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RZECZNIKA

KONSUMENTOW
zatrudnionychoŚób oraz ich kwalifikacje
struktura biula rzecznika,.stankadrowy (i|ość
zawodowe).
od dnia 1 maja 2007 roku funkcję PowiatowegoRzecznika Konsumentów pęłni
Ewa Kaliszewska'wówczas powołanana to stanowiskouchwalą Nr VIII/64/2007Rady Powiatu
Słupskiegoz dnia 24 maja 2007 roku, a od dnia 1 stycznia 2009 roku. w związku
z wejściemw iycie ustawy o pracownikachsamorządowychz dnia 21 listopada2008 roku.
w wymiarzejednego
etatu.
zatrudnionaw ramachumo\y o pracęna czas nieokreślony
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w słupsku posiada wykształceniewyższe magistelskie
o kierunku Pedagogika oraz studia podyplomowe z zakresu Prawa Administracyjnego
i samorządowego.Rzecznikwypełniaswojeobowiązkijednoosobowo'a miejscen]wykonywania
pracy rzecznika jest starostwo Powiatowe w Słupsku. Pod względem mer).torycznym
podporządkowany
starościę
słupskięmu.
i organizacyjnymrzecznikiest bęzpośrednio

Il' REALIZACJA ZADAŃ RZECZNrKow KoNsUMtrNTow

1.

Zapewnienie bezplatnegoporadnictwa konŚumenckiegoi informacji prawnej

w zakresieochrony interesówkonsum€ n tów.
ogółęm 1373mieszkańców
Z porad PowiatowegoRzecznikaKonsumentówskorzystało
powiatu. o 98 osób więcei niż w roku 2009' w ramachdoradztwaprawnegoudzielanoporad
dotyczących głównie odpowiedzialnościprzedsiębiorców z t}.tułu udzielonej gwarancji
na zakupiony towar oraz uprawnień wynikającychz tytułu niezgodnościtowaru umową.
udzielono935 osobom.Poradydotyczyłyrównieżsposobu
Porad dotyczącychumó\\.sprzedaży
dochodzenia loszczeń wynikających z tytułu świadczonychprzez przedsiębiorcówusług.
wtym dostępudo telewizji cyfrowej (l|7 porad).
w szczególności:
usługtelekomunikacyjnych
finansowych i ubezpieczeniowych(łącznie50 polad)' tulystycznych(25 porad). mechaniki
ielektroniki pojazdowei(21 porad).Poradydotyczyłyrównieżwindykacjioraz ęgzękucjisądowej

w tych sprawachzgłosiłysię do rzecznika42 osoby. W l38 przypadkach
zaległychnaleŹności.
pozalokalemprzedsiębiorstwa
poradydotyczyłyumów za\ł'artych
i na odległość'
w szczególności
przez Intemet iw

miejscu zamieszkaniakonsumentóW'a w kilku przypadkachzakupów

dokonanychpodczasprezentacjitowalóww wynajętymlokalu'
Konsumenciuzyskaliinformacjena tematswoichuprawnieńi oborł'iązków
uregulowanych
swoichroszczeń.]ezeli zachodziła
w przepisachprawaoraz inlbrmacjeo procedurach
dochodzenia
(zgłoszenia
pism do przedsiębiorców
konieczność.
konsumenciotrzymalipomocprzy sporządzaniu
wez\ł'ania
przedsądowe.
odstąlieniaod urnowyitp').
reklamacyjnę.
tabelanr l.
Strukturęudzielanychporadprzedstawia
2.

skladanie wniosków w sprawie stanowi€ n ia i zmiany przepisów prawa

miejscowegow zakreŚie ochrony intereŚów konŚumentów.
Powiatow1'Rzecznik Konsumęntówbył informowanyo terminachi tematycesesji Rady
Powiatu Słupskiegoi zazwyczaj uczestniczyłw tych obradach. W omawianym okresie
sprawozdawczym nie zaclrodziła potrzeba składania wniosków w sprawie stanowienia
w zakresieochronyinteresówkonsumentów.
i zmianyprzepisówprawamiejscowego
3.

występowanie do przedŚiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów

konsumentów.
W 34 pisemnych sprawachskięrowanychdo PowiatowegoRzecznika Konsumentów.
podięto interwencjępoprzez wystą)ienie do przedsiębiorców w sprawach ochlony praw
i

interesów konsumentów' Wystą)ienia dotyczyły w

szczególnościzawańych umóv/

(l2 wystryień) iusług finansowych(6 wystą]ień).
na świadczenie
usługtelekomunikacyjnych
Pozostałewystą]ieniadotyczyty między innymi sprzędażysprzętu RTV i AGD. ańykułów
wyposaŹeniawnętrz i obuwia. wystąpieniaRzecznika w 19 sprawachzostałyzakończone
poz}'tywnie.Negatywnepodeiście
przedsiębiorcówi brak chęci polubownegozakończeniasporu
odnotowanow 12 przypadkach'a w tych spmwachkonsumencizostali pouczenio moŹliwości
dochodzeniaswoichroszczeńprzedstałymPolubownymsądemKonsumenckimlub przedsądami
powszechnymi'Trzy sprawy na dzień sporządzenia
niniejszegosprawozdania
tocząsię nadal.W
zostałybezzasadnieskierowane
ocenierzecznika 3 spośród12 sprawzakończonychnegaty\łnie.
przez konsumentów. a przedsiębiorcyW tychże sprawach słusznie odrzucali roszczenia
Konsunlento\ł'.
Pisemne wystąpienia do
pŹez

przedsiębiorców zawierały stanowisko przedstawione

konsumenta. stanowisko rzecznika wypracowane na podstawie relacji klienta.

J

popańe obowiązującymiprzepisamiprawa i interpretacją
postanowieńzawańych W umowach
ipodania informacjiw sprawie.W odpowiedzina pisma
oraz węzwaniedo udfieleniawyjaśnień
przedstawiali
pisemnieswojestanowisko.
rfecznikawe Wszystkiclrsprawachprzedsiębiorcy
St.ukturęwystąrieńdo przedsiębiorców
zawieratabelanr 2.
,l.

Wspóldzialanie z UoKiK'

organami Inspekcji Hand|owejoraz organizacjami

konsurnenckimi i innymi instytucjamiw zakresieochronykonsum€ n tów.
ze stałym Polubownym Sądem Konsumenckim
Naiczęściejrzecznik wppółpracował
przy Wojewódzkirn lnspektoracie Inspekcji Hand|owejw Gdańsku oddział Zamiejscowy
w Słupsku.a takżez MiejskinrRzecznikiemKonsumentóww słupsku' PowiatowymRzecznikiem
Konsumentó\\'w B)1owie i FedęracjąKonsumentów.współpracaukładasię bardzo dobrze'
Przy rozwiązywaniuzawiłychproblemów żecznik kontaktujesię główniez przęwodniczącym
rzecznikamiw celu usta|eniawspólnej interpretacjiprzepisów
sPsK. a takżezaprzyjaźnionymi
prawa.
współpracaz UrfędemOc|rronyKonkurencjii Konsumentówpolegałaprzedewszystkim
na wymianie informacji istotnychz punktu widzenia ochrony konsumenta. Ponadto Urząd
przekazujeRzecznikowibieżącewydawnictwaz zakresuochronyp.aw konsumentów'
Rzecznik rt'spółpracuietakże z De]egatulą Urzędem Komunikacji Elektronicznej
poprzez telefbniczneuzgadnianieinterpretacjiprzepisów z zakresuprawa telekomunikacyjnego
oraz z Delegaturą
UrzęduRegulacjiEnergetyki_przepisyzzakresuprawaenelgetycznego.
Powiatory Rzecznik Konsumentóww Słupskuzawarłz RzecznikiemUbezpieczonych
porozunrienie
zadańStronPorozumienia.
o współpracyrł'ramachusta\'r'owych
Jako bardzo dobrą rzecznik ocenia współpracęz TelekomunikacjąPolską S.A'.
Na telefbniczną prośbęrzecznika problemy konsumenckiesą bardzo sprawnie i szybko
rozwiązywaneprzez TP S.A.. pomocnyw tych splawachjest konsultantobsługujący
rzeczników
tylko dla rzeczników.
konsumentówz całeiPolski podnumeremtelęfonudostępnym
5.

wytaczanie powództw na rzecz konsumentówi wstępowaniedo toczącychsię

poslępowan.
Rzecznik nię \łystępo\\'ał
do sądu.ani teżnie wstępo\\'ał
do toczącychsię postępowań.
z racji tego. że nic dysponuje środkamina ęwentua|nępokrycie kosztów sądowych'
Ponadtorzecznikstoi na stanowisku.żew przypadkuwystąlieniaw imieniujednegokonsumenta'
inny mógłbysię doInagaćtakiegowystą)ienia'nawetw przypadkugdy rzecznikuwaŹałby
sprawę
za przegraną Koszty takiego postępowania rnogłyby się kształtowaćw

przedzia|e

4
roszczeniabyłaby
od ki|kudziesięciuzlotychdo kilku tysięcyzłotych (w przypadkugdy wartość
pełnomocnik).
Z uwagi na powyższerzecznik nie może
uysoka. a przedsiębiorcę
reprezento\ł'ał
takimikosztami.
Starostwana obciążcnie
narażać
jest pomocrzecznikaw przygotowywaniu
pozwó\ł
AItematywątegorodzajuposlępo\'vania
do sądu powszeclrnego..iak ido

sądu polubownegooraz innej dokumentacjiniezbędnej

w postępo\\'aniu
cywilnym.
6.

Dzirlaniaocharakterzeedukacyjno-informacyjnym.

Polt'iatort1Rzecznik Konsumentów współpracujez lokalnymi nrediami(pfasa.radio)
i przekazujeinfornracjena tematy uprawnieńkonsunrentówwynikającychf zawańych unrów
sprzedaży
oraz umó\łna \\)'konanieusług.
FederacjiKonsumentówmającąna celu
z Ioka|nymoddziałem
Kontynuowanowspółpracę
rozpro!!adzeniauśród konsumentów materiałówedukac1jnychz zakresu przysługuiących
praw.
konsunrenlom
(sprzedawcówi usługodawców)
rzecznik fozprowadzał
Wśródlokalnychprzedsiębiorcóu'
.
dla przedsiębiorców..
wydanyprzezUoKiK poradrrik..Przepisykonsumenckie
W Biurze obsługi |nleresantaStarostwaPowiatow€ g o.rt Słupskuoraz w swoim biurze
które są chętniecz}'taneprzez
rzecznik regularnicwykładanrateriałyinformacyjno.edukacyjne.
StarostwaPowiatowegow Słupskurzecznikzamieścił
konsumentów.Takżena stronieintęrnetowej
informacicna lematpra$ konsumęnckich.
7. PodĆjmow{niedziaIańrrTnikrjącychz:
.

art..l79 (38)Kpc (niedozwolon€ postanowieniaumowne)

W roku 2010 nie podjęto działańce|em wye|iminowaniaz umów zawańych przez
gdyż konsumenci.którzy radzili się do rzecznika
konsumentówniedozwolonychpostano\\'ień.
wnioskówani zastrzeżeń
w tychspra\ł'ach'
nie zgłosiliżadn}'ch
.

uŚtalry o przecilvdzia|aniunieuczciwympraktykom rynkowym

Rzecznik skierował do UoKiK

ce|em rozpoznania sprawę dotyczącą stosowania

nieuczcilt1'chpraklt'k rynkou.ychprzez Biuro Podróży TRIADA. Biuro to \łydałogaz€ t kę
zniżki i tzw.
reklamową..STAR.IER! I-A.|o 2010.. w którei ofelowałokonsunęntomokreślone
gratisy.jednakpo wykupieniuwycieczkiz tej of'ertykonsumencinie otrzymywaliobiecanychprzez
pr,/,czrzecznikakonsumentówdo biura TRIADA S.A. pisma
biuro upustó\\.Po w}'stosort'aniu
w tej sprawie.rzecznik otrzymałodpowiedź.iŹ oferta
z prośbą o infornracjei wyjaśnienia

)
promocyjnafnajduiąca się w gazetcewcale gazetki nie dotyczy. a dotycfy tylko Katalogu
..Lato20l0... Każdykonsumentczytającgazetkę'.STARTER! LATo 2010''mógłbyć przekonany.
jej
żeofelta promocyjnazawańa w '.czerwonychkleksach''na pierwszejstroniegazetki'właśnie
dotyczy.Nadmienićnależy.żenigdziew gazetce'nawetdrobnymdrr,*iemnie byłowspomniane'
żeofeńadotyczytylko Katalogu.'Lato20l0.''
.

ustawy o dochodzeniuroszczeńw postępowaniugrupowym

Do rzecznikaw roku 2010 nie wpłynęłyżadnewnioski ani skargi dotyczącerosfczeń
grupowych.
.

art. 42 ust. l pkt 3 uokik (występowaniew sprarvacho wykroczenia na szkodę
konsum€ n tów)

świadomie
bądŹ
Rzęcznik \rystępowałw typowychsprawach.w któfych przędsiębiorca
też nieświadomienaruszałprawa konsumentów. Na przykładwe wszystkich 7 sprawach
d|akonsumenta
crupie TP SA (w tym orange)zapadłosatysfakcjonującę
skierowanychprzęci\ł'ko
rozslrzygnlęcle'
Natomiast3 sprawy przeciwko PKF..skarbiec'' Sp' z o'o'. dotyczącezapłaconejprzez
konsumentówprowizji za rozpatrzeniewniosku o pożyczkę.która faktycznienigdy nie została
udzielona.zakończyłysię niekoŹystnynrwynikiem dla pokrzywdzonych.Niestety dotychczas
sądowegow celu
konsumencinie zdecydowalisię w tych splawachwstą)ićna drogępostępowania
swoichroszczeń.
wyegzekwowania
terenuwokół
.Iednaze sprawdotyczyłausługiwykonanianagrobkaoraz zagospodalowania
zmieniałswojekoncepcjewykończeniacałości
pomnikazmarłego.
w którejkonsumentnieustannie
po zakończeniuprac wykonanychzgodniez umową przychylałsię
usługi.Przedsiębiorcajednak
ki|kukrotnie do propozycji klienta i nięodpłatniedokonywal przeróbęk. Pomimo tego'
konsumenta,ten sprawę skierowałdo rzecznika
Źe przedsiębiorca uwzględrriałroszc7-enia
wystą]ienierzecznika do lirmy kamieniarskiej.poskutko\ł/ało
konsumentów.Grzecznościowe
ponowną deklaracją ze strony przedsiębiorcyprzychylenia się do roszczeń konsumenta.
Należynadmienić'żepomnikbyłwykonanyperfekcyjne'a terenwokółidealniezagospodarowany'
kierujesię zasadą:.'Klient naszPan.'.
Byłato jednaz niewielufirm.któIaw swojejdziałalności
.

^|t. 42 ust. 5 uokik w zw. z ań. 63 Kpc (przedstawianiesądo{i istotnego
pog|ądudla sprawy)

istotnegodla
Źadenwniosekz sąduo przedstawienie
W 20l0 roku do rzecznikanie wpłynął
sprawypoglądu.

o
tI|' wNIoSK| KoŃcowEl PRoPoZYcJE ZMIAN ZMIERZAJĄCYCH Do PoPRAWY
REALIZACJl PRA\ł KoNSt MENTÓw.
1. wnioŚki rzeczników dotyczącepolepszeniaŚtandardów ochrony konsumentów.
wykładów
Niezbędnejest organizowaniejak największejilościszloleń warsztatowych.
i konferencji.które podnosząkwalifikacjerzecznikówdo wykonywaniazadań z zakresuochrony
interesówkonsumentów.
2. wnioski dotyczącepracy rzeczników
powyzej.działaniarzecznikaw 2010 roku odznaczatysię rłymiemymi
Jak przedstawiono
kształtuje
się
efektami.Ilośćporadudzielonychprzez tzecznlka\4 stosunkudo roku poprzedniego
na podobniewysokim poziomie.co pozwalastwierdzić.żemieszkańcyPowiatuSłupskiegomają
świadomość
na temat moŹ|iwości
szukaniapomocy i dochodzeniaswoich praw' Z uwagi na
powyższe.
potrzebna.
należystwierdzić.żeinst}tucjarzecznikakonsumentówjest
społecznie
Lokalne media popularyzująplawa konsunrentów'jak również urząd Powiatowego
Rzecznika Konsunrentóww słupsku.co pozytywnie wplywa na świadomość
konsumentów
więdzą
o możliwościach
dochodzeniaswoichpraw.MieszkańcyPowiatusłupskiegow większości
gdzieszukaćpomocyi wsparciaprzy rozwiązywaniuproblemówkonsumenckich.
W obliczu rosnącego fapotrzebowaniana porady konsumenckie i lóżnorodności
prob|emów. z jakimi borykaią się konsumenci' nięzbędnejęst ciągłę usprawnianiepracy
i zaangażowanie
w plowadzonesprawy.
POWIATOWY

RzEcatrKKoNsUMENTÓw
Ęę9-l..*'&-<
Ewa Kaliszewska

zALĄczNIK|:
TABELE: NR I, NR 2, NR 3, NR {

SPRAWoZDANIE z DZIAŁALNoSCI
PoWIAToWYcH (MltIsK|cH' RzEczN|KóW KoN5UMENTÓw zA 2010R.
PowiatowvRzecznik Konsumentóww Słupsku

Tabela nr 1: zapewnienie bezpłatnegopoladnictwa konsumenckiegoi informacji prawnei
w zakresieochronykonsumenłów.

ogółem
I. Ustusi, w tym:
ubezpieczeniowa
finansowa (inne niż ubezpieczeniowa)
remontowo-budowlana
dostawy enelgii, gazrt,ciepła,wody, wywóz
nieczystości
telekomunikacia (telefony, TV)
czno-hotelarska
deweloperska,pośrednictwonieruchomości
motoryzacia
pralnicza

300
74

36
17

2
11.7

25
21
1

timeshare
Pocztowa
gastronomlczna
plzewozowa

edukacyjna/kulturalna/rekreacyjno-sportowa
medvczna
wvposażeniewnetlz
pogrzebowa
windykacyine
lnne

II. Umowy sprzedaży' w tym:
obuwie i odzież
wvposażeniemieszkania
sprzęt RTV i ACD (sprzęt telekomunikacyjny)
komputeri akcesoriakomputerowe
motoryzacia
artykuły spoźywcze
artykułYchemiczne i kosmetvki
zabawki
lnne

III. UmowY poza lokalem i na odległość

1
3

3
18
31.6
155

282
53
42

2
85
138

Tabela nl 2: Wystąpienia do przedsiębiolców w sprawie ochrony intelesów konsumentów.
Zakończone
pozyt''wnie

Przedmiot splawy

ubezpieczeniowa
(inna
finansowa
niż'
ubezpieczeniowa
remontowo-budowlana
dostawy enelgii, gazu, ciepła,
wody, wywóz nieczystości
(telefon,
telekomunikacia
deweloperska, pośrednicwo
nieruchomości
moto

edukacyjna/kulturalna/rekreacyjnomedvczna
osażeniewnętrz

II. Umo
obuwie i odzież
wyposażeniemieszkania i
darstwa domowego

sPrzęt RTv

i

ACD

(sPlzęt

telekomunikacyjny)
komputer i akcesoria komputerowe

artvkułv chemiczne i kosmetvki
zabawki
III. Umowv ooza lokalem i na

Sprawy
w toku

Tabela nr 3: Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów i wstępowanie do toczących się
postępowań'
Rozstrzygnięcie sądu

lp

Przedmiotsporu

pozyrywne
(np.
uwzględniające
żądanie
w zasadniczej
cześci)

Sprawy
negatywne

w toku

1.

Powództwa
dotyczące
reklamacji w
zakresie
niezgodności
towalu z umową
lub gwaranqi
towarów
2. Powództwa
niewykonania lub
nienależytego
wykonania usfug
3 . Powództwa
dotycząceuznania
postanowienia
umownego za
niedozwolone
4. Przygotowywanie
konsumentom
pozwów
dotyczących
reklamacji w
zakresie
niez8odności
towaru z umową
lub gwaranqi
towarów
5 . Przygotowywanie
konsumentom
pozwów
dotyczących
niewykonania lub
nienależytego
wykonania usfug
6 . Inne

2
Brak
o pozostĄch
informacji
brak informacji
zwrotnej od
zwrotnejod
konsumentów
konsumentów

Brak informacji
zwrotnej od
konsumentów

Brak
informacji
zwrotnej od
konsumentów

Brak
informacji
zwromel
od
konsumen

Brak
informacji
zwrotnej
od
konsumen
tów

Ilość
powództw
ogółem

RAZEM
1 . Sprawy kierowane
do rorpatrzenia
ptzez sąd
polubowny
f.

O pozostaĘch
brak informacji
zu'rotnejod

Brak
informaqi
zwrotnej od
konsumentów

Brak
informacji
zwrotnej
od
konsumen
tów

47

WstęPowanie
tzecznika
konsumentów do
postępowań

Tabela nr 4: Inne zadania:

L.p

Realizacja zadań wynikaiących z:

'1..

Ań. 479(38)Kpc - niedozwolonepostanowienia
umowne

2.

Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym
prakĘkom rynkowym

Ustawy o dochodzeniu Ioszczeń w
postępowaniu 8rupow).rn

Alt. 42 ust.l pkt 3uokik _ występowaniew
sprawacho wykroczeniana szkodę
konsumentów
Art.42ust.5uokik w zw. z art.63Kpc przedstawieniesądowi istotnegopoglądudla
sDrawv

Ilość

1

