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I. WSttEP n UWAGI OGOttlE DOTYCZACI] TIZIA.LALNOSCI POWIA:IOWEG()

IRZF]CZNXKA I(ONSUMN NIOW

Powiatowi powierzono wykonywanie 'zadah publicznych o charaktetze

ponadgmimlym w zakresie ochrony praw konsument6w. Powiat wykonuje pt'zedniotowe

zadania za po6rednictwem Biura Powiatowego Rzecznika I(onsr-rrnent6w, wyoclrqbnionego

\,v strulcturze organtzacyjnej Starostwa, Podstawg prawn4 dziatralnoSci Por,viatowego

I{zeoznika l(onsument6w stanowi4 przepisy art. 39 - 41 ustawy o ochlonie konkurenoji i
konsunrent(>w, zal szczeg6lowe zadaniaRzeczntka okre6la afi. 42 ww' ustawy.

Sprawozdante z dzialalnoSci Rzecznika stanowi wykonanie obowi4zku wynikaj4cego z art' 43

.rit, 1 usla.wy o oohronie konkurencji i konsr.rment6w na podstawie, kt6rego Rzecznik

przedkLada w telminie c1o dnia 31 marcar Staro6cie do zatwierdzenia roczne splawozdernie
:r," swojej clzialalnofci w loku poprzeclniur ot.az prz,ekazttje je u4a6ciwej rniejscowo

clelegaLwz,e UlzEdu Ochrony i(onkurencji i Konsumentow'

Informacjg o instytucji Rzecznikamobnatzyskaf na stlonie internetowej Powiatu N4ifskiego,

Stowarzyszenia Konsument6w Polskich, Federacji Konsumentow oraz lJrzqdu Ochrony

I(onkurencjii i Konsument6w, kt6ry prowadzi aktywn4 politykg medialn4, maj4c,at na celtt

podkre$lanie roli Rzeoznik6w jako waznego ogniwa wSr6d instytr"rcji zajmuj4cych siq ocLrr:onr1

konsument6w.

Rzeczlik F,onsnment6w posiada kompetencje doradcze i procesowe, nie posiada natorniast

kompetencji kontrolnych ani wladczych.

L. Stru.ktura Biura Powiatowego Rzecznika l(onsurnent6w, stan kactrowy.

powiatowy Rzecznik I(onsurnent6w w Mirisku Mazor,vieckim w 2014 t. wykonywat swoje

zadaria plz:y p omo cy plac o wn tl<a z W\<sztalceni em wy Zszy n pra wn i czyrn,

przyjgcnt konsument6w w 201ttr r. odbywaly siq trzy nzy w tygodniu: w poniedzialek

w 
-godzinach 

9.00-15.00, we Morelc i czwartek w godzinach 8.00-14.00. Ponimo

*yinu",rrnia godzin przyjmowatria interesant6w w celu umozliwienia przygotowywania

wyst4pien Rzecznika, Ftzecznrk i zatruclniony pracownik przyjmowali inl-eresant6w

w-godzinach pracy Starostwa Powiatowego tj. w ponied;zialek w godzinach 8.00-17.00;

wtoiek - czwartek w godzinach 8,00- 16.00; pi4tek w godzinach 8.00-15.00'



II, IRE.ALIZACI.A Z.A.DAN RZECZNII(A KONSUMENTOW

Do ustawor,vy ch zadan Rzecznika naIe|y :

' zapewnienrebezptatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawlej
w zakresie ochrony interes6w konsument6w,

* v\rystQpowanie do przedsiqbiolc6w w sprawach ochlony praw i intere s6w
konsument6w,

' fakultatywne wylaczaniepow6dztw na rzeczkonsument6w oruzwste2powanie
za ich zgodq do tocz4cego sig postgpowania w sprawach o ochrong ilteles6w
konsument6w,

o wsp6ldz'ialame zwlaSciwymi miejscowo delegaturami Urzgdg Ochrony
I(onkurencji i Konsument6w, organami Inspekcji Flandlowej oraz
or ganizacj ami kons umenckimi,

, skladanie wniosk6w w sprawie stanowieniai zmianv przepis6w prawa
miejscowe go w zakresie ochrony interes6w konsument6w,

Rzeoznik rcahzowal swoje zadanta popvez udzielanie porad i informacji, vrspielajqc
na bieZ}co konsument6w w calyrn procesie reklamacyjnym aL do jego zalconczania. Jest
to skuteczna fbrma pelni4ca jednoczesnie funkcjg edukuj4c4 obie strony z zalcresu prawa
konsumenckiego. Podejmowane byly r6wnteL interwencje wyst4pienia pisemne
do przedsiqbiorc6w, w sytuacji, kt6rej clzialanta podejmowane ptzez konsument6w nie
odnosily oczlekiwanego rezultatu i w dalszym ci4gu naruszane byly icli inleresy.

Podstawowl'm problemem utt'udniaj4cym dochodzenie roszczert r'eklamacyjnych jest br-ak
SwiadomoSci plzecigtnego konsurnenta o jego prawach w stosunku do przedsigbiorc.y. przecle
wszystkinr pomitno tak dlugiego czasu obowi4zywania ustawy o szczeg6lnych warunkach
sprzedazy konsumenckiej, w dalszyrn ci4gu konsurnenci rie wieclzq o jej istnieniu, dochodz4c
swoich roszczen jedynie z postanowieri wynilcaj qcych z gwaranaji, Fakt ten wykorzystuj4
gl6wnie sprzledawcy towar6w, na kt6re udzielono gwalancji ikuzd1r-eklamaojg tratcrr-r;a,;at<<i
reklamacj g g;warancyj n4.

Realizaoj g ustawowych zadan Rzecznika przedstawi a poniirszatabela.

Lp. Fio<lzaj spraw Liczba
spraw

Rozstrzygn igcie

pozytywnie negatywnie Zakothczone
wviaSnieniem

w
toku

Sprawy
saclowe)

I Wyst4pien ia do przedsigbiorc6w
w splau,aclh

o ochlong iinteres6w
lconsument6w (postgpowani a)

203 I0'2 20 27 53 I

2 Zapewnienie bezplatnego
poradnictwa konsumenckiego i
infbunacji prawnej w zakresie
ochrony lconsument6w w fot'rnie
piserrr.re j

105 105

3 Zapewnienie bezplatnego
poradnictwa konsutnenckiego i 1542 1502



infbrmac-ii prawnej w zakresie
ochlony l<onsument6w

R.AZtrM 1810 1.02 z0 1634 3J I

1. Zapewnienie bezplatnego poradnictwa konsuul,enclciego i ir.lforuracji
prawnej w zakresie ocluony interesdw konsunlentdw.

Charakter udzielanej przez Rzecni'ka I(onsument6w pomooy :

o osobiScie (bezpodrednio w biur.ze),
o telefonicznie,
o listownie,
u, drog? mailow4.

W roltu IZAI4 Powiatowy ]ieecznik l(onsmment6w w Mirisku Mazowiealcirn hvl
zaanguitownny w 1810 spraw

Bezplatne proradnictwo konsumenckie i udzielenie inflormacji prawnej w zakresie ochrony
konsumentd w przedstawia poniz sza tab ela:

___ pre4l,lotjpravuy Itazem

-{{rryg'ily-lygi_ __ 624

ubezpieczeniowa 32

finansowa (inne niz ubezpieczeniowa) 72

remontowo-budowlana OJ

dostawy errergii, gazu, ciepla, wody, wyw6z nieczystodci 40

l4{g-qtacja (telefony, TV) 77s
burrvs tyczno-ho telarska 7

deweloperska, podrednictwo nieruchornodcr 28

motoryzacla '19

Y Lqrr ltLLa 4

timeshale

pocztowa

gastronornic:zna 1

prz,ewozowa 1a

e dukacyjna/l l uituralna/rekr.eacyjno-sp oltowa 9

medyczna 3

wyposazeltle wngtrz

pogr"zebowa

wirrdykacyjne 113

lnne 26

lI. Urnowy slxzeda|y, w tym: oJz.

obuwie i od,z.ieL 275

wvposaZenie mieszkania 87



sprzet RTV i AGD (sprzgt telekomunikacyjny) 1.72

komputer i akcesoria komputerowe

motoryzacjaL 26

artykuly sp<t2ywcze

artykuty chemiczne i kosmetyki

zabawki

lnne 87

III. Umowy poza lokalem i na odlegtodd 246

RAZEM wszystkich spraw 1.542.

2. Wyrltqpowanie do przedsigbiorc6w w sprawach ochrony praw i interesdw
konsuneent6w.

W przypadku naruszenia interes6w konsument6w, po zakoficzonym procesie
reklamacyjnym, Rzecznik podejmuje dzialanLa na tzeoz konsumenta, w jego indy'widualnym
sporze z przedsiEbiorc4. W zalehnoSci od rcdzaju sprawy r zgromadzonego materialu,
Rzecznik na podstawie obowi4zuj4cego stanu prawnego wskazuje przedsiEbiorcy wla5ciwy
spos6b zaLatwtenta sprawy i wnosi o jego realizacjq lvb zwraca sig o przeclstzrwienie
wyjaSnieri wobec skargi konsumenta. Podejmowane interwencje prowadzone :;t1 bardzo
wnikliwie, f . do wyczerpania wszystkich algument6w, ht6re mog4 byi podstaw4 do zmiany
stanowiska przedsigbiot'cy. Poleritki orcz mediacje prowadzone z przedsiqbiorcami byly
niekiedy dlugotrwate, pracochlonne, ale w wiqkszoSci spraw zakoilczyly siq pozytywnym
lezultatem,

W roku 201.4 Rzecznik wystEpowal vr 203 sprawach, Strukturg sprulw przedstawi a poniaszy
t)-/'

Frzedmiot sprawy ltazern

[. Uslugi, w tym:

ubezlrieczeniowa 2

finansowa (inne niz ubezpieczeniowa) 77

remontowo-budowlana 7

dostawy energii, gazu, ciepla, wody, wyw6z nieczystodci 3

telekomunikac a (telefony, TV) ,, /|

tulystyczno- hotelalska

dewelopersl,la, podrednictwo nieruchomo6ci 1

rnotoryzacja 1

pralnicza 1

timeshare

pocztowa

gastronorniczna

otzewozowel 1

edukacyjna/l<ulturalna/rekreacyjno-sp ortowa J

nledyczna

t.
N



wyposazenie wnetl'z

pogrzebowa i
windykacyjne 79

tnne 4

II. Urnowy sprzedaizy, w tym:

obr-rwie t odzie2 57

wvposazenie mieszkania 7?_

sprzgt l.l.'IV i AGD (sprzqt telekornunikacyjny) 9

komputel i ,akcesoria komputerowe 5

motoryzacja 3

artykuly spctLywcze

artykuly chemiczne i kosmetyki

zabawki

11111e 79

IIn. Umowy poza lokalern i na odlegto66 20

RAZEM 203

W wyniku podjgtych przez Rzeaznika interwencji do przedsiqbiorcy konsumenci
w wiqlcszo6 ci przypadk6w uzyskali :

o reahzaciq umowy zgodnie z ustaleniami,
@ 'zwrotpienigdzy zatowary niezgodne zumow4,
q, wymiang towar'6w na'zgodne z\mowq,
n nieodpiatnqnaprawg towar6w,
0 umorzenie kar pienigznych.

3. Wsp6ldzialarrie z UOIfiK,
organizacj ami konsumenckirni
konsument6w.

organarrri Inspekcji Xlandnowej oralz

i innynni instytucjami w zakresie oclu:ony

W niekt6rych Vzypadkach pomimo wezwania Rzeczntka, przedsigbiorcy nie zmieniali
swojego stianowiska. W przypadku stosowania praktyki naruszaj4cej zbiorowe interesy
konsumentirw, Rzecznik wystqpowai do Plezesa UOIfiK z 'zawradomieniem, Udzielal
rownreit infbrmacji dla Prezesa UOIfiK na potrzeby ptowadzonych postepowaf z, zaktesu
praktyk nanszaj 4cych zbi orowe intele s y konsurnent6w.
'W 

ramach r,vsp6lpracy i komr-rnikacji z wla6ciw4 delegatur'4 inspekcji Handlowej, konsumenci
byli informowani o mozliwo6ci skorzystania z z,atnies'zazonej na stlonach intelnetowych
Inspekcji H.andlowej rzeczoznawc6w, o rnozliwoSoi przeprowadzeria rnediacji r dzialaniv
PolubowneS;o S4du Konsumenckiego.
Natomiast w sprawach, w kt6rych konsumenci dohonali transakcji handlowych
z przedsiqbiolc4, kt6rego siedziba mie$cila siq w lJnii Er"rropejskiej, kielowani byli do
Er"rrop ej skiego Centrum I(onsumenckiego.



4. Wytaczanie pow6dztw na rzecz konsunaent6w.

Wobec braku polubowne go zakonczenia sporu, sprawy kierowane byly do sqdu, przez
konsumentow,Rzecznik natomiast uclzielal w tlnn zal<resie poracly pturrr..i"i wyjail.niert, b4dL
tez wstgpni,3 przygotowywal pow6 dztwo (sprzeciw od nar<azu zapLaty).

5" Dziatania o charakter.ze eclukacyjno-informacyjnym"

NajczqSciej stosowanQ form4 eclukacji jest wskazanie konsumentom w rarnach porady,
przyslugujqcych im praw oraz spos w konkretnej sprawie. Konsrmrerici
by m6c w spokoju i ze zrozumie g ze swoimi- prawami otrzymywari
bezplatnie poradniki, broszury edu zytania i zapoznania siq * .ioro,r.W zwiqzl<u ze zmianq ptzeprsSw konsumenckich b'Ndzo chEtnie korzystali :r broszur
inforrnaoyjnych UOKiId. PrzedsiEbiorcy rowniez korzystali z pirblikacji UOKjI( i naleLy
zauwaZyi, 2e juL w lutym 2015 r. Rzecznik nie clyspono*al urri 1eAnq. publikacja clla
przedsiqbiolc6w dotyc zqaq zmran w plzepisach konsumenckich,

III. '!iVNIOSKI

W 2014 r" Powiatowy Rzecznik 1(onsument6w u, Miriskr-r Mazowieckirn realizowal zadania
nalozone przez ustawg o ochronie konkurencji i konsument6w, Kontyriuctwane byly przyjqLe
przed laty nrLetody udzielaniaporad i pornocy prawnej konsurnentorn, Zakres i foi.my dziali.nta
Rzec'zrikabyly'zrozmcowane, dostosowane clo oharalcteru i okolicznorjci konkret'ej spr.a\,vy,

Pomoc Fowiatowego Rzecznika I(onsument6w jest bardzo pozytywnie odbierana pnez
mieszkafc6w powiatu miriskiego, w szczeg6lno$ci, Ze mogq uzyskac bezptatn4 plrno,
pra\Mlq w zakresie ich praw. Ma to istotne znaczenie w s'zazegolno5ci w spr.awach clrotnych,
Lycia codziennego oraz dla cls6b starszych, kt6rzy szczegolnie naraizeri s4 na nieuczciwe
praktyki rynkowe przedsiEbiorc6w.

Powiatowy Rzec


