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STAROSTY NOWODWORSKIEGO
z dnia 12 marca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsument6w
z dziafalno6ci w roku 2011.

Na podstawie art. 43 ust. L ustawy z dnia 1"6 lutego 2OO7 r. o ochronie konkurencji

i konsument6w {Dz.U. Nr 50, poz. 331 z p6in. zm.l

zarzadzam. co nastepuie:

9r
Zatwierdzam roczne sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsument6w w Nowym Dworze

Gdariskim z dziatalno5ciw roku 2011.

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.
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I. wsr4p I uwAcr oc6rNs Dorycz.{cE DzrALArNoScr powrATowEco
(uruIsrurco) nzncznrKA KoNsuunxr6w

Struktura biur Rzecznika, stan kadrowy (ilo6i zatrudnionych os6b oraz ich
kwalifikacj e zawodowe).

II. REALTzAcIe zeneN nzrczNrr6w KoNsuMnrvr6w

1'. Zapewnienie bezplahrego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej
w zakresie ochrony interes6w konsument6w.

2. Skladanie wniosk6w w sprawie stanowienia i zmiarty przepis6w prawa
miejscowego w zakresie ochrony interes6w konsument6w.

\, 3. Wystgpowanie do przedsigbiorc6w w sprawach ochrony praw i interes6w
konsument6w.

4. Wspotdzialanie z UOKIK, organami Inspekcji Handlowej oraz organizagami
konsumenckimi i innymi insfrtucjami w zakresie ochrony konsument6w.

5. Wytaczanie pow6dztw na rzecz konsument6w i wstgpowanie do tocz4rych
sig postgpowari.

6. Dzialania o drarakterze edukagzjno-informacyjnym.
7 . Podejmow arie dzialan wynikaj 1qch z:

o art. 479 (38) Kpc (niedozwolone postanowienia umowne),
o ustawy o przeciwdzialaniu nieuczciwym praktykom rynkowym,
. qstaw/ o dochodzeniu roszczertw postgpowaniu grupowym,
o art. 42 ust. 1 pkt 3 uokik (wystgpowanie w sprawach o wykroczenia na

szkodg konsument6w)
o art. 42 rst. 5 uokik w zw. z art. 53 Kpc (przedstawianie s4dowi

\.; istohrego pogl4du dla sprawy)

ru. wNIosKI KoltcowE, pRopozyclE zMrAN zMrERzAtAcycH Do popRAwy

REALTZACIT PRAW KONSUMEXT6W

1. Wnioski rzeczrjk6w dotycz,1ce polepszenia standard6w ochrony
. konsument6w.

2. Wnioski dotycz4ce pracy rzeczrrj.k6w.

ry. TABETE



L WST4P r rrwAcr oGoLNE DoTYCZACE DZIALALNOSq POWIATOWEGO

nznczxu<,q' KoN suMnxr6w

Powiatowy Rzecznik Konsument6w wykonuj 
" 

^9ury?samorz4du powiatowego w zakresie

ochrony pru* tonr.ri"rriO* Zgodni"ii*' iust'l pkt 18 ustawy zd1Ila5 czerwca 1998 r' o

samorzqdzie powiatowym ( tekst jednolity : Dz1J. iOOl t' Nr 142'poz '159? ze 7rn' )' powiat

wykonuje okreslone ,r'rtu*u*i 
"ia*iu 

puUtir^3 o charakterze ponadgminnym w zakresie

ochrony praw tconsumenta. Zadanta ,l-o"qatt powiatowego oftz forme ich realizacji

okre6lajq przedewszystkim 2,t.37'43-;-;?nia to.tutego-zool r' o ochronie konkurencji

i konsumentow ( Dz.u. Nr 50, poz.llt ze ,^. ), nuanejdalJj ustawa o ochrole konkurencji i

konsument6w. W swietle postanowiefr a*' ig ust' Ltttu*y o ochronie konkurencji i

konsumentow, zadania samorzqdu po*i"io*.go w zakresie othtony praw. konsument6w

wykonuje powiatffi (miejski) rzecznk lonsument6w, ^Nany datej "rzec7'ritKrem

konsument6u/'. Kompetencj e rzecznika konsumentow mieszcz4 sig w zakresie szeroko

pojgtych zadait* a-"i.?anie ochrony konsum.nt6w, ale zwNaszcza jego dzialania koncentruj4

sip na ochronie k;J;i6w w indywidualnych sporach '' przedsigbiorcami'

Do zadahr"""^it" toisumentow, of,t.Sfoi|"ft w art' 4i' ustawy o ochronie konkurencji i

konsument6w, w szczeg6lno3ci nale2y :
. zapewnienie bezplatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w

zaiaesie ochrony interes6w konsumentow'
. skladanie wniosk6w w sprawe tt*o*i*iai z.tnrany przepis6w prawa miejscowego w

zakresie ochrony interes6w konsument6w'
r wystQpo*-i"--'ao przedsigbiorc6w w sprawach ochrony praw i interes6w

konsument6w,
, wspold d^N^rn;z wla6ciwymi miejscowo delegaturami urzgdu ochrony Konkurencji i

Konsument6w, organami rnspffi Handlowej oraz organizaclaq konsumenckimi'

, wykonywanie innych zadahol".ii""vrtr *.rrtu*i. lub przepisach odrgbnych'

Ponadto katalog zadait rzecznikakonsumentow obejmuje obowi@ek.nroyadzenia edukacji

konsumencki ei, w szczeg6lno6ci p*;; *n;;; adzeye eiement6w wiedzy konsumenckiej do

program6w n*""^^, i szkolach publLznych' Rzecznik konsument6w mo2e wytaczat

pow6dztw ,.ro ,r""2 konsum.nto*'oi", wstgpowa6, za ich zgodq" do toczqcego sig

postgpowrlma w ,ffiryh o gchrong interes6w konsument6w' W sprawach o wykroczenia na

szkodg konsument6w jest oskar2ycielem publicznym w rozumieniu przepis6w ustawy z dma

24 sierpnia 200I r. Koieks postgpowaniuin *pru*uch o wykroczenri(tekst jednolity : Dz' U'

Nr 133, Poz. 848 zezm')'

w20llrokuzadamaPowiatuNowodworskiegowzakresieochronyprawkonsument6w
wykonywal powiatowy Rzecznik r*r.r."nt6i w Nowym Dworze Gdanskim Tadeusz

Dawidowski zatrudniony na stanowrku i"dnoosobowynq w niepetnym wymiarze czasu pracy

( ll| etatu ), * Si"r"U*ie Powiatoi"y. * Nowym Dworze Gdanskim przy ul' gen'

wadyslawa sikorskiego 23. n".r^it konsument6w legitymowal sie wyksztalceniem

wy 2srYm admini stracYj nYm'

Niniejsze sprawozdanie stanowi wykonanie art' 43 ust' 1 ustawy o 99hr9nie 
konkurencji i

konsument6w, kt6ry przewiduje, 2e rzecnik konsument6w' w terminie do dnia 31 marca

ka2dego roku, przedk\ada. ltloscie 
(Prezydentowi Masta) do zatwrerdzenra roc7firc

sprawozdani, ,"'r*o1.1 dzjalalno$ci w roku poprzednim oraz przekaztie je wlasciwej

miejscowodetegaturze"ur"eduochronyKonkurencjiiKonsument6w.



IL REALIZACJA ZADAN RZECZNIKA KONSUMENTOW

l'Zapewnienie bezplatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej wzakresie ochrony interes6w konsument6w.

Podstawowa fom3.Swiadczenia pomocy prawnej konsumentom powiatu bylo udzielanie
bezplatnego poradnictwa konsuminckiego-- i info-rmacji prawnej w zakresie ochrony ichinteres6w. Pomoc ta polegala na wskazywaniu 

""int"r"ro*anemu wla6ciwej drogipostgpowania, kt6ra umo2:liwi mu zalatwrenie sprawy, wyja6nianiu wqtpliwosci, przytoczeiu
przepis6w, kt6re majq decyduj4ce znaczeme * i"go sprawie, dokonpvaniu ocenyprzedstawionego zagadrtrenra i prawnych mozliwo6ci idxr"vgngcia problemu. Jak rowniez
na poinformowaniu zainteresowanego o prawach i 65o*iqzklach *ynitaiacycf, zobowiq,zujqcych akt6w- prawnyclq o podmiocir *tuSri*1,m do zatratwienia danej sprawy, wtym kierowano do odpowiedniej instytucji bqd| organu. A talie na poinformowaniu osposobie, sporzQdzenia pisma, wniosku, wypelnienia Ermularza jak r6wni e2 na przekazaniu
material6w przydatnych w zalatwieniu sprawy.

Poprzez Swiadczonq pomoc prawne rzecnik konsument6w wspieral konsument6w wposzukiwaniu rozr/orqzah ich problem6w. Pozwolilo to konsumentom na dalsze samodzielne
zalatwienie sprawy z przedsigbiorcq. W przypadku konsument6w nie wracaj4cych po
ponowna pomoc -nalefi uz-na6, 2e byla ona skuteczna. W przeciwnym wypadku izrrrnik
konsument6w wystgporral do pizedsigbiorc6w, podejmowal 

-rn"aiu"ie 
pomigdzy

konsumentem a przedsipbiorca badz dzialaria interwen.ySnr * celu ochrony indywidualnych
interes6w i praw konsument6w.

Problemy, z jakimt nryracaii sig konsumenci do rzecnnka konsument 6w, zwiqzane byly
najczgsciej z zawartymi z przedsigbiorcami umowami o Swiadczenie wszelkiego ,oarliu
uslug, jaki z umowami sprzedu2y towar6w konsumpcyjnych, zkt6rych konsument dochodzil
od przedsigbiorcy roszczefi. Roszczenia konzument6w wlmikaly z riznychtvtulow prawnych,
w szczeg6lno6ci z tyaly niewykonania lub nienalezytigo wykonania zoblwiaTaniabait zniezgodnosci towaru konsumpcyj nego zumow€L (przeieonrryrtia. wadliwego).

w. udzielanych poradach i informacjach prawnych dominowaly sprawy nviqzane zSwiadczonymi uslugami, dotyczyloto najczgSciej :
' usfugr telekomunikacyjnej (dostgp do telefonii, Internetu, TV cyfrowej), gdzie

problemy konsument 6w ztrnqzane byly z :
- nienale2ytym wykonaniem zobowiq,zania,
- spr zedt2qwadliwych telefon6w,
- nieprawidlowym naliczaniem naleznoSci za ilwiadczona usfugg' - stwarzaniem utrudniehw realizacjiroszczef reklamacyjnychlak i w odstqpieniu od
umowy.

. usfugr finansowej
- nieudzielanie pehrych informacji w zakresie kredytu konsumenckiego,
- utrudnianie konsumentom odst4pienia od umowy , z$asza* prrypiolu um6w
wi4ganych, gdae konsument opr6czumowy zawieranijpo". toiute^
przedsigbiorstwa dodatkowo zaciryakredyt konsumencki na sfinansowanie zakupu
towaru lub uslugi,
-problemy zvtiqzalrc z nadmiernych zadluzemem konsument6w i egzekwowaniem
nalezno$ci przez firmy windykacyjne, kt6rym sprzedano dfug kred;lodawcy.



. uslug dostawy energii
- wstrzymywanie dostawy energii elekfrycznej do gospodarstwa domowego, bez
powiadomienia konsumenta,
- nieprawidlowe rozliczanie konsumentom oplat zapobrana energie,
- przewlekle zala*iratne spraw konsument6w zwiq,zanych ,pt ytai*iem do sieci
energetyczrej.

Problemy konsumerrt6w dotyczyly tez um6w sprzeduiry towar6w konsumpcyjnych, gl6wnie
sprzgty RTV/AGD, sprzgtu telekomunikacyjnego, odneiry i obuwia, akcesori6w
m9loryzacyjnych. Najczgsciej konsumenci zglaszali sig o pomoc w egzekwowaniu prawa do
reklamacji z tylutu niezgodno$ci towaru z umowe bqdt z gwarancji idzielonej na zakupiony
towar. Sprzedawcy nagminnie uchylali sig od odpowiedzialnoSci za jakosi towaru,
odmawiajqc przylgcia reklamacji, narzucali konsumentom wlasny spos6b jej zatatwreuabqdj
P3ewleklg rozpatrywali z$oszerna reklamacyjne konsument6w.- przyczyn mtipzanych z
nieprawidlowo6ciami bylo wiele, ale najwazniejsze niqzane Uvfy ; nieznaiomoSciq
przepis6w zar6wno przez przedsigbiorc6w jak i konsument6w. Rzecznik konsument6w w
takich przypadkach wyjaSnial konsumentom obowi4guj4ce regulacje prawne, przedstawial im
zakres uprawnieri i obowiq.zk6w wynikajqcych znatiqz.arrego rtorutrt* prawnego.

fgna&o problemy konsument6w zviqzane byly r6wnie2 z umowami zawieranymi poza
lokalem przedsigbiorstwa, gdae do transaktji konsumenta z przedsigbiorcq 

-dochbdzi

najczgSciej w domu konsumenta lub na specjalnych pokazaclr" prezentacjactq wycieczkactq
polqczonych z zal<upem towaru lub uslugi, organizowanych prze^ przedsigbiorc6w. A takze z
umowami zawieranymi na odlegloill ti. bez jednoczesnej-obecnoSci stron umowy, przy
wykorzystaniu 6rodk6w porozumiewania sig na odleglos6 (np. Internet, telefon), leSiikontrahentem konsumenta jest przedsigbiorca, kt6ry * tuti 

'sios6b 
zorganizowal'-swojq

dzialalno66. Obowiq.zuj4ce przepisy normuj4ce tego rodzajt transakcjl, nakladajq ;i
przedsigbiorc6w liczne obowiq.zki informacyjne araz udzielijq konsumeniom uprawnief,
kt6re majq za zadame chronii ich przed skutkami tak zawarti u-o*y z przedsigbiorca.
Przedsigbiorcy podczas zawieranych transakcji nie informowali konsument6w o
przysluguj4cych im prawach m.in. do odstqpienii od umowy, naruszaj4c tzw. obowipki
informacyjne. Jak r6wnie pisemnie nie informowali o prawie odstqpienia oA u*o*y. Zgodme
z prawem przedsigbiorca powinien przed zawarciem umowy poinfor.owa6 konsumenta o
prawie odstqpienia od umowy w terminie 10 dni od zawarc-ia umowy lub wydani a rzeczy i
potwierdzii konsumentowi informacjg na pi6mie. Bowiem konsument, Lt6ry rue otrzyiat
pige_mnej fnformacjl o mozliwo6ci rezygnacji z umowy, nre lrrrrjqc swoich pra% nie bidzie
mial mo2:liwo6ci odstqpienia od umowy w przewidri*y. t.r*ittir. Zdarziy si[ przypadti,
gdne przedsipbiotca przekarywal egzemplarz umowy wraz z ofwiadczeniem o odstqpieniu
od umowy po uplywie terminu uprawniajqcego konsumenta do odstqpienia od umofo. W
przypadku um6w zawieranych na odlegloS6 konsumenci najczgsciej napotykali trudno6ci
polegajqce na braku na stronie internetowej przedsigbiorry r6gui".inu Swiaiczenia uslugi,
procedur reklamacyjnych oraz mozliwo3ci odstqpienia od umowy. Przedsigbiorcy utrudniali
konsumentom realizacjg roszczeri reklamacyjnycibqdt oferowali produkty o niskiej jako6ci,
co powodowalo niezadowolenie konsument6w z dokonanej transakiji.

W wielu sprawach do rzecaika konsument6w awracali sig mieszkancy powiatu z proSbq o
podjqcie dzlralah, kt6re wykraczily poza zakres uprawnieri rzecznika.- W6r6d siraw nie
posiadajqcych charakteru konsumenckiego znajdowaly sig m.in. sprawy dotyczqce cz;onk6w
wsp6lnoty mieszkaniowej, najemc6w mieszkan komunalnych" sprawy ioty"a""prawa pracy,



I

Strazy Mejskiej. W takich przypadkact ,r""r^t konsument6w wskazpval konsumentom
wlaSciwy podmiot do rozpatrzenia sprawy.

Z pomocy rzecnika konsument6w korzystali r6wnie2 lokatni przedsigbiorcy. Przedmiotem
ich zwnteresowania byla najczgfciej wykladnia przepis6w ustawy o sprzeduiry konsumenckiej
i Kodeksy cywilnego.

Szczegolowe zestawienie porad i informacji prawnych przedstawia tabela nr 1, stanowiqca
zal4cznk do niniej szego sprawo zdana

2.skladanie wniosk6w w sprawie stanowienia i zmiany przepis6w prawa miejscowego w
zakresie ochrony interes6w konsument6w.

W 2011 roku zadarne to nie bylo realizowane. Nie wystppowaly zimcjatywq gminy,
samorzqd powiatowy, konsumenci, rzecz,nrkkonsument6w. St4d nie podejmowano dzialahw
tym zakresie.

3.Wystgpowanie do pnedsipbiorc6w w sprawach ochrony praw i interes6w
konsument6w.

Rzecznik konsument6w w prowadzonej dzialalnoSci wystgpowal do przedsigbiorc6w w
sprawach ochrony praw i interes6w konsument6w, na podstawie art. 42 ust.l pkt 3 ustawy o
ochronie konkurencji i konsument6w.
Wyst4pienia mialy charakter pisemnych lub ustnych wezvrah do uznania roszczeh
konsumenta oraz przekazama istotnych w sprawie informacji. Dzialana podejmowane byb
po uprzednim dokladnym zbadaniu sprawy i stwierdzeniu istnienia przeslanek pozwalajqcych
na kwestionowanie zachowania sig przedsigbiorcy. Pomoc w obronie konsumenta polegala
te2 na podejmowaniu mediacji miedzy konsumentami a przedsigbiorcami, wskazuj4c na
prawa konsumenta. Po przedstawieniu stanu fahycznego i odpowiadaj4cym temu stanowi
przepisom prawa, proponowano przedsigbiorcom zweryfikowanie swojego stanowiska i
zalatwienie sprawy zgodnie z obowi4Tujacymi przepisami.

Najwiecej wystqpiefr do przedsigbiorc6w dotyczylo um6w sprzeduiry wszelkich towar6w.
Interwencje dotyczyly jakoSci sprzedawanych towar6w orv sposobu rozpatrywanra
reklamacji konsument6w. Przedsipbiorcy odmawiali uznania roszczeh konsumenta"
ogranczali prawa konsument6w bqdl pozbawiali konsument6w prawa wyboru, pomigdzy
uprawnieniem z vdaelonej z gwarancji a uprawnieniem dotyczqcp niezgodno6ci towaru z
umowq. Rzecznik konsument6w wystgpowal r6wnie2 wobec przedsigbiorc6w Swiadczqcych
uslugr, mrlaszcza telekomunikacyjne. Wyst4pienia ztvd,qzane byNy ze sporami konsument6w z
operatorami telekomunikacyjnymi Swiadczqcymi dostgp do telefonii, Internetu czy tele:vvirzji
cyfrowej Konsumenci skarzyli sig na niewykonanie lub nienale2yte wykonanie umowy.
Natomiast w zakresie um6w zawieranych poza lokalem przedsigbiorstwa i um6w
zawieranych na odlegloS6 przedsigbiorcy utrudniali konsumentom reahzacjg ich praw, przede
wszystkim odstqpienie od umowy. Konsumenci nie zawsze te2 byh informowani o firmie,
siedzibie i adresie przedsigbiorcy, co utrudnialo im dochodzenie roszczeh. Bowiem osoba,
kt6ra chciala np. skorzysta| z uprawnienia do odstqpienia od umowy, nie posiadala adresu i
pelnej nazry fi*y, co moglo uniemozliwic lub znacznie utrudnil rezygnacjg. Problemy z
odstqpieniem od umowy stwarzali zar6wno sprzedawcy, uslugodawcy jak i bank w przypadku
um6w wi4Tanycb gdae poza umow4 sprzeduzy bqdZ umow4 o uslugE konsument dodatkowo

a
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ztNreraumowQ o kredyt konsumencki na sfinansowanie zakupu towaru lub uslugi'

Wystqpienia do przedsigbiorc6w pozwolily, w wigkszosci przypadk6w, na pozytywne

zaratwienie spraw dla konsument6w. Byia;o'rrybtu, tania i skuticzna pomoc w dochodzeniu

roszczehod przedsiqbiorc6w, bez potrzeby rozpatrywania spraw w s4dzie' Nadmieni( naleiry'

2e pozas.dow 
" 

,oixiryrrri: :n"t:* 
lonr,r-rtt tich to zalecana metoda dnala'oa w

rzqdo;"j Polityce Konsumenckiej na lata 2010'2013'

Szczegolowe zestawienie wyst4piefr tzecznrkakonsument6w do przedsigbiorc6w w sprawach

ochrony praw i interes6w konsumentO* ptr.attawia tabela nr 2, stanowiqca zalqcz'nk do

niniej szego sPrawozdania.

4.Wsp6ldzialanie z urzpdem ochrony Konkurencji i Konsument6w' organami Inspekcji

Handlowej oruz organizacjami ko"nsumenckimi i innymi instytucjami w zakresie

ochrony konsument6w.

Podejmowanie przez rzecnika konsument6w wielu skutecznych dzialah w dnedflrue

ochrony konsrrmerrtow nie byloby 19ai*t bez wspolptacy zurzgdem ochrony Konkurencji

i Konsument6w, organami inspekcji Handlowej, oi*afi'aciami konsumenckimi i innymi

instytucjami zajmuj4cymi siq .bezposrednio 
bqdZ postednio problematykq konsumenck4'

P o n i e w a z k a t d y z t y c h p o d m i o t 6 w m a i n n e u p r a w n i e n i a i m o 2 l i w o S c i d z i a l a n i a . A
oroblematykakonsumenckajestszerokair6inorodnaobejmujerozmaitekwestiez$||qzanez
il;;;ri"brfrt u"""rtnik6w rlmku, jakimi s4 konsumenci.

Wspo lpracatapo legary .sygna l izowan iuprob lemowdotycz lcychnaruszef rp raw
konsument6w odpowiednim jednostkom, rtoro*ni. d-o 1"h 

wla$ciwosci, wymianie informacji

i wiedzy fachowej, uczestnictwie ;;;ahyth szkoleniach, spotkaniach powiq'zanych z

wymiana doSwiadtzefr i ustalaniem kierunkow wspoldzialania w zakresie ochrony

konsument6w.

Wokresieobjgtymsprawozdaniemrzecadkkonsument6wwspoldzia|a|zUrzgdemochrony
Konkurencji i fonr.uitent6w. Wspolpraca ta polegala-na sygnalizowaniu niekorzystnych dla

konsument6w 
"j;;a "/"k"*y.tr" 

wymagajqcych podjgcia .dd.al?h 
przez organy

administracji rz4dowe. uzgadniano *rpoin" Jtu**irto'*-""kt.sie jednolitej interpretacji

przepisow pru*u. wyti."i*o informacje w sprawach ochrony konsumentow' Ponadto

przekazywano ao uoKiK inlo..u.jr--r1iry^ni' .z 
dnala'no*ciq przedsigbiorc6w' Bardzo

pomocne na stanowist,u tzecz.nki konsumentow okazaty sQ 
- 
komunikaty z bie24cej

;;;"k*y*anej dzialalnosci w zakresie ochrony konsument6w'

Wspoldzialanie i orgarwm rntp.ttji Handtgwej, .Inspekcji 
Sanitarnej polegalo na

powiadamianiu or9u,i6*. tnsp"k"li-'-o koniecznosci 
- 

prieprowadzenia kontroli u

przedsigbiorc6w 
- 

i*rruia"y.l, .pru*u 
t9P.1.1tow Dotyczylo to zvilaszcza

przeprowadr"riu tont-li iegatnoSci'i rzetelno3 ci dnalarna przedsigbiorc6w' prowadz4cych

dzialalno66 gospodarcz4 w zakresie t anaU i uslug, jak r6wnilz kontroli przestrzeganra przez

przedsigbiorc6w przepis6w higieni 
"^yiii "1ro*6t"Vttt, 

warunkow sprzeduiry 2ywnosci oraz

iryt'i'enra ,Uioroil.go. A- ti.yle ,ri-*r"it.ny'"hierowaniu interesantow w zakresie

wla6ciwoSc i daalanalnspekcji i o".,-r*u iconsumentow, wymianie informacji o praktykach

ryntowych naruszaj 4cych prawa konsumentow'

Wspoldzial ^o ,Gipdem Regulurji f*tgetVti lStresie 
ochrony konsumentow' jako

odbiorc6w paliw i energii. prr"iov*iz io uRE informacje dotycz4ce dzialalno$ci

przedsigbiorstw energetyc,Inych na teienie powiatu, an'ftaszcza zvtrqzane z dostawa ciepta'



I e n e r g i i e l e k t r y c z n e j d o g o s p o d a r s t w d o m o w y c h . J a k r o w n i e Z k i e r o w a n o d o U R E
konsumentow w przypadku skarg na driJ;l""d przedsigbiorstw energetycznych. Natomiast

URE informowal o 
'iecznka 

konsumentow o rozpatrywanych i zalatwianych skargach

konsument6w' -^-^"-on+A*r *rsn6 iami spolecznymi' ktorych celem
ii"*J- rzecnik konsumentow wspoldzialaN z orgafiza<

statutowym j"rt ortronu konsumentO* -ito*t'V'"-"oit* iionsumentowPolskich' Federacja

Konsument6w, Stowarzysz.ni"T Krr;;."i"' Edukacji Finansowe' stowarzyszeniem

Rzecznik6w ro"*rnt*. przedmiot-JJ'*'potp'uty byla wynuana-informacji i material6w

szkoleniowych. B;;; cenna byla *'p6lp'"tu- ' Stowarzyszeniem Rzecznikow

Konsument6w, kt6re bylo organi,arclem *itrt'^ szkoleir dla rzeczruk6w konsument6w' A

ponadto sto*rrrvrrlni"J ;r;;*y*.lo'i'uril'"ri. !1.i:BjFv" 
Rzecznikow Konsument6d"

opracowywane pr';;";r;;;;rieczuk;ww oparciu o ich wlasne dogwiadczer:trai problemy

A*rqzane z Ariuf-ufnoirrq * ochronie konsumentow' W biuletynie zamieszczano te7

orzecznctv'ro w sprawach konsumenckich'

Rzecznik r.orrr.r*.ito* ,rtrry-y*ul *iporpt acQ z Urzqdem Komisji Nadzoru Finansowego'

Urzgdem Komunikacji Elektronicrrr"3, .,tiUitrr. i-ko*yt, Telekomunikacj4Polskq S'A'

w 2[ll roku rzecznk konsumentow uczestniczyl w organizowanych szkoleniactr'

seminariach, spotkaniach, powi*""d ; ,ny*i*a do6wiad 
"'6n 

i ustalaniem kierunk6w

*tpAJ"i.lanie w.zakresie ochrony konsument6w :

-spotkaniu org*"|'i"nv'o pir"iT.di.;;;"ik""je Polskq s A i PTK centertel dotvcz4cvm

zagadneh **uii"i" ourtugl gi;;t6*-konsumentow, fakturowaniem i rozl\czanrem

nale2no6ci 
"u 

utfugi, w dniu tf maja 2oll r' w Gdahsku'

.spotkaniu o,guni"o*uny* pr?:7" U'^d 
-Komunikacji 

Elektronicznej poSwigconym

problematyce ,kr;";;;;enckich * ,ut"ri. uslug'ielekomunikacyjnych' w dniu 29

wrzesnia w Gdyni, 
ru Finansowego dotyczqcym problem6w konsument6w

-seminarium Urzqdu Komisji Nadzoru .lti*::*:g^?.":
uslug ubezpieczenio*ytft, wdniu 14 puLdz\ernka2}\ r' w Warszawe'

-szkoleniu organizowanym przez Sio*t"y*'enie Rzecznik6w Konsument6w w zakresie

procedury 
"y*ilnJ,"* 

Atii" zo-zr puldziernka}}ll r' w Toruniu'

Wspoldzialui".,wszystkirni.podmiotamizajmuj4cymisigochronakonsumerrtowmialona
celu zapewm"t. *rilocnienia or''Jw-int"*'O* [on"'t'ntO* i zwiekszenie efektywnoSci

dilalattrarzeczntkakonsument6w'

5 .Wytaczan iepow6dztwn^ f legrkonsument6wiwstgpowan iedotocz4cychs iQ
postPPowafi.

W okresie sprawozdaw cTym necznik konsument6w nie korzystal z ptzysltt'guj4cego mu

uprawnienia, wynikajqc ego zrrt. 4i;; i 
"Ju*v 

o ochronie konkurencji i konsument6w' do

wytaczatnapo*OJ#* nT rr""rkonsumento* oi- wstqpowania' za\ch.zgodA do tocz4cego

S i Q p o s t e p o w a n i a w s p r a w a c h o o c h r o n g i n t e r e s 6 w k o n s u m e n t 6 w . S p o r n e s p r a w y
konsument6w z przedsiebiorcami -rulut*io* 

zostalv I sn9s6b. polubowny' s61'

satysfakcjonowaly konsument6w. st4d te2 konsumenci nie z$aszah potrzeby rozstrzygm*cta

tpo* na drodze s4dowej'



6. Dzialania o charakterze edukacyj no-informacyj nym'

zadane zapewnienia powszechnego dostgpu do edukacji i informacji konsumenckiej

f:ht*:i"tr.;r#::I:i'HlfJ ' ?! 38 -ustawv o oehronie konkurencji i

konsumento*, pro.iu;.ni. .a.iruqt f#J-*rft::,:;;;iomosci p:::'wprowadzenie

element6w wiedzy ton".r*.n tiej do programow nauczania w sikolach publicznych'

Takie dlugofalowr'*;;id;u .d.,t""yj"n?-J227t* 1*y*tni6w 
prowad. od 2003 roku'

Szkolenia pro*ud"oi-";; ,rtodri' publicznych powiatu, w ogarciy o uprzednio

opracowany po"r-ii"z,nika konsument6w program. t'r"it"i"*v jak rownie2 malenal

szkoleniow. U'"eau-O'f'tony Konkurencji i Konsument6w'

w 2 0 t l r o k u r z e c n t t k k o n s u m e n t o w p r o w a d z i l s z k o l e n i a z u c z n i a m i s z k o l
ponadgimn azialnych.zil;i; prp*."d:;u/yigodT e^z przvgotowanvm przez tzeczsika

konsument6w programem pt. ,,swiad""*v r.i"r"ri'r"r', 
rtoiuttiten obijmowar' zagadruena

problematyki koniumencki.i, u * ;;;ui;"Stt ;;#"tt";;;e uczni6w.o ich prawach i

obowiq.zkach, rnstytucjach i . "rg#r?"i"rtt 
,poL"tnv"tt zajmujacyc! sig ochrona

konsument6w, og6tnyit zasadach luiir*l'^ um6w 
"';;;"' 

n*oA'"tt konsument6w' i

najczgsciej ,"*i.rtulyJt"',;r;;;;;u.o*urtt , a takke o zasadach i trybie postQpowama w

dochodzeniu ,or"JJo^oi;;;d""bl"i"o*. w trakcie prowadzonych zaigt dokonana zostata

prezentailapoore'Jr]rLu 
j," .rr"nio*-r"ta ponadgimnazlanych pt' "Modzi konsumenct t

rynek,,, opru"or*.go przez 
"r^u;#"* 

*"r*t"*li i Konsument6w' Modzi

konsumenci obejrzelitez filmy .drf;ryt;'.p;;^1'K"-ptjtl tor Kupuj z glow{' i film pt'

"Kupujesz ffi ;;;;rlry *"u".ttttu-y'" kt6" * 
''u'^u"" 

miai)' ulatwi6 im Swiadome

podejmowani 
" 

d,"*i'h**r"t ;;ttdt*' "*iefttrye 
umiejetnoSci racjonalne odbioru

przekazY reklamowe

Inna forma edukacyjn4 bylo prowadzenie 
--t^1t:::t*a 

konsumenckiego na stronie

internetowej Starostwa Powiatowego, stgo{Qcego **v element svstemu ochrony

konsument6w, zwlas zcza przy 
"uoJE--iu 

i wykonywaniu um6w ' p"tdtiqbiorcami' w

zanieszczanych poradach i inform.ti*f pt"*"Vd; *-k-y*ano konsumentom podstawy

prawne 
"k "Sd;;;;*--ari;oi, 

*Vjurnii*. pro.ri.til' dochodzenia roszczeh od

przedsigbiorc6w, publikowano. *rori'lgioo"i, ,trtr-utttucyjnych Jak. rowniez informowano

konsumentow o t'akresie dnilana*iunJ*i'tu tzecznka konsumentow' dniach i godzinach

$l?l#'filHf};6w udierar :6*T'i ry111,-: .Y::"':tJl"I'"fi"unictwem 
pocztv

erektronicznej. populary zowar *i"iie'[oi"r."r"ta *sioa mieszkafrcow powiatu poprzez

rozpowsze"trri*il-ut"riulO* konsumenckich w postaci Uiot^t informacyjnych' ulotek'

pow'sza dzialalnos6 0 charakterze edukacyjno-informacyjnym popularvzowala wiedzy

konsumenckiej i umiejgtnosci w ,u"to**iu sie na ;il"d;"ttn'kit' 
ptzyczyttrai4c sig

do wzrostu swiadomoSii konsumenckiej lokalnej spolecznosci'

7. Podejmowanie dzialai wynikaj4cych z :

' art' 47g (38)Kpc (niedozwolone postanowienia umowne)'

r ustalvy o przeciwd ziaNanuru, zuclcrwvi jltyk"* rynkowym'

I art.41,rrt.tplt 3 uokik (wystEpowanie w'tptt#*ft o wykroc'enia na szkodQ

konsument6w)'



r art. 42 ust 5 uokik w zw. z drt. 63Kpa (przedstawianie sadowi istotnego pogl4du dla

sPrawY)

w ,ramach zakresu dnala,,a rzecntrkakonsumentow wynikaj a""g? -'-.?!:-l? 
(") Kodeksu

postgpowania ,ry*itn.go 
Oot'czacetg'o-- **ryoionyitt postanowiefr umownych'

konsumentom uoaelano porad, podejmoivano mediacje z przedsigbiorcami w sprawre zrfiany

treSci po rt*o*i"niu* ti"io*"tgo, dotony*ano oc:n p:":dt1Ti-"::l- 
Y::' 

konsument6w

um6w m.in. zUantami, operatorami telekomunikacyjnymi, dostawcanx energr'

podejmowano tez dz\alanre interwencyjne wobec przedsigbiorcy dziatai4cego na szkodq

konsumenta. Zawiadomiona ,ort.lu 
t''Iioffi;; 'i'"ritii' 

o 
- 

podejrzeniu popelnienia

przestgpstwa przeciwko mieniu, oszustwa' przy wykonywaniu umowy o uslugg stolarsk4

Lu*urtipoza lokalem przedsigbiorstwa'

Zestawieniepodejmowanych,dz\atahwynitajacychzpowy2szychakt6wprawnych
przedstawia tabela ff 4, stanowi4ca zalac:aiLdo niniejszego sprawozdania'

rtr.wNrosKr KoI(cowE, PRo"9-zl9i1-f-lftA" zMrRzArAcYcH Do

POPRAWV NN.IiD.I,CJI PRAW KONSUMENTOW

wokresiesprawozdawczymrzeczsikkonsument6wwykonywal: : ! : . :^samorz4du
powiatowego w zakresie o"ioony pr"*kon"'ment6w' Konsumentom zapewniono bezplatne

poradnictwo ton*.rriJnrk" i informacjt;"t;;; 'utt"tit ochrony ichinteresow' W wielu

sprawach wyst'po;;- do prr.ariel;;o* w obronie slusznych interes6w i praw

konsumentow. podejmowana uvlu *""iilrln'porniearv honsumentami a przedsigbiorcami,

wskazuj4c na prawa konsumenta. A; p-yuarg""r bie2qc$ dzialalnoSci rzeczrtrk

konsument6w dazyl do tego, a5v *eaiaciu'tti" t* podstawowym sposobem rozwiq'zywania

spor6w konsumencii;i, jril rylg.itaila 
tanil-ikut e.czrai zalecana w rz4dowej Polityki

Konsumencki 
"i 

nu txi'i0l0-2013. prowadzone byry rc' dziatrana edukacyjno-informacyjne'

w celu zwigkszenia swiadomo6ci konsii.irti"i lokalnej spotecznosti. l+ 
rownie2 rzecznrk

konsument6w w prowadzonej d;;;;;Jt *rpaai*ul z wieloma podmiotami

wyspecjalizowanymi w ochronie tonrr'n 
"t6w' 

Prowa dzona dzialalno66 wymagala stalego i

bieZ4cegopodttos,e"iatwainuc3izawodowychptzezrzecntrkakonsument6w'
w 2011 roku konsumenci powiatu ,tt-J lot'rpru*, 

kt6re zaewidencjonowane zostaly w

rejestrze spraw, pro*ud"onym na stano*istu rzicznka konsument6w' W stosunku do lat

minionych, zauwu,alnejest wzrost ,uint"'"'o*ania konsument6w w dochodzeniu roszczeh

zwi4Tanych z ustugami. Ponadto to*r"t"""i sa coraz bardziej zainteresowani poradami i

informacjami prawnymi, co moze d;;i; " 
U":*U'*i"t od przedsigbiorcow roszczeh

jv2 nap oziomie zalitwrana spraw mrqzany ch z reklamacj ami'



{

l. Wnioski rzecz.t'trkakonsumentow doiycz4ce polepszenia standard6w ochrony konsument6w

. konieczno6i stalego podnoszenia kwalifikacji zawodolvych
, konsument6w,

' stala i bie21ca wsp6lpraca z administracja rzqdow4 instytucjami i orgamzacjami
spolecznymi, zajmuj4cymi sig bezpo6rednio bqdZ po$rednio ochrona konsument6w,

r utrzymywanie dzialalno6ci edukacyjnej w szkolach publicznych powiatu i
prowadzenie poradnictwa konsumenckiego na stronie internetowej Starostwa,

r koniecznoSc wprowadzenia regulacji prawnych zobowiq,zuj4cych przedsigbiorc6w od
uczestnictwa w sqdach polubownyclr, co pozwoli na szybsze rozstrzyganie spor6w
konsumenckicll

' zapewnienie rzeczrikom konsument6w nowych material6w edukacyjnych, w,ilaszcza
film6w o tematyce konsumenckie, lct6re poslu2q do prowadzenie wielu ciekawych
zajgt z nilodymi konsumentami w szkolach powiatu.

2. Wnioski doty czqce pracy rzecznika konsument6w.

' niejasne, nieprecyzyjne przepisy, zbyt czgste ich zmiany powoduj4 ze prowadzona
dzialalno66 w zakresie ochrony praw konsument6w wymaga ci4glego i biezqcego
podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez rzecnika konsument6w, zar6wno
poprzez uczestnictwo w organizowanych szkoleniaclr" jak i formie samoksztalcenia,

' zglaszane przez konsument6w sprawy sq coraz trudniejsze i bardziej ztro2one,
wymagajq po6wigcenia wigkszego nakladu pracy, aby zapewnii skutecznoSi
dziilanarzecztnkakonsument6wnarzeczkonsument6w.

przez rzecznika

MM


