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Struktura biur Rzecznika, stan kadrowy (ilo6i zatrudnionych os6b oraz ich
kwalifikacj e zawodowe).
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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 zakresieochrony 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
REALTZACITPRAW KONSUMEXT6W

1. Wnioski
rzeczrjk6w
dotycz,1ce polepszenia
.
konsument6w.
2. Wnioski dotycz4cepracy rzeczrrj.k6w.
ry.

TABETE

standard6w

ochrony

DZIALALNOSq POWIATOWEGO
L WST4Pr rrwAcr oGoLNE DoTYCZACE

KoNsuMnxr6w
nznczxu<,q'

^9ury?samorz4du powiatowegow zakresie
Powiatowy RzecznikKonsument6wwykonuj"
iust'l pkt 18ustawyzd1Ila5czerwca1998r' o
Zgodni"ii*'
tonr.ri"rriO*
pru*
ochrony
'159?ze 7rn')' powiat
powiatowym( tekstjednolity : Dz1J. iOOl t' Nr 142'poz
samorzqdzie
o charakterzeponadgminnymw zakresie
wykonuje okreslone,r'rtu*u*i "ia*iu puUtir^3
powiatowego oftz forme ich realizacji
ochrony praw tconsumenta.Zadanta,l-o"qatt
to.tutego-zoolr' o ochroniekonkurencji
okre6lajqprzedewszystkim2,t.37'43-;-;?nia
nuanejdalJjustawao ochrole konkurencjii
i konsumentow( Dz.u. Nr 50, poz.llt ze ,^. ),
o ochronie konkurencji i
ig ust' Ltttu*y
konsument6w. W swietle postanowiefra*'
w zakresieothtony praw. konsument6w
konsumentow,zadaniasamorzqdupo*i"io*.go
(miejski) rzecznk lonsument6w, ^Nany datej "rzec7'ritKrem
wykonuje powiatffi
mieszcz4 sig w zakresie szeroko
konsument6u/'. Kompetencje rzecznikakonsumentowzwNaszcza
jego dzialaniakoncentruj4
ale
pojgtych zadait* a-"i.?anie ochronykonsum.nt6w, ''
w indywidualnychsporach przedsigbiorcami'
sipna ochroniek;J;i6w
w art' 4i' ustawy o ochroniekonkurencji i
Do zadahr"""^it" toisumentow, of,t.Sfoi|"ft
nale2y:
konsument6w,w szczeg6lno3ci
informacji prawnej w
. zapewnienie bezplatnego poradnictwa konsumenckiegoi
zaiaesieochronyinteres6wkonsumentow'
przepis6wprawamiejscowegow
z.tnrany
. skladaniewniosk6ww sprawe tt*o*i*iai
zakresieochronyinteres6wkonsument6w'
praw i interes6w
r wystQpo*-i"--'ao przedsigbiorc6ww sprawach ochrony
konsument6w,
urzgdu ochrony Konkurencjii
, wspoldd^N^rn;z wla6ciwymimiejscowodelegaturami
oraz organizaclaq konsumenckimi'
Konsument6w,organamirnspffi Handlowej
odrgbnych'
, wykonywanieinnych zadahol".ii""vrtr *.rrtu*i. lub przepisach
edukacji
obejmujeobowi@ek.nroyadzenia
Ponadtokatalog zadaitrzecznikakonsumentow
adzeyeeiement6wwiedzy konsumenckiejdo
*n;;;
p*;;
szczeg6lno6ci
w
ei,
konsumencki
mo2e wytaczat
i szkolach publLznych' Rzecznik konsument6w
program6w n*""^^,
za ich zgodq"do toczqcego sig
pow6dztw,.ro ,r""2 konsum.nto*'oi", wstgpowa6,
o wykroczeniana
o gchronginteres6wkonsument6w'W sprawach
postgpowrlmaw ,ffiryh
publicznymw rozumieniuprzepis6wustawy z dma
szkodgkonsument6wjest oskar2ycielem
U'
*pru*ucho wykroczenri(tekstjednolity : Dz'
24 sierpnia200I r. Koieks postgpowaniuin
Nr 133,Poz.848 zezm')'
w20llrokuzadamaPowiatuNowodworskiegowzakresieochronyprawkonsument6w
w Nowym Dworze Gdanskim Tadeusz
wykonywal powiatowy Rzecznik r*r.r."nt6i
w niepetnymwymiarzeczasupracy
Dawidowski zatrudnionyna stanowrku i"dnoosobowynq Dworze Gdanskimprzy ul' gen'
Nowym
( ll| etatu ), * Si"r"U*ie Powiatoi"y. *
konsument6w legitymowal sie wyksztalceniem
wadyslawa sikorskiego 23. n".r^it
wy 2srYmadministracYjnYm'
i
art' 43 ust' 1 ustawy o 99hr9niekonkurencji
wykonanie
stanowi
sprawozdanie
Niniejsze
konsument6w'w terminiedo dnia 31 marca
konsument6w,kt6ry przewiduje,2e rzecnik
(Prezydentowi Masta) do zatwrerdzenraroc7firc
przedk\ada.
roku,
ka2dego
je
ltloscie
roku poprzednim oraz przekaztie wlasciwej
sprawozdani,,"'r*o1.1 dzjalalno$ciw
miejscowodetegaturze"ur"eduochronyKonkurencjiiKonsument6w.

IL REALIZACJA ZADAN RZECZNIKA KONSUMENTOW
l'Zapewnienie bezplatnego poradnictwa konsumenckiegoi informacji
prawnej w
zakresieochrony interes6wkonsument6w.
Podstawowafom3.Swiadczeniapomocy prawnej konsumentompowiatu
bylo udzielanie
bezplatnegoporadnictwa konsuminckiego-i info-rmacjiprawnej w zakresie ochrony ich
interes6w. Pomoc ta polegala na wskazywaniu
wla6ciwej drogi
""int"r"ro*anemu
postgpowania,kt6ra umo2:liwimu zalatwreniesprawy,wyja6nianiu
wqtpliwosci, przytoczeiu
przepis6w, kt6re majq decyduj4ce znaczeme*
i"go sprawie, dokonpvaniu oceny
przedstawionegozagadrtrenra
i prawnychmozliwo6ci idxr"vgngcia problemu.Jak rowniez
na poinformowaniu zainteresowanego o prawach i 65o*iqzklach
*ynitaiacycf, z
obowiq,zujqcychakt6w-prawnyclq o podmiocir *tuSri*1,m do zatratwienia
danej sprawy, w
tym kierowano do odpowiedniej instytucji bqd| organu. A talie na poinformowaniu
o
sposobie,sporzQdzenia
pisma,wniosku,wypelnieniaErmularzajak r6wnie2 na przekazaniu
material6wprzydatnychw zalatwieniusprawy.
Poprzez Swiadczonqpomoc prawne rzecnik konsument6wwspieral konsument6w
w
poszukiwaniurozr/orqzah
ich problem6w.Pozwolilo to konsumentomna dalszesamodzielne
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
konsumentema przedsipbiorcabadz dzialariainterwen.ySnr* celu ochrony indywidualnych
interes6wi praw konsument6w.
Problemy, z jakimt nryracaiisig konsumencido rzecnnka konsument6w,
zwiqzanebyly
najczgsciejz zawartymiz przedsigbiorcami
umowami o Swiadczenie
wszelkiego,oarliu
uslug,jaki z umowamisprzedu2y
towar6w konsumpcyjnych,
zkt6rych konsumentdochodzil
od przedsigbiorcyroszczefi.Roszczeniakonzument6wwlmikaly z riznychtvtulow prawnych,
w szczeg6lno6ci
z tyaly niewykonanialub nienalezytigowykonaniazoblwiaTaniabait z
niezgodnoscitowaru konsumpcyjnegozumow€L
(przeieonrryrtia. wadliwego).
w. udzielanych poradach i informacjach prawnych dominowaly sprawy
nviqzane z
Swiadczonymi
uslugami, dotyczyloto najczgSciej
:
' usfugrtelekomunikacyjnej
(dostgpdo telefonii,Internetu,TV cyfrowej), gdzie
problemykonsument
6w ztrnqzane
byly z :
- nienale2ytymwykonaniemzobowiq,zania,
- sprzedt2qwadliwychtelefon6w,
- nieprawidlowymnaliczaniemnaleznoSci
za ilwiadczona
usfugg
' stwarzaniem
utrudniehw realizacjiroszczef
reklamacyjnychlak
i w odstqpieniuod
umowy.
. usfugrfinansowej
- nieudzielaniepehrychinformacjiw zakresiekredytu
konsumenckiego,
- utrudnianiekonsumentom
odst4pienia
od umowy, z$asza* prrypiolu um6w
wi4ganych,gdae konsumentopr6czumowy zawieranijpo". toiute^
przedsigbiorstwa
dodatkowo zaciryakredytkonsumenckina sfinansowanie
zakupu
towaru lub uslugi,
-problemyzvtiqzalrcz nadmiernychzadluzemem
konsument6wi egzekwowaniem
nalezno$ciprzezfirmy windykacyjne,kt6rym sprzedanodfug kred;lodawcy.

.

uslug dostawyenergii
- wstrzymywaniedostawyenergiielekfrycznejdo gospodarstwa
domowego,bez
powiadomienia
konsumenta,
- nieprawidlowerozliczaniekonsumentomoplat zapobrana
energie,
- przewleklezala*iratnesprawkonsument6wzwiq,zanych
,pt ytai*iem do sieci
energetyczrej.

Problemy konsumerrt6wdotyczylytez um6w sprzeduirytowar6w konsumpcyjnych,gl6wnie
sprzgty RTV/AGD, sprzgtu telekomunikacyjnego, odneiry i obuwia, akcesori6w
m9loryzacyjnych.Najczgsciejkonsumencizglaszalisig o pomoc w egzekwowaniuprawa
do
reklamacjiz tylutu niezgodno$citowaru z umowe bqdt z gwarancjiidzielonej na zakupiony
towar. Sprzedawcynagminnie uchylali sig od odpowiedzialnoSciza jakosi towaru,
odmawiajqcprzylgciareklamacji,narzucalikonsumentomwlasny spos6b jej zatatwreuabqdj
P3ewleklg rozpatrywali z$oszerna reklamacyjnekonsument6w.-przyczyn mtipzanychz
nieprawidlowo6ciami bylo wiele, ale najwazniejsze niqzane Uvfy ; nieznaiomoSciq
przepis6wzar6wno przez przedsigbiorc6w
jak i konsument6w.Rzecznikkonsument6ww
takich przypadkachwyjaSnialkonsumentomobowi4guj4ceregulacjeprawne,przedstawialim
zakresuprawnierii obowiq.zk6wwynikajqcychznatiqz.arregortorutrt* prawnego.
poza
fgna&o problemy konsument6w zviqzane byly r6wnie2 z umowami zawieranymi
-dochbdzi
lokalem przedsigbiorstwa,gdae do transaktji konsumentaz przedsigbiorcq
najczgSciejw domu konsumentalub na specjalnychpokazaclr"prezentacjactqwycieczkactq
polqczonychz zal<upem
towaru lub uslugi,organizowanych
prze^przedsigbiorc6w.
A takzez
umowami zawieranymina odlegloill ti. bez jednoczesnej-obecnoSci
stron umowy, przy
wykorzystaniu 6rodk6w porozumiewaniasig na odleglos6 (np. Internet, telefon),
'sios6b
leSii
kontrahentemkonsumentajest przedsigbiorca,kt6ry * tuti
zorganizowal'-swojq
dzialalno66. Obowiq.zuj4ceprzepisy normuj4ce tego rodzajt transakcjl, nakladajq ;i
przedsigbiorc6wliczne obowiq.zki informacyjne araz udzielijq konsumeniomuprawnief,
kt6re majq za zadamechronii ich przed skutkami tak zawarti u-o*y z przedsigbiorca.
Przedsigbiorcy podczas zawieranych transakcji nie informowali konsument6w
o
przysluguj4cychim prawachm.in. do odstqpieniiod umowy, naruszaj4ctzw. obowipki
informacyjne.Jak r6wnie pisemnienie informowali o prawie odstqpieniaoA u*o*y. Zgodme
z prawem przedsigbiorcapowinien przed zawarciemumowy poinfor.owa6 konsumenta
o
prawie odstqpieniaod umowy w terminie 10 dni od zawarc-iaumowy lub wydania rzeczy
i
potwierdzii konsumentowiinformacjg na pi6mie. Bowiem konsument,Lt6ry rue
otrzyiat
pige_mnej
fnformacjl o mozliwo6ci rezygnacjiz umowy, nre lrrrrjqcswoich pra% nie bidzie
mial mo2:liwo6ciodstqpieniaod umowy w przewidri*y. t.r*ittir. Zdarziy si[ przypadti,
gdne przedsipbiotcaprzekarywalegzemplarzumowy wraz z ofwiadczeniemo odstqpieniu
od umowy po uplywie terminu uprawniajqcegokonsumentado odstqpieniaod umofo. W
przypadku um6w zawieranychna odlegloS6konsumencinajczgsciejnapotykali trudno6ci
polegajqcena braku na stronie internetowejprzedsigbiorryr6gui".inu Swiaiczeniauslugi,
procedur reklamacyjnychoraz mozliwo3ci odstqpieniaod umowy. Przedsigbiorcyutrudniali
konsumentomrealizacjgroszczerireklamacyjnycibqdtoferowaliprodukty o niskiejjako6ci,
co powodowaloniezadowolenie
konsument6w
z dokonanejtransakiji.
W wielu sprawachdo rzecaika konsument6wawracalisig mieszkancypowiatu z proSbqo
podjqcie dzlralah,kt6re wykraczily poza zakres uprawnieri rzecznika.-W6r6d siraw
nie
posiadajqcychcharakterukonsumenckiegoznajdowalysig m.in. sprawy dotyczqcecz;onk6w
wsp6lnotymieszkaniowej,
najemc6wmieszkankomunalnych"
sprawy ioty"a""prawa pracy,

Strazy Mejskiej. W takich przypadkact,r""r^t
wlaSciwypodmiot do rozpatrzeniasprawy.

konsument6wwskazpval konsumentom

Z pomocy rzecnika konsument6wkorzystali r6wnie2 lokatni przedsigbiorcy.Przedmiotem
byla najczgfciejwykladniaprzepis6wustawy o sprzeduirykonsumenckiej
ich zwnteresowania
i Kodeksycywilnego.
Szczegolowezestawienieporad i informacjiprawnychprzedstawiatabelanr 1, stanowiqca
zal4cznkdo niniejszegosprawozdana
2.skladanie wniosk6w w sprawie stanowieniai zmiany przepis6wprawa miejscowegow
zakresieochrony interes6wkonsument6w.
Nie wystppowalyzimcjatywqgminy,
to nie bylo realizowane.
W 2011roku zadarne
powiatowy,
St4dnie podejmowanodzialahw
konsumenci,
rzecz,nrkkonsument6w.
samorzqd
tym zakresie.
I

3.Wystgpowanie do pnedsipbiorc6w w
konsument6w.

sprawach ochrony praw i

interes6w

Rzecznik konsument6ww prowadzonejdzialalnoSciwystgpowal do przedsigbiorc6ww
na podstawieart. 42 ust.l pkt 3 ustawyo
sprawachochronypraw i interes6wkonsument6w,
ochroniekonkurencjii konsument6w.
Wyst4pienia mialy charakter pisemnych lub ustnych wezvrah do uznania roszczeh
konsumentaoraz przekazamaistotnych w sprawie informacji. Dzialana podejmowanebyb
po uprzednimdokladnymzbadaniusprawyi stwierdzeniuistnieniaprzeslanekpozwalajqcych
Pomocw obroniekonsumentapolegala
na kwestionowaniezachowaniasig przedsigbiorcy.
te2 na podejmowaniu mediacji miedzy konsumentamia przedsigbiorcami,wskazuj4c na
prawa konsumenta.Po przedstawieniustanu fahycznego i odpowiadaj4cymtemu stanowi
przepisomprawa, proponowanoprzedsigbiorcomzweryfikowanieswojego stanowiskai
przepisami.
zalatwieniesprawyzgodniez obowi4Tujacymi

a

Najwiecej wystqpiefr do przedsigbiorc6wdotyczylo um6w sprzeduirywszelkich towar6w.
Interwencje dotyczyly jakoSci sprzedawanychtowar6w orv sposobu rozpatrywanra
reklamacji konsument6w. Przedsipbiorcy odmawiali uznania roszczeh konsumenta"
ogranczali prawa konsument6wbqdl pozbawiali konsument6wprawa wyboru, pomigdzy
uprawnieniemz vdaelonej z gwarancji a uprawnieniemdotyczqcp niezgodno6citowaru z
umowq. Rzecznik konsument6wwystgpowalr6wnie2 wobec przedsigbiorc6wSwiadczqcych
byNyze sporamikonsument6w z
Wyst4pieniaztvd,qzane
uslugr, mrlaszczatelekomunikacyjne.
dostgp
do
telefonii, Internetu czy tele:vvirzji
operatoramitelekomunikacyjnymiSwiadczqcymi
cyfrowej Konsumenci skarzyli sig na niewykonanielub nienale2ytewykonanie umowy.
Natomiast w zakresie um6w zawieranych poza lokalem przedsigbiorstwa i um6w
zawieranychna odlegloS6przedsigbiorcyutrudniali konsumentomreahzacjgich praw, przede
wszystkim odstqpienieod umowy. Konsumencinie zawszete2 byh informowani o firmie,
co utrudnialoim dochodzenieroszczeh.Bowiem osoba,
siedzibiei adresieprzedsigbiorcy,
kt6ra chcialanp. skorzysta|z uprawnieniado odstqpieniaod umowy, nie posiadalaadresui
pelnej nazry fi*y, co moglo uniemozliwiclub znacznieutrudnil rezygnacjg. Problemyz
odstqpieniemod umowy stwarzalizar6wnosprzedawcy,uslugodawcyjak i bank w przypadku
um6w wi4Tanycb gdae pozaumow4 sprzeduzybqdZumow4o uslugEkonsumentdodatkowo

zakuputowaru lub uslugi'
o kredyt konsumenckina sfinansowanie
ztNreraumowQ
w wigkszosci przypadk6w, na pozytywne
Wystqpieniado przedsigbiorc6wpozwolily,
Byia;o'rrybtu, taniai skuticznapomocw dochodzeniu
zaratwieniesprawdla konsument6w.
spraww s4dzie'Nadmieni( naleiry'
roszczehodprzedsiqbiorc6w,bez potrzebyrozpatrywania zalecanametoda dnala'oa w
lonr,r-rtt tich to
2e pozas.dow ,oixiryrrri:
:n"t:*
"
rzqdo;"j PolityceKonsumenckiejna lata 2010'2013'
do przedsigbiorc6ww sprawach
Szczegolowezestawieniewyst4piefrtzecznrkakonsument6wnr 2, stanowiqcazalqcz'nkdo
tabela
ochrony praw i interes6wkonsumentO* ptr.attawia
niniejszegosPrawozdania.
i Konsument6w'organami Inspekcji
4.Wsp6ldzialaniez urzpdem ochrony Konkurencji
i innymi instytucjami w zakresie
Handlowej oruz organizacjami ko"nsumenckimi
ochrony konsument6w.
t

wielu skutecznych dzialah w dnedflrue
Podejmowanie przez rzecnika konsument6w
Konkurencji
nie byloby19ai*t bez wspolptacyzurzgdem ochrony
ochronykonsrrmerrtow
oi*afi'aciami konsumenckimii innymi
i Konsument6w, organami inspekcji Handlowej,
postednio problematykqkonsumenck4'
instytucjami zajmuj4cymisiq .bezposredniobqdZ
Poniewazkatdyztychpodmiot6wmainneuprawnieniaimo2liwoScidzialania.A
oroblematykakonsumenckajestszerokair6inorodnaobejmujerozmaitekwestiez$||qzanez
u"""rtnik6w rlmku,jakimi s4konsumenci.
il;;;ri"brfrt
W s p o l p r a c a t a p o l e g a r y . s y g n a l i z o w a n i u p r o b l e m o w d o t y cwymianie
z l c y c h ninformacji
aruszefrpraw
wla$ciwosci,
d-o
jednostkom,
rtoro*ni.
1"h
konsument6wodpowiednim
szkoleniach,spotkaniachpowiq'zanychz
i wiedzy fachowej, uczestnictwie;;;ahyth
wspoldzialania w zakresie ochrony
wymiana doSwiadtzefr i ustalaniem kierunkow
konsument6w.
Wokresieobjgtymsprawozdaniemrzecadkkonsument6wwspoldzia|a|zUrzgdemochrony
polegala-nasygnalizowaniuniekorzystnychdla
Konkurencji i fonr.uitent6w. Wspolpracata
wymagajqcych podjgcia .dd.al?h przez organy
konsument6w
jednolitej interpretacji
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l. Wnioski rzecz.t'trkakonsumentow
doiycz4cepolepszeniastandard6wochrony konsument6w
.
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konieczno6i stalego podnoszenia kwalifikacji zawodolvych
, konsument6w,

przez rzecznika

stala i bie21ca wsp6lpraca z administracjarzqdow4 instytucjami i orgamzacjami
spolecznymi,
zajmuj4cymisigbezpo6rednio
bqdZpo$rednioochronakonsument6w,
utrzymywanie dzialalno6ci edukacyjnej w szkolach publicznych powiatu i
prowadzenieporadnictwakonsumenckiego
na stronieinternetowejStarostwa,
koniecznoSc
wprowadzeniaregulacjiprawnychzobowiq,zuj4cych
przedsigbiorc6wod
uczestnictwaw sqdachpolubownyclr,co pozwoli na szybszerozstrzyganiespor6w
konsumenckicll
zapewnienierzeczrikom konsument6wnowych material6w edukacyjnych,w,ilaszcza
film6w o tematycekonsumenckie,lct6re poslu2qdo prowadzeniewielu ciekawych
zajgt z nilodymi konsumentami
w szkolachpowiatu.

2. Wnioski dotyczqcepracy rzecznikakonsument6w.
'

niejasne,nieprecyzyjneprzepisy,zbyt czgsteich zmianypowoduj4 ze prowadzona
dzialalno66w zakresie ochrony praw konsument6wwymaga ci4glego i biezqcego
podnoszeniakwalifikacji zawodowych przez rzecnika konsument6w,zar6wno
poprzezuczestnictwow organizowanychszkoleniaclr"jak i formie samoksztalcenia,

'

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