


 1

Załącznik nr 1 do  
Uchwały Nr XXVII/282/05  

Rady Powiatu Kościańskiego  
z dnia 26.04.2005 roku 

 
   

 
SPRAWOZDANIE 

 
z działalności Powiatowego Rzecznika  Konsumentów  w roku 2004. 

 
 
I . Wstęp i uwagi ogólne dotyczące działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów. 
 
                  Instytucję powiatowego rzecznika konsumentów wprowadziła z dniem 1 stycznia 
1999 r. ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje 
organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa / Dz. U. Nr 106, 
poz. 668. / Akt ten znowelizował art.6 ustawy z dnia  25 lutego 1958 r. o Państwowej 
Inspekcji Handlowej / Dz. U. z 1969 r. Nr 26, poz. 206 z późn. zm. / i uzupełnił o art. 21 c 
ustawę z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie 
interesów konsumentów / Dz. U. z 1999 r. Nr 52, poz. 547 z późn. zm. /. 
                  Aktualnie rzecznik działa  w oparciu o ustawę  z dnia 15 grudnia 2000 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów  /  tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 z 
późn.zm. /. 
                  W roku 1999 rzecznik został powołany jako rzecznik wspólny dla miasta Leszna 
oraz powiatów : leszczyńskiego, kościańskiego i rawickiego. W okresie sprawozdawczym 
organizacja funkcjonowania rzecznika uległa zmianie.. Uchwałą  Nr VII/77/03 Rady Powiatu 
Kościańskiego z dnia 29 kwietnia 2003 r.  powołana została instytucja  rzecznika 
konsumentów tylko dla powiatu kościańskiego. Powiatowy  rzecznik  konsumentów  działa 
od dnia 1 maja 2003 r. Rzecznik zatrudniony jest w niepełnym wymiarze czasu pracy na 2/5 
etatu. Rzecznik konsumentów przyjmuje interesantów w każdą środę w godzinach od 10.00 
do godz. 15.00 w siedzibie  Starostwa  Powiatowego w Kościanie przy ul. Kościuszki nr 22 
                    Wszystkie działania rzecznika , w okresie sprawozdawczym, realizowane były na 
podstawie kompetencji określonych ustawami, w tym głównie na podstawie art. 37 ustawy z 
dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów / tekst. jedn.  Dz. U. z 2003 r. 
Nr 86, poz. 804 z późn. zm. /. 
 
 
II . Realizacja ustawowych zadań rzecznika konsumentów. 
 
1. W zakresie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w 
zakresie ochrony konsumentów. 
 
                            
                   W ramach pełnionych dyżurów oraz korespondencyjnie, w okresie 
sprawozdawczym, tj. od dnia 1 stycznia   2004  do dnia 31 grudnia 2004 r. do rzecznika 
zwróciło się ogółem 220  konsumentów.  Z  tej  ogólnej liczby  porad w formie telefonicznej 
udzielono – 50, 122 osobom Rzecznik udzielił porad i informacji bezpośrednio, a 48 spraw 
zostało załatwionych korespondencyjnie. 
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                   Tematyka oraz zakres udzielonych porad względnie informacji obejmowała 
generalnie naruszenia szeroko pojętych uprawnień konsumentów, co szczegółowo 
przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.   
                   Oprócz udzielenia informacji i porad, w związku ze zgłaszanymi problemami, 
rzecznik podjął następujące działania: 

- w 48 przypadkach wystąpił pisemnie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i 
interesów konsumenckich / szersze omówienie patrz pkt 3 oraz załącznik nr 2 do 
sprawozdania  / , 

- w  20  przypadkach przygotował konsumentom pisma i wezwania kierowane do 
przedsiębiorców naruszających ich uprawnienia, 

- w 15 przypadkach skierował konsumentów do Polubownego Sądu Konsumenckiego 
w Lesznie celem złożenia wniosku o wszczęcie postępowania przed takim sądem , 

- w 20 przypadkach przygotował  konsumentom pozwy sądowe o zapłatę w 
postępowaniu upominawczym, 

- w 35 przypadkach przygotował konsumentom pisma i wezwania odstępujące od 
umowy albo żądające obniżenia wynagrodzenia, zaadresowane do przedsiębiorców 
naruszających ich uprawnienia. 

   W porównaniu z rokiem 2003 utrzymywała się stała tendencja dodatnia i nastąpił  
wzrost liczby konsumentów zwracających się do rzecznika o udzielenie informacji i 
porad prawnych, odpowiednio z   193 do 220 , co stanowi wzrost o   14 % . 

 
 
2.  W zakresie  składania wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa 
miejscowego dotyczących ochrony interesów konsumenta. 
   
        W okresie sprawozdawczym rzecznik nie korzystał z tej kompetencji. Nie mniej jednak 
, na wniosek Urzędu  Miejskiego Śmigla, rzecznik  wyraził opinię do projektu uchwały Rady 
Miejskiej Śmigla w sprawie liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego 
taksówką na rok 2005, stosownie do postanowień art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 
r. o transporcie drogowym. 
 
 
3. W zakresie występowania do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów 
konsumenckich. 
 
            W 48  przypadkach zgłoszeń konsumentów rzecznik, uznając oczywistość i rażący 
stopień naruszeń interesów konsumentów, skierował pisemne wystąpienia do 
przedsiębiorców. Wystąpienia te zawierały : zwięzły opis stanu faktycznego wynikający z 
relacji konsumenta i przedstawionej dokumentacji, ocenę prawną, informację o 
konsekwencjach prawnych mogących dotyczyć adresata oraz wniosek o dobrowolne, 
polubowne załatwienie sporu. 
           Ogółem w okresie sprawozdawczym zakończono postępowanie w 38 sprawach. W 
toku załatwienia pozostaje 10 spraw z roku 2004 r. 
           Szczegółowo sposób załatwienia , efekty oraz skuteczność działań rzecznika na tym 
polu, ilustruje   załącznik nr 2 do sprawozdania. 
            W porównaniu z rokiem 2003 znacznie wzrosła liczba przypadków wymagających 
interwencji rzecznika wobec przedsiębiorców, odpowiednio z 20 przypadków do 48, co 
stanowi wzrost o  140 %. 
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4. W zakresie współdziałania z instytucjami ochrony konsumenta oraz  organizacjami 
konsumenckimi. 
 
            W okresie sprawozdawczym rzecznik kontynuował współpracę i kontakty z 
Delegaturą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Poznaniu, Wojewódzkim 
Inspektoratem Inspekcji Handlowej Delegatura w Lesznie. oraz  Stowarzyszeniem 
Konsumentów Polskich w  Warszawie. Jako pożyteczne i pomocne rzecznik ocenia 
możliwości telefonicznych konsultacji z służbami prawnymi wymienionych instytucji . 
             Za szczególnie ważne i potrzebne należy uznać dobre kontakty bieżące z leszczyńską 
Delegaturą  Inspekcji Handlowej. 
 
5. W zakresie występowania  przeciwko czynom nieuczciwej konkurencji. 
 
            W okresie sprawozdawczym rzecznik nie korzystał z tego uprawnienia. 
 
6. W zakresie ochrony zbiorowych interesów konsumentów. 
 
          W okresie  sprawozdawczym  rzecznik nie korzystał z przedmiotowej kompetencji. 
 
7. W zakresie żądania wszczęcia postępowania antymonopolowego. 
 
          W okresie sprawozdawczym rzecznik nie otrzymał  informacji uzasadniającej takowe 
żądania. 
 
8. W zakresie określonym przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów. 
 
          W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła potrzeba podejmowania przedmiotowych 
działań. 
 
9. W zakresie przeciwdziałania stosowaniu w obrocie konsumenckim tzw. 
niedozwolonych klauzul umownych. 
 
            W okresie sprawozdawczym rzecznik udzielił 18 porad prawnych i informacji w 
przedmiotowym zakresie, a w dwóch przypadkach skierował wystąpienie interwencyjne do 
przedsiębiorców, żądając dobrowolnego zwrotu świadczeń pieniężnych konsumentom 
związanych ze stosowaniem   niedozwolonych klauzul umownych..   
 
10. W zakresie wytaczania powództw sądowych na rzecz konsumentów oraz 
występowania do  toczących się postępowań w sprawach o ochronę interesów 
konsumenta. 
 
         W okresie sprawozdawczym rzecznik wytoczył  cztery powództwa, w tym trzy o 
zapłatę w trybie postępowania nakazowego  oraz  jedno z tytułu niewłaściwego wykonania  
dzieła. Sprawy  zostały  prawomocnie rozstrzygnięte. Ponadto rzecznik prowadzi  sprawę  o 
egzekucję świadczenia niepieniężnego oraz sprawę  egzekucyjną o zapłatę. 
          Podkreślić należy, iż Rzecznik stara się z rozwagą korzystać z uprawnień 
procesowych. W każdym z przypadków kończącym się wytoczeniem powództwa rzecznik 
podejmował usilne działania wyjaśniająco- mediacyjne.  Niestety , na skutek braku woli 
porozumienia ze strony przedsiębiorców, spory te musiały znaleźć rozstrzygnięcie w 
postępowaniach sądowych.  
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11. W zakresie spraw o wykroczenia na rzecz konsumentów. 
 
            W okresie sprawozdawczym rzecznik nie występował w charakterze oskarżyciela 
publicznego w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów. 
 
12. W zakresie edukacji konsumenckiej. 
 
            W okresie sprawozdawczym rzecznik odbył jedno spotkanie z uczniami szkół 
ponadgimnazjalnych  z  kandydatami do uczestnictwa w II Wielkopolskiej Olimpiadzie 
Wiedzy Konsumenckiej, której honorowymi patronami byli Prezes Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumemntów pan Cezary Basiński oraz Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego pan Stefan Mikołajczak.  
            Ponadto rzecznik zorganizował i przeprowadził konkurs powiatowy II Wielkopolskiej 
Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej. Celem Olimpiady było propagowanie wiedzy 
konsumenckiej wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. 
 
 
III . Wnioski. 
 
          Z przedstawionych danych sprawozdawczych za rok 2004, w ocenie rzecznika, wynika co 
następuje: 
 
1. Stały wzrost liczby udzielanych przez rzecznika porad, interwencji wobec 

przedsiębiorców i wytoczonych pozwów wskazuje, iż przedmiotowa instytucja staje się 
coraz bardziej popularna. Dużą rolę w tym zakresie mają środki masowego przekazu. 

2. Oprócz wzrostu ilości spraw wzrósł także ich ciężar gatunkowy i stopień 
skomplikowania. Poszerzony został  również zakres ustawowych kompetencji rzecznika. 

3. Należy intensyfikować i urozmaicać przedsięwzięcia w zakresie edukacji konsumenckiej, 
zwłaszcza wśród młodzieży szkolnej, organizując na przykład spotkania, seminaria, 
konkursy wiedzowe, itp. 

4. Szerokiej informacji co do ochrony swoich praw oczekują  wszyscy konsumenci. W tym 
celu, oprócz kontynuacji współpracy z lokalnymi środkami masowego przekazu, należy 
udostępnić konsumentom ulotki informacyjne, poradniki itp., oczywiście w miarę  
posiadanych środków finansowych. Z nieznajomością wśród  konsumentów instytucji 
chroniących ich interesy idzie w parze brak świadomości przysługujących im praw. 
Konsumenci nie znają swoich uprawnień, nie rozróżniają dwóch trybów zgłaszania 
roszczeń / niezgodność towaru z umową, gwarancja /, nie znają terminów ich składania. 
Niepokojące jest, że jedynie 40 % konsumentów zapoznaje się dokładnie z treścią 
umowy przed jej podpisaniem, a 26 % czyta ją pobieżnie.  

 
 
 

POWIATOWY 
RZECZNIK KONSUMENTÓW 

(-) 
Ewa Szymczak 

 
 
Kościan, dnia   31 marca  2005 r. 
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                                                                                              Załącznik nr 1 
                                                                                               do sprawozdania za rok 2004 
 
 
 

TEMATYKA I ZAKRES  PORAD  ORAZ  INFORMACJI 
udzielonych przez Powiatowego Rzecznika  Konsumentów w roku 2004 

   
 
 
Określenie tematyki porad i informacji     
                                                  

dot. mieszkańców 

 
Odpowiedzialność sprzedawcy za niezgodność towaru 
konsumpcyjnego go  z umową / postępowanie reklamacyjne / 
ogółem: 
z czego : 
 
 
 

- obuwie 
- odzież 
- meble 
- inne artykuły przemysłowe 

 
 
 
 

 
 
          80 
 
 
 
        
         35 
         25 
         15 
           5 
        
          
        
          

 
Naruszenie uprawnień z tytułu  gwarancji jakości towarów 
handlowych ogółem: 
z czego : 
 
 

- sprzęt  elektroniczny i RTV 
- sprzęt AGD 
- inne artykuły przemysłowe 

 
 
 

 
  
        63 
 
 
        
        30 
        20 
        13 

Wadliwe wykonanie umów o dzieło i umów o wykonanie usług  
ogółem: 
z czego : 

- usługi bankowe i finansowe 
- usługi  telekomunikacyjne 
- usługi  turystyczne i  hotelarskie 
- usługi remontowo- budowlane  
- usługi stolarskie i tapicerskie 
- inne usługi 

 

 
        32 
 
          5 
        12 
          1 
          7 
          6 
          1 
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Odstąpienie od umów sprzedaży towarów z powodu niezgodności  
towaru konsumpcyjnego z umową 
 
 
 
Odstąpienie od umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa i 
na odległość 
 
 

 
 
 
 
       35 
        
 
 
         
        10 

 
 
Inne przypadki naruszenia interesów konsumentów 
 
 

          
 
        - 

                                                          Razem 
 
 

     220 
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                                                                                       Załącznik nr 2 
                                                                                       do sprawozdania za rok 2004 
 
 
 
 

ANALIZA 
interwencji    pozaprocesowych wobec  przedsiębiorców  w roku  2004 r. 

 
 

Lp Sposób załatwienia 
 

Dot. mieszkańców

 
 1. 

 
Ilość spraw załatwionych pozytywnie zgodnie z żądaniem 
konsumenta 

 
        19 

 
 

 
2. 

 
Ilość spraw załatwionych w drodze zawarcia pozasądowej ugody 
stron    sporu 
 
 

 
        4 

 
3.    

I

 
Ilość  spraw wyłączonych do dalszego postępowania przed 
sądami 
 

    

     
 
       2 

 
 
4. 

4

 
Ilość spraw załatwionych negatywnie ze względu na stanowisko 
 przedsiębiorcy 
 
 

       
 
        8 

 
5. 
 
 

 
Ilość spraw załatwionych negatywnie ze względu na brak reakcji 
ze strony przedsiębiorcy 
 
 

      
 
        5 

 
6. 

 
Ilość  skarg bezzasadnych  i wycofanych 
 
 

      
        0 

 
7.    

 
Ilość  spraw przekazanych do załatwienia na rok 2005 

 

      
 
       10 
 

                                   Razem                                                             48 
 
 

                                                                                       
 
 


