
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Starostwie 

Powiatowym w Sandomierzu w 2011 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. 

 W Starostwie Powiatowym w Sandomierzu Rzecznik Konsumentów był zatrudniony 

w wymiarze 2/5 etatu w okresie 01.06.2000r. do 31.03.2011r., w miesiącu kwietniu 2011r. – 

pracował na podstawie umowy – zlecenia, zaś w okresie od 01.05.2011r. do nadal jest 

zatrudniony w wymiarze ½ etatu.  

 

Pomoc prawna i poradnictwo konsumenckie  

 

 Powiatowy Rzecznik Konsumentów w 2011r. przyjął osobiście w Biurze 296 

interesantów i udzielił 66 porad telefonicznie. 

Ogółem udzielił pomocy prawnej i poradnictwa konsumenckiego w 362 sprawach, w tym 175 

z zakresu usług, 166 dotyczących umów sprzedaży, 21 poza lokalem i na odległość. 

Najwięcej problemów zgłaszanych przez konsumentów odnosiło się do usług 

telekomunikacyjnych, finansowych, remontowo – budowlanych i ubezpieczeniowych.  

W realizacji umów sprzedaży dominowały sprawy zakupu obuwia i odzieży, sprzętu RTV i 

AGD (sprzęt telekomunikacyjny), motoryzacji, wyposażenia mieszkań.  

Dodać również należy, iż znacznie wzrosła liczba skarżących się w sprawach umów 

zawieranych poza lokalem i na odległość. 

 W 2011r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów wystosował 87 wystąpień pisemnych 

do przedsiębiorców. W tematyce wystąpień dominowały sprawy sprzedaży obuwia 

niezgodnego z umową i niewłaściwego świadczenia usług przez operatorów 

telekomunikacyjnych oraz umów zawartych na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa. 

W wyniku podjętych interwencji pisemnych 49 spraw zakończono pozytywnie, 16 

negatywnie, 22 jest w toku dalszego postępowania. 

W problemach rozpatrzonych negatywnie brak było uzasadnionych podstaw prawnych do 

uznania roszczeń konsumenckich.  

 



Sprawy procesowe  

 

W 2011r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów uczestniczył pośrednio w rozstrzyganiu 

sporów na drodze postępowania sądowego w 11 sprawach dotyczących: 

-sprzedaży obuwia, 

-obciążenia za domniemany nielegalny pobór energii elektrycznej, 

-obciążenia za najem nieruchomości, 

-egzekucji składki za ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 

-zażalenia na Postanowienie Sądu Rejonowego w sprawie nadania klauzuli wykonalności 

bankowemu tytułowi egzekucyjnemu.  

 Trudnym zadaniem w zakresie ochrony interesów konsumentów realizowanym przez 

Rzecznika w sprawach sądowych jest w dalszym ciągu orzekanie przez Sąd Rejonowy i 

Okręgowy na zasadzie domniemania winy za nielegalny pobór energii elektrycznej, mimo, że 

Sąd Najwyższy w dniu 10 grudnia 2009r. podjął uchwałę, że przedsiębiorstwo energetyczne 

może obciążyć odbiorcę energii elektrycznej opłatami określonymi w art.57 ust.1 ustawy z 

dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 ze zm.) tylko wtedy, 

gdy taka energia została rzeczywiście pobrana. 

 Na podstawie wyroków Sądów Rejonowego i Okręgowego w Rzeszowie dla ustalenia 

odpowiedzialności za nielegalny pobór energii określony w art. 57 ust.1 ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne nie konieczne jest wykazanie poniesienia szkody przez 

Zakład Energetyczny, a wystarczające jest ustalenie ingerencji w układ pomiarowy, co 

stwarza potencjalną możliwość zafałszowania pomiarów zużycia prądu. 

 Wyroki Sądu obydwu instancji są bardzo krzywdzące dla odbiorców energii 

elektrycznej.  

 Do najważniejszych spraw rozstrzygniętych na korzyść konsumentów zaliczyć należy: 

- uznanie skutecznego odstąpienia od umowy zawartej z przedsiębiorcą Sun Clinic poza 

lokalem przedsiębiorstwa, który w kontakcie z klientką jako drugą stroną umowy nie chciał 

absolutnie uznać odstąpienia od umowy, gdyż oświadczenie o odstąpieniu zostało złożone po 

upływie 10 dni od daty zawarcia umowy. W treści umowy określono szczegółowo termin 

dostawy zakupionego towaru w dniu następnym po zawarciu umowy, ale sprzedawca nie 

wywiązał się z terminu dostawy, a żądał zapłaty za towar, warunkując odbiór towaru z 

siedziby przedsiębiorcy.  

 Na podstawie art. 3 Rozdziału 1 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów 

oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 

2000r. (Dz. U. Nr 22, poz. 271) – kto zawiera z konsumentem umowę poza lokalem 

przedsiębiorstwa, powinien przed jej zawarciem poinformować konsumenta na piśmie o 

prawie odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy i wręczyć wzór 

oświadczenia o odstąpieniu, z oznaczeniem swojej nazwy oraz siedziby ; obowiązany jest 

także wręczyć konsumentowi pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, stwierdzające jej datę 

i rodzaj oraz przedmiot świadczenia i cenę. 

Ten warunek ustawowy nie został spełniony przez sprzedawcę, gdyż nie poinformowano 

konsumenta o prawie odstąpienia od umowy i nie wręczono wzoru oświadczenia o 

odstąpieniu, a informacje te zamieszczono w treści umowy drobnymi czcionkami. Ponadto 

sprzedawca nie wywiązał się z terminu dostawy towaru określonego w umowie, jak też 

kolejnego terminu uzgodnionego telefonicznie po interwencji konsumenta, zaś żądał zapłaty 

za fotel do masażu wraz z zestawem sztućców i warunkował odbiór towaru przez klienta z 

siedziby sprzedawcy.  

 Dopiero po dwukrotnych pisemnych wystąpieniach Powiatowego Rzecznika 

Konsumentów do przedsiębiorcy, uznano za skuteczne odstąpienie od umowy i anulowano 

żądanie zapłaty kwoty 2990,00 PLN. 



 Kolejnym pozytywnym przykładem jest rozwiązanie umowy na świadczenie usługi 

Neostrada bez skutków naliczania kary umownej w wysokości 1103,32 PLN. 

 W związku ze zmianą miejsca zamieszkania z powodu sprzedaży mieszkania i 

zgłoszeniem wniosku do operatora o zmianę miejsca przyłączenia analogowego zakończenia 

sieci (przeniesienie numeru telefonu i Neostrady ), a brakiem możliwości technicznych 

operatora do takiego rozwiązania problemu, abonentka wypowiedziała warunki umowy na 

świadczenie usług i z tego tytułu została obciążona kwotą do zapłaty 1103,32 PLN. W trakcie 

wypowiadania umowy u przedstawiciela operatora w Salonie Sprzedaży została 

poinformowana, że nie będzie obciążona karą umowną za rozwiązanie umowy przed 

upływem terminu na jaki umowa została zawarta, gdyż operator z przyczyn technicznych nie 

jest w stanie przenieść dotychczasowych numerów do nowego miejsca zamieszkania.  

W zaistniałych okolicznościach w nowym miejscu zamieszkania w dniu 30.12.2012r. została 

podpisana umowa o świadczenie usługi Neostrada. 

 Operator nie uwzględnił uwarunkowań rozwiązania poprzedniej umowy o świadczenie 

usług i obciążył abonenta opłatą dodatkową za rozwiązanie umowy lojalnościowej dla usługi 

Neostrada w wysokości 1103,32 PLN. Po wystąpieniu Rzecznika sporna kwota naliczona z 

tytułu wypowiedzenia umowy związanej z ulgą została anulowana.  

 Kolejnym problemem z którym absolutnie nie radził sobie kupujący, była zawarta 

umowa poza lokalem przedsiębiorstwa na zakup maty rehabilitacyjnej za kwotę 2300,00 

PLN. Mimo, że kupujący odstąpił od umowy przez wysłanie do przedsiębiorcy pisemnego 

oświadczenia o odstąpieniu w ciągu 10 dni od daty zawarcia umowy i zwrócił  w tym 

terminie dostarczony przez sprzedawcę towar, to sprzedawca nie tylko, że nie uznał 

odstąpienia od umowy, to nawet nie poinformował Banku finansującego zakup towaru w 

systemie ratalnym, że Konsument skutecznie odstąpił od umowy. 

 Bank finansujący zakup towaru przekazał należność za towar przedsiębiorcy i zaczął 

egzekwować spłaty rat kredytu od klienta. Dopiero zaangażowanie w rozwiązanie problemu 

Powiatowego Rzecznika Konsumentów doprowadziło do skutecznego rozwiązania umowy 

sprzedaży i anulowania przez Bank egzekwowanych obciążeń.  

W opinii Rzecznika operatorem świadczącym usługi telekomunikacyjne, a 

uchylającym się od odpowiedzialności za skutki niewłaściwie zawartych umów jest P4 Sp. z 

o.o. w Warszawie, która nie tylko nie uwzględnia roszczeń abonentów powstałych na tle 

zawartych umów, ale także lekceważy pisemne wystąpienia Rzecznika, wystosowane do 

operatora w imieniu osób skarżących się na niewłaściwe świadczenie usług, nie udzielając na 

te wystąpienia odpowiedzi, co spowoduje, że w najbliższym czasie Rzecznik wykorzysta 

uprawnienia art. 42 ust. 1, pkt. 3 i ust.3 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów, dotyczące wystąpienia w sprawach o wykroczenia na szkodę 

konsumentów.  

Ważnym uprawnieniem Rzecznika  Konsumentów jest możliwość wytaczania 

powództw na rzecz konsumentów. Rzecznik jest także oskarżycielem publicznym w sprawach 

o wykroczenia przeciwko prawom konsumentów. 

Art.42, ust.4 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nakłada obowiązek na 

przedsiębiorców do których zwrócił się Rzecznik Konsumentów udzielenia wyjaśnień i 

informacji będących przedmiotem wystąpienia oraz ustosunkowania się do uwag i opinii 

Rzecznika . Niestety część przedsiębiorców świadomie nie przestrzega tego ustawowego 

obowiązku , uważają ,iż są w tym zakresie zupełnie bezkarni. 

Kolejnym nasilającym się problemem jest funkcjonowanie PKF Skarbiec, która 

oferuje klientom rzekomo na korzystnych warunkach pożyczki, a w konsekwencji udziela 

nieprawdziwych i wprowadzających w błąd informacji, co skutkuje rezygnacją konsumentów 

z dalszej procedury ubiegania się o pożyczkę, a tym samym utratą opłaty wstępnej i to w 

dużej wysokości.  



 

 Za stosowanie praktyk wprowadzających w błąd i sprzecznych z Ustawą o 

kredycie konsumenckim , Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarał przedsiębiorcę 

sankcją finansową, lecz ten w dalszym ciągu stosuje te same praktyki o koszcie i formach 

zabezpieczenia spłaty pożyczki.  

W sprawozdaniu zawarto tylko niektóre przykłady dotyczące ostatecznego 

pozytywnego załatwienia spraw i napotkanych problemów w rozwiązywaniu sporów 

konsumenckich. 

 W sprawach zgłaszanych przez konsumentów do Rzecznika dominuje problem 

jakości obuwia. Jakość obuwia budzi najwięcej zastrzeżeń wśród użytkowników, 

sprzedawców oraz towaroznawców i to szczególnie obuwia importowanego i markowego. 

Rynek krajowy zalewają towary niskiej jakości, potocznie tzw. „buble”, z których 

większość nie powinna być dopuszczona do obrotu, gdyby na odpowiednim poziome 

funkcjonowała kontrola jakości obuwia w zakresie wszystkich cech i walorów funkcjonalno – 

użytkowych, wynikających z jego przeznaczenia.  

Głównymi poszkodowanymi są użytkownicy obuwia, których z reguły słuszne 

roszczenia w ramach reklamacji są przez sprzedawców odrzucane w interesie własnym a nie 

nabywców towaru. Przyczyny tak dużej liczby skarg na jakość obuwia należy upatrywać w 

niekontrolowanej konkurencji wolnorynkowej oraz braku instytucjonalnego oddziaływania na 

jakość poprzez system normalizacyjny sankcjonujący prawne wymagania jakościowe. 

Popularną obecnie umową zawieraną poza lokalem przedsiębiorstwa jest umowa o 

usługi telekomunikacyjne. Rozwój rynku telekomunikacyjnego powoduje znaczą aktywność 

firm w poszukiwaniu rynków zbytu dla coraz to nowych promocji. Sprzedaż tych usług 

wymaga zawarcia umowy pisemnej zgodnie z przepisami prawa telekomunikacyjnego. 

Większość operatorów pozyskuje klientów podczas bezpośrednich wizyt przedstawicieli w 

ich domach lub przez telefon. Podczas zawierania umów i prezentacji oferty operatora 

dochodzi do nieporozumień, a w konsekwencji skarg i niezadowolenia klientów. Często 

przedstawiciele firm telekomunikacyjnych nie w pełni rzetelnie wykonują swoje obowiązki, 

gdyż kierują się przede wszystkim osiągnięciem zamierzonego celu zawarcia  umowy, to jest 

zdobyciem podpisu klienta na jej wzorcu . Bardzo często przedstawiciele operatorów 

ignorują, obowiązujące zasady zapewnienia konsumentowi pełnych i nie wprowadzających w 

błąd informacji przy wyborze oferty. Ponadto wzorce umów i regulaminy są napisane tak 

drobną czcionką, że konsumenci mają problem z odczytaniem i zapoznaniem się z ich treścią, 

a przedstawiciele handlowi przeważnie wiarygodnie się nie przedstawiają stosując określenie 

„jestem z telekomunikacji”, „reprezentuję firmę telekomunikacyjną”. Wówczas konsument  

utożsamia przedstawiciela z dotychczasowym operatorem i podpisuje umowę, a w 

rzeczywistości okazuje się, iż podpisał umowę z innym operatorem, co skutkuje naliczeniem 

opłat karnych przez obecnych operatorów jeśli nie upływa okres obowiązywania umowy . 

Zaznaczyć również należy , że rozmowy telefoniczne są nagrywane , ale dysponentem 

nagrania pozostaje głównie przedsiębiorca . Do chwili otrzymania potwierdzenia pisemnego 

zawarcia umowy , konsument pozostaje bezsilny , bazuje tylko na informacji usłyszanej  a 

zapewniającej powodzenie akcji marketingowej .W tym trybie zawierania umów 

niebezpieczne jest dla konsumenta wyrażenie zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi przed 

upływem terminu 10 dni, gdyż konsument pozbawia się wówczas uprawnienia do odstąpienia 

od umowy . 

 

                        Edukacja konsumencka 

                        ---------------------------- 

 



Innym zadaniem realizowanym przez Rzecznika w 2011 r. jest prowadzenie edukacji 

konsumenckiej. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich w Warszawie oraz Biuro Projektu: 

F5 Konsulting Sp. z o.o. w Poznaniu na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów realizowały kampanię edukacyjną „ Bądź świadomym konsumentem” dla 

konsumentów w wieku 60 + (projekt finansowany ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów). W realizacji projektu współuczestniczyła też ProKadra Kraków , która zleciła 

przeprowadzenie szkolenia o tej tematyce Rzecznikowi  Konsumentów w Starostwie 

Powiatowym dla słuchaczy III Wieku w Wyższej Szkole Humanistyczno – Przyrodniczej 

Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu . 

W problematyce szkolenia uwzględniono między innymi sprawy: 

- niezgodności towaru z umową i gwarancji, 

- kredytu konsumenckiego , w tym kart kredytowych i debetowych, 

- sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość, 

- umowy o dzieło, 

- oznakowania towarów przemysłowych i żywności , 

- marketingu itp. 

Przebieg i tematyka szkolenia wzbudziły ogromne zainteresowanie uczestników, gdyż 

są to osoby w podeszłym wieku do, których obecnie najczęściej docierają przedstawiciele 

przedsiębiorców z szeroką ofertą proponowanych usług. Dodać również należy, że Rzecznik 

realizował tematykę konsumencką wśród mieszkańców wsi powiatu sandomierskiego przy 

okazji innych spotkań szkoleniowych. Z punktu widzenia Rzecznika Konsumentów ważna 

jest rola informacyjna i edukacyjna , przybliżająca wiedzę o obowiązujących a często 

zmieniających się przepisach prawnych dotyczących prawa konsumenckiego . 

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 .Aktualnie znaczną liczbę spornych 

spraw stanowią sprawy ubezpieczeniowe , głównie ubezpieczenia komunikacyjne .Skarżący 

się podnoszą zagadnienia wypłaty niskich odszkodowań z tytułu szkód komunikacyjnych oraz 

problemy podwójnego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych z tytułu 

zbycia i nabycia tych pojazdów w czasie trwania ważnych umów ubezpieczenia . 

Zaznaczyć również należy , że praca Rzecznika wymaga dużej wiedzy nie tylko w 

zakresie prawa konsumenckiego , ale również specjalnych wiadomości dotyczących prawa 

gospodarczego i procesowego , gdyż do Rzecznika zgłaszają się osoby nie tylko z 

problemami typowo konsumenckimi ,ale również zagadnieniami codziennego życia 

społeczno – gospodarczego i oczekują co najmniej wskazówek do dalszego spornego 

postępowania , chociażby w zakresie ubezpieczeń społecznych itp. 

Rzecznik Konsumentów w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu jest otwarty na 

współpracę z innymi organizacjami działającymi na rzecz ochrony interesów konsumenckich, 

a między innymi korzysta z pomocy – opinii Rzeczoznawców przy Wojewódzkim 

Inspektorze Inspekcji Handlowej , korzysta z opracowań Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów , biuletynów informacyjnych itp. 

W świetle przytoczonych 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 , szczególnie sądami powszechnymi . 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów 

Maria Sokal  



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

POWIATOWYCH (MIEJSKICH) RZECZNIKÓW KONSUMENTÓW ZA 2011 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: 175 

ubezpieczeniowa 14 

finansowa (inne niż ubezpieczeniowa) 31 

remontowo-budowlana 17 

dostawy energii, gazu, ciepła, wody, wywóz 

nieczystości 

12 

telekomunikacja (telefony, TV) 64 

turystyczno-hotelarska 3 

deweloperska, pośrednictwo nieruchomości 9 

motoryzacja 2 

pralnicza 1 

timeshare 0 

pocztowa 1 

gastronomiczna 0 

przewozowa 1 

edukacyjna/kulturalna/rekreacyjno-sportowa 0 

medyczna 0 

wyposażenie wnętrz 0 

pogrzebowa 0 

windykacyjne 2 

inne 18 

II. Umowy sprzedaży, w tym: 166 

obuwie i odzież 55 

wyposażenie mieszkania  21 

sprzęt RTV i AGD (sprzęt telekomunikacyjny) 30 

komputer i akcesoria komputerowe 6 

motoryzacja 27 

artykuły spożywcze 1 

artykuły chemiczne i kosmetyki 0 

zabawki 0 

inne 26 

III. Umowy poza lokalem i na odległość 21 

 



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:     

ubezpieczeniowa 3 - 2 1 

finansowa (inna niż 

ubezpieczeniowa) 

4 - - 4 

remontowo-budowlana 3 3 - - 

dostawy energii, gazu, ciepła, 

wody, wywóz nieczystości 

3 3 - - 

telekomunikacja (telefon, TV) 17 9 4 4 

turystyczno-hotelarska 2 - 1 1 

deweloperska, pośrednictwo 

nieruchomości 

- - - - 

motoryzacja - - - - 

pralnicza - - - - 

timeshare - - - - 

pocztowa - - - - 

gastronomiczna - - - - 

przewozowa 2 2 - - 

edukacyjna/kulturalna/rekreacyjno-

sportowa 

- - - - 

medyczna - - - - 

wyposażenie wnętrz - - - - 

pogrzebowa - - - - 

windykacyjne 1 1 - - 

inne 1 1 - - 

II. Umowy sprzedaży, w tym:     

obuwie i odzież 27 17 7 3 

wyposażenie mieszkania i 

gospodarstwa domowego 

5 2 - 3 

sprzęt RTV i AGD (sprzęt 

telekomunikacyjny) 

2 1 1 - 

komputer i akcesoria komputerowe 6 3 - 3 

motoryzacja - - - - 

artykuły spożywcze - - - - 

artykuły chemiczne i kosmetyki - - - - 

zabawki - - - - 



inne 7 4 - 3 

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 

2 - - 2 

3. Powództwa 

dotyczące uznania 

postanowienia 

umownego za 

niedozwolone 

- - - - 

4. Przygotowywanie 

konsumentom 

pozwów 

dotyczących 

reklamacji w 

zakresie 

niezgodności 

towaru z umową 

- - 2 2 



lub gwarancji 

towarów  

5. Przygotowywanie 

konsumentom 

pozwów 

dotyczących 

niewykonania lub 

nienależytego 

wykonania usług  

2 - - 2 

6. Inne 1 1 - 2 

 RAZEM 5 1 2 8 

1. Sprawy kierowane 

do rozpatrzenia 

przez sąd 

polubowny 

- - - - 

2. Wstępowanie 

rzecznika 

konsumentów do 

postępowań  

1 - - 1 

 

 

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 

 

 

2 
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