W problematyce usług dominują także usługi finansowe i windykacyjne, dotyczące 

ściągania długów przez firmy windykacyjne i czynności egzekucyjne prowadzone przez 

komorników. Dochodzone należności w ramach windykacji i egzekucji komorniczej są 

związane głównie ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych lub nabyciem towarów 

i usług w ramach sprzedaży ratalnej (umowy zawarte poza siedzibą przedsiębiorstwa). 

Usługi finansowe 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. 

 

5. Usługi ubezpieczeniowe 

 

W problematyce ubezpieczeń komunikacyjnych przeważały sprawy wypłat niskich kwot 

odszkodowań za szkody powypadkowe w pojazdach samochodowych w stosunku do sumy 

ubezpieczenia i opłaconych składek. 

Ubezpieczający podnosili też sprawy zwrotu niewykorzystanej części składki za OC 

komunikacyjne w następstwie zbycia pojazdu; skarżyli się na występowanie tzw. podwójnego 

ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. 

 

6. Umowy sprzedaży 

 

W zakresie realizacji umów sprzedaży najwięcej skarg zgłaszanych do Rzecznika 

dotyczyło niezgodności z umową zakupionych butów. Przedsiębiorcy funkcjonujący na 

lokalnym rynku często nie uznają zasadności reklamacji, zarzucając klientom użytkowanie 

obuwia niezgodnie z przeznaczeniem oraz brak staranności o należytą konserwację. 



Przedsiębiorcy ci prowadzą działalność handlową obuwiem słabej jakości, które ulega 

uszkodzeniu po krótkim okresie użytkowania, ale nie uwzględniają żądań kupującego z tytułu 

niezgodności towaru z umową, a także nie zawsze liczą się z wystąpieniami w tej sprawie 

Rzecznika Konsumentów. 

Swoją postawę wobec konsumentów opierają na praktyce, iż kupujący niechętnie kierują 

rozstrzyganie sporów do Sądu powszechnego czy polubownego ze względu na niezbyt dużą 

wartość przedmiotu sporu. 

Duża liczba skarg konsumentów dotyczy również sprzedaży samochodów głównie 

używanych, zakupu motorowerów, sprzętu RTV i AGD, komputerów i akcesoriów 

komputerowych, wyposażenia wnętrz głównie mebli, niezgodnych z umową. 

 

II. Wystąpienia pisemne do przedsiębiorców w sprawie ochrony interesów 

konsumentów 

 

W 2010 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Starostwie Powiatowym 

w Sandomierzu wystosował 83 wystąpienia pisemne do przedsiębiorców i innych instytucji, 

z czego 27 wystąpień dotyczyło usług, 53 umów sprzedaży i 3 umów poza lokalem i na 

odległość. 

Na 31 grudnia 2010 r. z ogólnej liczby 83 wystąpień 42 wystąpienia rozpatrzono 

pozytywnie, 20 negatywnie, 21 było w toku załatwiania, z których obecnie większość 

zakończono pozytywnie. 

W problematyce wystąpień do przedsiębiorców dominowała sprzedaż obuwia, 

a w zakresie usług motoryzacja i sprawy edukacji. 

Wystąpienia pisemne w sprawach edukacyjnych dotyczyły rozliczenia wzajemnych 

świadczeń wynikających z zawartej umowy między jej stronami, a przede wszystkim umowy 

o warunkach odpłatności za studia. Prywatna uczelnia w pierwszej kolejności realizowała 

zadania w zakresie płatności czesnego oraz innych opłat związanych z tokiem studiów, 

a dopiero później zajęcia dydaktyczne wynikające z planu studiów. 

Uczelnia tolerowała nie składanie egzaminów i zaliczeń w ustalonych przez Uczelnię 

terminach, brak uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych, a skutecznie – z udziałem firmy 

windykacyjnej – egzekwowała czesne i opłatę dodatkową, to jest opłatę wynikającą 

z rozszerzonej oferty edukacyjnej realizowanej przez studenta oraz opłatę związaną 

z powtarzaniem kursów. 



Wystąpienia w tej sprawie Rzecznika do Kwestora Uczelni spowodowały, iż uznano 

opłatę za II semestr nauki wraz z odsetkami za nienależną i przekazano na rachunek studenta 

kwotę 1448,63 zł – jako zwrot nienależnie pobranej opłaty. 

Zagadnienia motoryzacji w wystąpieniach Rzecznika do przedsiębiorców to sprawy 

sporne wynikające z zakupu niesprawnych technicznie używanych samochodów lub też 

zakup niezgodnych z umową nowych motorowerów. Na koniec roku 2010 sprawy te były 

w toku rozpatrywania, obecnie załatwiono niektóre pozytywnie. 

W problematyce umów poza lokalem przedsiębiorstwa na uwagę zasługuje skarga na 

nieuznanie odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży wyrobów medycznych. Kupująca 

odesłała zakupiony towar oraz oświadczenie o odstąpieniu od umowy. 

Umowa nabycia pościeli medycznej została zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa 

sprzedawcy, więc odstąpienie od takiej umowy winno być skuteczne także wobec umowy 

kredytu. Współistnienie i wzajemny związek tych dwóch umów zrodził określone 

konsekwencje prawne w sytuacji skutecznego odstąpienia przez konsumenta od umowy 

zawartej z przedsiębiorcą poza lokalem przedsiębiorstwa. 

W tej sprawie mieliśmy do czynienia z instytucją tzw. umów powiązanych, którymi są 

umowa o kredyt konsumencki (umowa finansująca) oraz umowa, na podstawie której 

nastąpiło nabycie rzeczy z wykorzystaniem kredytu konsumenckiego (umowa finansowana). 

Powiązanie tych umów ma służyć ochronie konsumenta. 

W świetle art. 12 ustawy z dnia 20 lipca 2001 roku o kredycie konsumenckim, jeżeli 

kredyt konsumencki przeznaczony był na nabycie określonej rzeczy lub usługi na podstawie 

umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, to odstąpienie przez konsumenta od tej 

umowy jest skuteczne także wobec umowy o kredyt konsumencki. Konsument odstąpił od 

umowy sprzedaży zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, to zgodnie z ustawą o kredycie 

konsumenckim – odstąpienie było skuteczne także wobec umowy o kredyt konsumencki. 

Świadczenie spełnione przez kredytodawcę straciło obydwie podstawy – upadła zarówno 

umowa kredytu, jak i umowa sprzedaży. Niestety ani przedsiębiorca, ani Bank nie uznali racji 

konsumenta, a żądali zapłaty kwoty 3053,92 zł wraz z należnymi odsetkami. Bank wszczął 

nawet wobec konsumenta postępowanie windykacyjne. Dopiero po wystąpieniu Rzecznika 

uznano odstąpienie od umowy za skuteczne, a rachunek kredytu został zamknięty. 

Innym przykładem pozytywnego wystąpienia do przedsiębiorcy była sprawa odstąpienia 

od umowy sprzedaży zawartej poza siedzibą przedsiębiorstwa, a dotycząca zakupu fotela do 

masażu za kwotę 2990 zł. Fotel został nabyty na pokazie 13.07.2010 r., a konsument odstąpił 

od umowy informując o odstąpieniu przedsiębiorcę i Bank 20 lipca 2010 r., zwracając w tym 



samym dniu zakupiony towar sprzedawcy. Przedsiębiorca nie uznał odstąpienia od umowy, 

a Bank podjął działania windykacyjne w zakresie spłaty kredytu. Konsumentka zwróciła się 

o pomoc do Rzecznika Konsumentów, którego wystąpienie z dnia 16.08.2010 r. przyczyniło 

się do: skutecznego rozwiązania umowy zakupu oraz umowy kredytu na jego sfinansowanie. 

Po otrzymaniu stosownej dokumentacji do Rzecznika Konsumentów oraz po ponownej 

konfrontacji ze sklepem Bank ustalił, iż pierwotne stanowisko sklepu nie miało potwierdzenia 

w faktach. Bank zmienił ostatecznie swoją opinię, a w konsekwencji podjął czynności 

operacyjne w celu rozliczenia i zamknięcia kredytu; zobowiązanie kredytobiorcy z tytułu tej 

umowy zostało anulowane. 

 

III. Sprawy procesowe 

 

W sytuacji nie uwzględniania przez przedsiębiorców uzasadnionych roszczeń 

konsumentów, Rzecznik pomagał konsumentom dochodzić swoich praw przed Sądem. 

W 2010 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów przygotował 11 pism procesowych, 

z których 5 zakończono pozytywnie, 1 negatywnie, a 5 jest w toku postępowania i wstąpił do 

2 postępowań, będących w dalszym ciągu w toku postępowania sądowego, a także 

w 3 spornych kwestiach przedstawił Sądowi istotny pogląd dla sprawy. 

Sprawy procesowe dotyczyły: 

- zażalenia na postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy I Wydział Cywilny 

z dnia 16 lutego 2010 r. z powództwa Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. przeciwko 

abonentce o zapłatę. Sąd oddalił zażalenie, gdyż pozwana nie wniosła sprzeciwu od nakazu 

zapłaty na urzędowym formularzu mimo, że Sąd Rejonowy zobowiązał pozwaną do usunięcia 

braków formalnych zażalenia, a do Rzecznika zgłosiła się w tej sprawie po upływie terminu; 

- sprzeciwu od nakazu zapłaty uregulowania kary umownej na świadczone usługi 

telekomunikacyjne przez TELE 2; 

- sprzeciwu od nakazu zapłaty kary umownej z powództwa Polskiej Telefonii Cyfrowej; 

- apelacji od wyroku Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział I Cywilny a dnia 22 listopada 

2010 r. zasądzającego od pozwanego na rzecz powoda PGE Rzeszowski Zakład Energetyczny 

S.A. w Rzeszowie kwotę 4477,85 zł wraz z należnymi odsetkami i kosztami procesu (sprawa 

w toku); 

- apelacji od wyroku Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu w sprawie niewłaściwie wykonanej 

usługi naprawy samochodu powypadkowego (sprawa w toku); 



- innych pism procesowych dotyczących ustosunkowania się do odpowiedzi na apelację 

strony powodowej i opinii biegłego sądowego; itp. 

 W sprawach procesowych Rzecznik Konsumentów napisał odbiorcy energii odwołanie 

(apelację) od wyroku Sądu Rejonowego zasądzającego od pozwanego na rzecz powoda PGE 

Rzeszowskiego Zakładu Energetycznego S.A. kwotę 4.477,85 zł z ustawowymi odsetkami od 

dnia 11.04.2007r. do dnia zapłaty i kwotę 2.216,77 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, 

zarzucając Sądowi I-szej instancji brak bezstronności w rozpoznaniu sprawy, naruszenie 

przepisów postępowania, co mogło mieć wpływ na wynik rozstrzyganego pozwem 

roszczenia. 

 W treści apelacji podniesiono zarzuty, że odbiorca energii nigdy osobiście nie podpisywał 

umowy na sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług przesyłowych; ponadto 

przedstawiono zarzut na jakiej podstawie sprzedawca energii obciążył odbiorcę tak wysoką 

karą, kiedy w postępowaniu sądowym potwierdza, że badany licznik w sierpniu 2006r. był 

sprawny, sprawny był 6 grudnia 2006 roku, co dowodzi kopia dokumentu wręczona przez 

pracownika Zakładu Energetycznego przedstawicielowi odbiorcy. 

 Powstaje pytanie czyżby od dnia 6 grudnia do dnia 22 grudnia 2006r. (data demontażu 

licznika na wniosek odbiorcy energii) zużyto energii elektrycznej za kwotę prawie 4.500,00 

zł, jak przeciętnie w okresach rozliczeniowych dwumiesięcznych płacono rachunki za energię 

rzędu 200,00 zł. 

 Dodatkowo zwrócono uwagę Sądowi Rejonowemu, że odbiorca energii, któremu 

zasądzono karę za nielegalny pobór, nie przebywał w miejscu zamieszkania, gdzie licznik był 

zainstalowany, a zamieszkiwał od m-ca maja 2006r. w odległości ok. 20 km, co potwierdzało 

zameldowanie przez Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie. 

 Na podstawie art. 3 kpc strony i uczestnicy postępowania obowiązani są dawać 

wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek oraz 

przedstawiać dowody. To postanowienie kpc zobowiązuje powoda do nie zatajania protokołu 

z kontroli licznika w dniu 6 grudnia 2006r.,  

Bezpośrednio na rozprawie strona powoda zaprzeczyła fakt, że kontrola licznika miała w tym 

dniu miejsce, mimo iż pozwany podnosił Sądowi dowód pisemny  

i wręczył do ręki dokument. Sąd nie zagłębiając się w sprawę dał wiarę zeznaniom świadków 

– pracowników Zakładu Energetycznego, stwierdzając, że są one zbieżne i znajdują 

potwierdzenie w dowodach z dokumentów, chociaż w tych zeznaniach świadków 

występowała zdecydowana nieścisłość co do zabezpieczenia licznika po jego zdemontowaniu 

u odbiorcy energii elektrycznej. 



 Art. 232 kcp stanowi, że strony są obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia 

faktów, z których wywodzą skutki prawne a Sąd może dopuścić dowód nie wskazany przez 

stronę. Sąd Rejonowy nie tylko, że nie dopuścił takiego dowodu, to w odczuciu pozwanego 

zmierzał do pozbawienia go tego dokumentu. 

 W ocenie pozwanego jeżeli przedstawiciele Zakładu Energetycznego na podstawie badań 

wymuszalnikiem stwierdzają uszkodzenie licznika u odbiorcy, to winni wzywać Policję, aby 

ta zabezpieczyła materiał dowodowy, który następnie byłby poddany badaniu 

laboratoryjnemu. W sprawie rozstrzyganej przez Sąd Rejonowy Policja prowadziła 

dochodzenie, ale ostatecznie umorzyła postępowanie. Przesłuchiwana przez Policję była żona 

jednoznacznie stwierdziła, że to ona zadrapała obudowę licznika, jak sprzątała  

w pomieszczeniu po malowaniu w którym był zainstalowany licznik. Nie mogła kropel farby 

z licznika zmyć na wilgotno, więc postanowiła je zdrapać. Zarysowania z lewej strony oraz w 

przedniej części metalowej osłony nie mogły stanowić dowodu, że powstały na skutek 

przyłożenia do obudowy licznika magnesu neodymowego. 

 Według pozwanego wywiązał się on ze wszystkich warunków jakie był zobowiązany 

spełnić w stosunku do sprzedawcy energii elektrycznej, czego nie można powiedzieć o 

Zakładzie Energetycznym co do sposobu podpisania umowy na sprzedaż i przesył energii 

oraz dochodzenia skutków z tej umowy przed Sądem. 

 Po rozpoznaniu odwołania Sąd Okręgowy uwzględnił podniesione w apelacji zarzuty 

i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Rejonowy.  

 W opinii Powiatowego Rzecznika Konsumentów dowody nielegalnego poboru energii 

elektrycznej, na które powołuje się często powód tj. protokół kontroli i protokół badania 

laboratoryjnego, nie są miarodajnymi dowodami na okoliczność fałszowania pomiaru energii 

elektrycznej, tym bardziej, jeśli dostawca energii nie zabezpiecza właściwie licznika po jego 

zdemontowaniu  

u odbiorcy do transportu, jeszcze przed badaniem w Obwodowym Urzędzie Miar. 

 

 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. Sam fakt przyjęcia każdej sprawy do wyjaśnienia, jest 

służebną rolą Rzecznika wypełnianą w imieniu Samorządu Powiatowego, wobec 

sygnalizowanego problemu i samego konsumenta. 



 Z punktu widzenia Rzecznika Konsumentów ważna jest jego rola informacyjna 

i edukacyjna, przybliżająca wiedzę o obowiązujących a często zmieniających się przepisach 

prawnych dotyczących prawa konsumenckiego. 

 Praca Rzecznika wymaga nie tylko wiedzy w zakresie prawa konsumenckiego, ale również 

wiadomości dotyczących prawa gospodarczego. Rzecznik Konsumentów jest otwarty na 

współpracę z innymi organizacjami działającymi na rzecz ochrony interesów konsumentów, a 

między innymi korzysta z pomocy- opinii Rzeczoznawców przy Wojewódzkim Inspektorze 

Inspekcji Handlowej, korzysta z opracowań Urzędu Ochrony Konkurencji  

i Konsumentów, biuletynów Federacji Konsumentów itp. 

 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 

Maria Sokal 



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

POWIATOWYCH (MIEJSKICH) RZECZNIKÓW KONSUMENTÓW ZA 2010 R. 

             Powiatowy/Miejski Rzecznik Konsumentów w Sandomierzu  

 

Tabela nr 1: Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji 

prawnej  

w zakresie ochrony konsumentów. 

 

 Ogółem 

I. Usługi, w tym: 147 

ubezpieczeniowa 14 

finansowa (inne niż ubezpieczeniowa) 16 

remontowo-budowlana 19 

dostawy energii, gazu, ciepła, wody, wywóz 

nieczystości 

19 

telekomunikacja (telefony, TV) 34 

turystyczno-hotelarska 1 

deweloperska, pośrednictwo nieruchomości - 

motoryzacja 6 

pralnicza 1 

timeshare - 

pocztowa - 

gastronomiczna - 

przewozowa 1 

edukacyjna/kulturalna/rekreacyjno-sportowa 3 

medyczna 7 

wyposażenie wnętrz - 

pogrzebowa - 

windykacyjne 12 

inne 14 

II. Umowy sprzedaży, w tym: 195 

obuwie i odzież 80 

wyposażenie mieszkania  15 

sprzęt RTV i AGD (sprzęt telekomunikacyjny) 22 

komputer i akcesoria komputerowe 17 

motoryzacja 26 

artykuły spożywcze - 

artykuły chemiczne i kosmetyki 1 

zabawki - 

inne 34 

III. Umowy poza lokalem i na odległość 9 



 

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: 27 17 5 5 

ubezpieczeniowa 1 1 - - 

finansowa (inna niż 

ubezpieczeniowa) 

2 1 - 1 

remontowo-budowlana 2 2 - - 

dostawy energii, gazu, ciepła, 

wody, wywóz nieczystości 

2 1 1 - 

telekomunikacja (telefon, TV) - - - - 

Turystyczno-hotelarska - - - - 

deweloperska, pośrednictwo 

nieruchomości 

- - - - 

motoryzacja 4 - 1 3 

pralnicza - - - - 

timeshare - - - - 

pocztowa - - - - 

gastronomiczna - - - - 

przewozowa - - - - 

edukacyjna/kulturalna/rekreacyjno-

sportowa 

4 4 - - 

medyczna 2 - 2 - 

wyposażenie wnętrz - - - - 

pogrzebowa - - - - 

windykacyjne 5 4 - 1 

inne 3 2 1 - 

II. Umowy sprzedaży, w tym: 53 22 15 16 

obuwie i odzież 43 18 14 11 

wyposażenie mieszkania i 

gospodarstwa domowego 

1 - - 1 

sprzęt RTV i AGD (sprzęt 

telekomunikacyjny) 

5 2 - 3 

komputer i akcesoria komputerowe - - - - 

motoryzacja 1 - 1 - 

artykuły spożywcze - - - - 

artykuły chemiczne i kosmetyki 1 - - 1 

zabawki - - - - 



inne 2 2 - - 

III. Umowy poza lokalem i na 

odległość 

3 3 - - 

 

 

 

 

 

 

Tabela nr 3: Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów i wstępowanie do 

toczących się      postępowań. 

 

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  

2 1 3 6 

6. Inne 
3 - 2 5 

 RAZEM 5 1 5 11 

1. Sprawy kierowane 

do rozpatrzenia 

przez sąd 

polubowny 

- - - - 

2. Wstępowanie 

rzecznika 

konsumentów do 

postępowań  

1 - 1 2 

 

 

Tabela nr 4: Inne zadania: 

 

L.p Realizacja zadań wynikających z: Ilość 

 

 

1. Art. 479 (38) Kpc - niedozwolone postanowienia 

umowne 

 

 

- 

 

2. Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym 

praktykom rynkowym 

 

 

- 

 

3. Ustawy o dochodzeniu roszczeń w 

postępowaniu grupowym 

 

 

- 

 



4. Art. 42 ust.1 pkt 3uokik – występowanie w 

sprawach o wykroczenia na szkodę 

konsumentów 

 

 

- 

 

5. Art. 42 ust. 5 uokik w zw. z art. 63 Kpc - 

przedstawienie sądowi istotnego poglądu dla 

sprawy 

 

3 

 

 
 

 


