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ROLA I ZADANIA POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW 
 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie 
ochrony praw i interesów konsumentów, w szczególności: 

 poradnictwo – zapewnienie konsumentom bezpośredniego poradnictwa  w zakresie ochrony 
ich interesów; 

 Informacja – informacja prawna o zakresie praw konsumentów; 

 edukacja – prowadzenie edukacji konsumenckiej; 

 pomoc w sądowym dochodzeniu praw – możliwość wytaczania powództwa sądowego 
na rzecz konsumentów oraz wstępowania za ich zgodą do toczącego się postępowaniu 
o ochronę praw konsumentów; 

 występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów. 

Rzecznik konsumentów jest instytucją samorządową o charakterze doradczym dla indywidualnego 
konsumenta. Nie posiada uprawnień do wydawania nakazów, zakazów, nakładania kar i grzywien 
na przedsiębiorców. Rzecznik służy konsumentowi przede wszystkim bezpłatną poradą prawną,     
a w celu wyegzekwowania należnych konsumentowi świadczeń wykorzystuje uprawnienia 
procesowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Największą bronią konsumenta jest wybór! To konsument decyduje czy wybiera dany 

towar lub usługę i od jakiego przedsiębiorcy. Świadomy konsument ma zawsze prawo 

wyboru. Rzecznik jest po to by tą świadomość konsumencką podnosić.  
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CHARAKTERYSTYKA PRACY POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW 
 

Jestem Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów 
w Krapkowicach od lutego 2011 roku. Z roku na rok obserwuję 
wzrost świadomości konsumenckiej zarówno konsumentów jak 
i przedsiębiorców.  

Rok 2015 był kolejnym aktywnym rokiem i kolejnym rokiem 
rekordowym jeśli chodzi o liczbę porad. Konsumenci coraz 
lepiej znają swoje prawa w teorii, niestety w praktyce  nadal 
są zbyt łatwowierni i zbyt często wierzą przedsiębiorcom 
„na słowo”. Największą bronią konsumenta jest wybór, jednak 
konsumenci nie zawsze z niego korzystają.  

Przedsiębiorcy z kolei niestety wyspecjalizowali się w działaniach polegających na de facto 
nieuczciwych praktykach rynkowych, które trudno udowodnić z uwagi na podpisywanie umów przez 
konsumentów bez ich przeczytania  Mimo wzrostu świadomości konsumenckiej, konsumenci nie 
zawsze radzą sobie z agresywnymi praktykami rynkowymi i Rzecznik zawsze służy im pomocą                         
w możliwym zakresie.  

Zadaniem najbardziej czasochłonnym jest poradnictwo konsumenckie. Część porad udzielanych 
jest telefonicznie, część drogą mailową, a część na miejscu w siedzibie Starostwa. W wielu 
przypadkach po udzieleniu stosownych informacji sprawy zostają  wyjaśnione i zakończone 
pozytywnie na korzyść konsumenta.  Biorąc pod uwagę liczbę udzielonych porad i liczbę oficjalnie 
zarejestrowanych spraw mogę stwierdzić, iż po uzyskaniu informacji dotyczących praw 
konsumentów i możliwości ich realizacji, konsumenci w większości potrafią skutecznie 
egzekwować swoje prawa.  

Konsumenci często przychodzą do Rzecznika z problemami wykraczającymi poza zakres 
przedmiotowy działań Rzecznika. Staram się doradzać i pomagać im w możliwym zakresie, a jeżeli 
sprawa nie jest sprawą konsumencką udzielam informacji dot. instytucji do których mogą zwrócić się 
w danej sprawie. Ludzie potrzebują darmowej pomocy prawnej i korzystają z instytucji Rzecznika 
wiedząc, iż ją otrzymają.  Rzecznik udziela konsumentom informacji, przekazuje ulotki, które mogą 
wykorzystać  w rozmowie z przedsiębiorcą, w miarę posiadanego czasu pomaga pisać pisma do 
przedsiębiorców, reklamacje, pozwy sądowe. Rzecznik stara się podnosić świadomość konsumencką 
w jak najszerszym zakresie. Dobrze poinformowany konsument jest w stanie poradzić sobie                       
w sporze z przedsiębiorcą. Bardzo ważna jest edukacja konsumencka i Rzecznik stara się ją 
realizować w bardzo szerokim zakresie zarówno podczas spotkań i akcji organizowanych na rzecz 
konsumentów jak i za pośrednictwem mediów.  
Praca Rzecznika jest niezwykle interesującą pracą , z uwagi na różnorodność spraw. Każda sprawa jest 
inna, a spektrum spraw jest naprawdę szerokie. Praca ta daje wiele satysfakcji szczególnie gdy uda się 
polubownie zakończyć trudny spór. Jest to również praca bardzo stresująca i trudna gdyż Rzecznik 
wysłuchuje pretensji konsumentów i przedsiębiorców i musi łagodzić w drodze mediacji konflikty. Do 
Rzecznika przychodzą zazwyczaj ludzie niezadowoleni, których reklamacje nie były uznane i często 
mają pretensje o to do Rzecznika. Przepisy prawne są często bardzo niejasne i niejednoznaczne                      
i niestety Rzecznik ma znikomy wpływ na ich obowiązujący kształt. Może jednak często skutecznie 
działać w ramach obowiązujących przepisów.  Rzecznik działa w sprawach indywidualnych. Praca ta 
daje jednak ogromne zadowolenie, gdyż pomaga się ludziom. Podejmuję interwencje nawet                    
w sprawach, w których szansa na pozytywne ich zakończenie jest znikoma. Jednak uważam, 
iż zawsze warto próbować. Jestem dumna z pozytywnie zakończonych spraw, które niejednokrotnie 
wymagają cierpliwości i zdolności mediacyjnych, a zwłaszcza z pozytywnie zakończonych spraw 
sądowych. Odkąd jestem rzecznikiem wszystkie sprawy sądowe, w których pisałam konsumentom 
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pozwy i brałam aktywny udział zakończyły się do tej pory wyrokami na korzyść konsumentów                       
z terenu Powiatu Krapkowickiego.  
Sprawy trafiające do Rzecznika to sprawy coraz bardziej skomplikowane, gdyż wielu konsumentów 
trafia do Rzecznika za późno.  Czasem jedno słowo w trybie reklamacyjnym decyduje o negatywnym 
zakończeniu sprawy, czasem nieumyślne przekroczenie terminu, a czasem konsumenci przychodzą 
mając już egzekucję komorniczą wierząc, iż Rzecznik może być dla nich ostatnią deską ratunku. Coraz 
więcej osób przychodzi do Rzecznika w momencie gdy jest już po sprawie sądowej i niewiele można 
„odkręcić” lub mając tyle długów, których nie są  w stanie spłacić za życia nawet ich dzieci. Są to 
smutne sytuacje i czasem niestety beznadziejne. Coraz więcej konsumentów zgłasza się również do 
rzecznika w związku z problemami z kredytami konsumenckimi i  hipotecznymi czy trudnymi 
sprawami ubezpieczeniowymi. Konsumenci często ignorują wezwania, nie odbierają korespondencji 
czym narażają się na dodatkowe koszty 
Z drugiej strony są też konsumenci bardzo wymagający, żądający by rzecznik pisał za nich odwołania, 
by w razie czego wykazać, że to nie oni błędnie określili żądanie,  a ich żądania są niezgodne                           
z przepisami lub wysyłający maile z każdą błahostką oczekujący natychmiastowej reakcji rzecznika. 
Rzecznik pomaga w możliwym zakresie, ale z uwagi na ilość spraw nie jest w stanie pisać wszystkiego 
za konsumentów. I często musi zdecydować czy więcej czasu poświęcić osobie starszej nieporadnej,      
a takiej, która potrafi napisać odwołanie udzielić jedynie porady.  
 
Plagą w ubiegłych latach były skargi na  firmy działające w branży telekomunikacyjnej. 
Konsumenci nie mieli świadomości zmiany sprzedawcy, byli zapewniani, iż podpisują umowy 
z dotychczasowymi sprzedawcami. Zazwyczaj nie otrzymywali kopii umowy i o swoim błędzie 
dowiadywali się po terminie odstąpienia od umowy.  Za odstąpienie od umowy po terminie są kary 
umowne i z roku na rok przedsiębiorcy przewidują   w umowach wyższe kary – zaczynali od 100 zł                
a teraz wynoszą one nawet 2000 zł. Można uniknąć płacenia kary jeżeli uda się odstąpić przed 
faktycznym świadczeniem usług, jednakże w ostatnim czasie firmy wymyśliły nowy sposób by ominąć 
ten przepis prawa telekomunikacyjnego.  W przypadku odstąpienia przed świadczeniem usług                    
w kilkudziesięciu przypadkach firmy mimo to nie chciały ustąpić i skierowały sprawy przeciwko 
konsumentom na drogę postępowania sądowego. Rzecznik pomagał konsumentom pisać sprzeciwy               
i jak to tej pory wszystkie sprawy zakończyły się pozytywnie dla konsumentów.  

 

 

 

 

 

 

Plagą w ostatnim czasie stały się również skargi na sprzedawców energii elektrycznej. Nowe firmy 

pozyskują nieuczciwie klientów, nie informując ich ponadto o konieczności zapłaty dwóch faktur 

po zmianie sprzedawcy. Osoby starsze są rozżalone, gdy przychodzą im dwa rachunki i zamiast 

taniej jest drożej i więcej problemów, jednocześnie nowe faktury są często nieczytelne. Za 

rozwiązanie umowy terminowej grożą z kolei kary od 500 do 1500 zł. Na szczęście w bardzo wielu 

przypadkach po interwencji Rzecznika udaje się pozytywnie zakończyć spory w tym zakresie.  
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SPRAWOZDANIE RZECZNIKA KONSUMENTÓW 
Sprawozdanie przygotowano zgodnie z wytycznymi co do jego treści Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów 

 

I. Wstęp i uwagi ogólne dotyczące wstęp i uwagi ogólne dotyczące 
działalności powiatowego rzecznika konsumentów 

 

STRUKTURA BIUR RZECZNIKA, STAN KADROWY  

1. Województwo OPOLSKIE 

2. Miasto / powiat KRAPKOWICKI 

3. PRK / MRK PRK 

4. Imię i nazwisko Rzecznika Konsumentów MAŁGORZATA PŁASZCZYK-WALIGÓRSKA 

5. Wykształcenie WYŻSZE PRAWNICZE 

6. Funkcja Rzecznika Konsumentów jest wykonywana w 
pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat). Proszę napisać TAK 
lub NIE 

NIE 

NIE DOTYCZY TYCH RZECZNIKÓW, KTÓRZY 
ODPOWIEDZIELI „TAK” NA PYT. 6 

7. Funkcja Rzecznika Konsumentów jest wykonywana w 
niepełnym wymiarze czasu pracy. Proszę zaznaczyć 
odpowiednią odpowiedź. 

- 
5

3 etatu      - 
2

1  etatu      - 
5

2 etatu      -
5

1 etatu 

- inne, np. dyżury 

DOTYCZY TYCH RZECZNIKÓW, KTÓRZY ODPOWIEDZIELI NA 
PYT. 7 

8. Liczba dni/godzin w tygodniu, w których wykonywane 
są zadania  Rzecznika Konsumentów (np. 5 razy w 
tygodniu po 3 godziny). 

Dwa razy w tygodniu po 4 godziny 

9. Rzecznik działa w ramach wyodrębnionego biura (art. 
40 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) 
Proszę napisać TAK lub NIE. 

NIE 

10. Rzecznik Konsumentów w ramach działalności 
Rzecznika korzysta z pomocy innych osób. Proszę napisać 
TAK lub NIE. 

NIE 

11. Liczba osób, która stale pomaga Rzecznikowi 
Konsumentów w wykonywaniu obowiązków Rzecznika 
(jeśli liczba nie jest stała, to wpisać średnią liczbę). 

0 
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II. Realizacja zadań Rzeczników Konsumentów 

1. Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji 
prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów. 

W 2015 roku Rzecznik udzielił 1906 porad 

Spośród porad udzielonych w 2015r. najwięcej dotyczyło usług  (984   porady), umów sprzedaży 
(712) i umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość (210). 

 

 

 

 

Poradnictwo w poszczególnych latach  

 

Biorąc pod uwagę liczbę udzielonych porad i liczbę zarejestrowanych skarg można 
stwierdzić, iż mieszkańcy powiatu coraz skuteczniej potrafią dochodzić swych praw.
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Tab. 1. Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej  
w zakresie ochrony konsumentów. 

 OGÓŁEM 

Usługi, w tym: 984 

ubezpieczeniowa 131 

finansowa (inne niż ubezpieczeniowa) 56 

remontowo-budowlana 77 

dostawy energii, gazu, ciepła, wody, wywóz nieczystości                 147 

telekomunikacja (telefony, TV) 251 

turystyczno-hotelarska 14 

deweloperska, pośrednictwo nieruchomości 21 

motoryzacja 63 

pralnicza 7 

timeshare 0 

pocztowa 15 

gastronomiczna 6 

przewozowa 14 

edukacyjna/kulturalna/rekreacyjno-sportowa 10 

medyczna 16 

wyposażenie wnętrz 51 

pogrzebowa 9 

windykacyjne 62 

inne 34 

II. Umowy sprzedaży, w tym:              712 

obuwie i odzież 166 

wyposażenie mieszkania  144 

sprzęt RTV i AGD (sprzęt telekomunikacyjny) 138 

komputer i akcesoria komputerowe 71 

motoryzacja 58 

artykuły spożywcze 19 

artykuły chemiczne i kosmetyki 23 

zabawki 36 

inne 57 

III. Umowy poza lokalem i na odległość 210 

RAZEM 1906 
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2. Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa 
miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów. 

W roku 2015 Rzecznik nie składał takich wniosków, gdyż nie wystąpiło w tym zakresie 
zapotrzebowanie konsumentów.  

3. Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów 
konsumentów. 

Sprawy wymagające interwencji i wystąpienia do przedsiębiorcy są na ogół sprawami 
skomplikowanymi, których konsumenci nie byli w stanie załatwić w sposób polubowny samodzielnie, 
mimo otrzymanej wcześniej porady Rzecznika. W roku 2015 zarejestrowano   346   takich spraw. 
Ilość jest porównywalna z rokiem 2014 

 

Liczba spraw wymagających wystąpień do przedsiębiorców 

 

 

 

 

Sposób zakończenia sprawy 

Spośród 346 zarejestrowanych w 2015 r. spraw,  293 spraw zostało na dzień dzisiejszy 
zrealizowanych, z czego 252 na korzyść konsumentów, natomiast   53 zakończyło się negatywnie 
bądź odstąpieniem od dalszego dochodzenia roszczeń przez konsumentów.  
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Tab. 2. Wystąpienia do przedsiębiorców w sprawie ochrony interesów konsumentów. 

PRZEDMIOT 
SPRAWY 

Ilość wystąpień 
ogółem 

Zakończone 
pozytywnie 

Zakończone 
negatywnie 

Sprawy 
w toku 

I. Usługi, w tym: 222 166 24 32 

ubezpieczeniowa 19 13 4         2 

finansowa (inna niż ubezpieczeniowa) 16 10 2         4 

remontowo-budowlana 16 9 3         4 

dostawy energii, gazu, ciepła, wody, 
wywóz nieczystości 

24 18 3          3 

telekomunikacja (telefon, TV) 92 76 6 10 

turystyczno-hotelarska 3 2 1 0 

deweloperska, pośrednictwo 
nieruchomości 

1 0 0 1 

motoryzacja 1 0 0 1 

pralnicza 0 0 0 0 

timeshare 0 0 0 0 

pocztowa 1 0 1 0 

gastronomiczna 0 0 0 0 

przewozowa 3 1 1 1 

edukacyjna/kulturalna/rekreacyjno-
sportowa 

2 1 0 1 

medyczna 0 0 0 0 

wyposażenie wnętrz 2 2 0 0 

pogrzebowa 0 0 0 0 

windykacyjne 30 27 1 2 

inne 12 7 2 3 

II. Umowy sprzedaży, w tym:              86 59 13 14 

obuwie i odzież 41 26 8 7 

wyposażenie mieszkania i 
gospodarstwa domowego 

13 11 0 2 

sprzęt RTV i AGD (sprzęt 
telekomunikacyjny) 

16 10 4 2 

komputer i akcesoria komputerowe 4 3 1 0 

motoryzacja 6 4 0 2 

artykuły spożywcze 0 0 0 0 

artykuły chemiczne i kosmetyki 0 0 0 0 

zabawki 0 0 0 0 

inne 6 5 0 1 

III. Umowy poza lokalem 
i na odległość 

38 27 4 7 

RAZEM 346 252 41 53 
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Skargi złożone z podziałem na płeć: 

- Kobiety – 167 

- Mężczyźni – 170 

- Małżeństwa – 9 

 

Sprawy, które zakończyły się odstąpieniem od dalszych roszczeń przez konsumentów to przede 
wszystkim sprawy reklamacji obuwia i są to zazwyczaj sprawy, w których konsumenci nie mieli racji. 
Pozostałe sprawy są w toku, w niektórych konsumenci dochodzić będą swych roszczeń sądownie.  

Do spraw zakończonych negatywnie zaliczono również te, w których konsumenci odstąpili od 
dalszych roszczeń, co ma wpływ na ogólną liczbę prowadzonych spraw. Konsumenci nie zawsze mają 
rację, zaś Rzecznik nie może dążyć za wszelką cenę do pozytywnego zakończenia sprawy dla 
konsumenta. W niektórych przypadkach konsumenci próbują za pośrednictwem Rzecznika dochodzić 
swoich roszczeń nieadekwatnych do poniesionych strat. Rolą Rzecznika jest dbałość o przestrzeganie 
praw konsumentów, lecz nie ich nadużywanie przez konsumentów. 

Do spraw pozytywnie zakończonych zakwalifikowano m.in. sprawy, w których w drodze mediacji 
prowadzonej przez Rzecznika doszło do ugody pomiędzy stronami na warunkach ustalonych przez 
strony, wówczas gdy konsument zadowolony jest z treści ugody. W niektórych sprawach nie można 
jednoznacznie stwierdzić, czy sprawa zakończyła się na korzyść konsumenta czy nie. Zależy to od tego 
czy twierdzenia i żądania konsumenta są uzasadnione. 

Nie każda sprawa może zakończyć się pozytywnie dla konsumenta z różnych przyczyn, zazwyczaj 
z powodu braku dowodów, nieprecyzyjnych przepisów lub niezasadności roszczeń.  

Przygotowanie i predyspozycje 

Jedną z cech Rzecznika Konsumentów winna być aktywność, podejmowanie interwencji 
u przedsiębiorców. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Krapkowicach, w sytuacji nieskutkujących 
pism w danej sprawie, prowadzi również spotkania i rozmowy osobiste, co w wielu przypadkach 
przynosi pozytywne dla konsumenta zakończenie sporu. Rzecznik w przypadku różnorodnych usług 
dąży do oględzin przedmiotu reklamacji, do wizji lokalnych, mediacji z udziałem stron w miejscu 
wykonania usługi etc., co jest doceniane zarówno przez konsumentów jak i przedsiębiorców, pomaga 
również w przypadku zakończenia sporu na drodze sądowej. Jedną z istotnych cech Rzecznika jest 
przygotowanie psychologiczne w przypadku mediacji lub zorganizowanych spotkań stron, co jest 
bardzo pomocne w rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Rzecznik musi być również swego rodzaju 
ekspertem w każdej dziedzinie, gdyż sprawy konsumencie cechują się znaczną różnorodnością.  

Wystąpienie Rzecznika do przedsiębiorców 

Rzecznik występuje do przedsiębiorców o szczegółowe informacje o okolicznościach sprawy,  
a niejednokrotnie z prośbami o ponowne rozpatrzenie sprawy (nawet w kontrowersyjnych i bardzo 
spornych sprawach), szczególnie w sytuacjach, gdy konsument z różnych powodów nie mógł  
prawidłowo ocenić sytuacji i skutków np. podpisania umowy. Rzecznik może prosić o polubowne 
zakończenie sprawy przez przedsiębiorcę, jednak nie ma możliwości zmusić przedsiębiorcy do takiego 
załatwienia sprawy.  

Niestety, w niektórych przypadkach przedsiębiorca nie wykazuje woli polubownego zakończenia 
sporu, mimo uzasadnionych roszczeń konsumenta. Jeśli konsument nie posiada dowodów naruszenia 
jego praw, przedsiębiorcy czują się bezkarni i zdarza się, że nie odpowiadają na pisma Rzecznika. 
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Błędy popełniane przez konsumentów 

Z różnych przyczyn nie każda sprawa może zakończyć pozytywnie dla konsumenta. Zazwyczaj 
następuje to z powodu braku dowodów, nieprecyzyjnych przepisów lub niezasadności roszczeń. 
Do najczęściej popełnianych błędów należą: 

 wiara przedsiębiorcom „na słowo”, 

 podpisujemy dokumenty bez zapoznania się z nimi, 

 nie zachowujemy dowodów zakupu, umów, 

 nie zawieramy umów na piśmie, nie żądamy potwierdzeń wpłat, 

 nie ustalamy istotnych elementów umowy, nie pytamy o cenę przed wykonaniem usługi. 

 

 

W wielu przypadkach, mimo faktu, iż prawa konsumenta zostały naruszone, niewiele można zrobić 
z powodu braku dowodów. Zawsze jednak warto próbować wszelkich sposobów polubownego 
zakończenia sporu. Powiatowy Rzecznik Konsumentów zawsze informuje, iż przed skierowaniem 
sprawy do sadu powszechnego konsument ma najczęściej jeszcze 3 sposoby dochodzenia swoich 
roszczeń (wyjątki to sprawy, z których wyłączona jest Inspekcja Handlowa i w których pomagają inne 
instytucje jak np. Urząd Komunikacji Elektronicznej): 

 wystąpienie o pomoc do Rzecznika Konsumentów lub organizacji działającej na rzecz 
konsumentów jak Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, 

 wystąpienie do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem 
o przeprowadzenie mediacji, 

 Stały Polubowny Sąd Konsumencki. 

Rzecznik zawsze stara się pomagać konsumentom i na ogół pomoc ta jest efektowna. Są jednak 
sprawy, których nie ma możliwości zakończyć polubownie i konsumenci również muszą mieć tego 
świadomość. 

Sprawy trudne 

Jedne z najtrudniejszych spraw do pozytywnego zakończenia dla konsumentów to sprawy z pozoru 
błahe, jak np. reklamacja obuwia. Wiele z tych reklamacji jest rozpatrywanych negatywnie przez 
sprzedawców, jeśli konsumenci użytkowali towar niezgodnie z przeznaczeniem. Rzecznik 
 przypadkach reklamacji obuwia zwraca się do Inspekcji Handlowej w Opolu z prośbą 
o przeprowadzenie ekspertyz. Ekspertyzy te są bezpłatne dla konsumentów. W zależności od opinii 
niezależnych rzeczoznawców z PIH możliwa jest skuteczność dalszego dochodzenia roszczeń. 
Najczęściej pozytywna opinia PIH powoduje pozytywne dla konsumenta zakończenie sporu. Czasem 
jednak sprzedawcy nie zgadzają się również z opinią PIH i pozostaje dochodzenie roszczeń na drodze 
sądowej bądź przesłanie obuwia do Centralnego Laboratorium Przemysłu Obuwniczego. Gdy opinia 
PIH jest negatywna dla konsumentów uznają oni  zazwyczaj niezasadność swoich reklamacji. 

Bardzo często … 

Nie doceniamy mocy swojego podpisu – i to każdego. Zdarzały się przypadki, że jeden 
przedstawiciel uzyskał od konsumentów podpisy pod dwoma lub trzeba umowami,            
a konsumenci byli przekonani, iż podpisali jedną umowę 
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Jednakże niektórzy konsumenci nie uznają niezasadności swoich roszczeń i są rozczarowani 
sposobem zakończenia sprawy. 

 

Wszystkie sprawy są na bieżąco realizowane, nie zawsze są to jednak sprawy, które są możliwe 
do szybkiego zakończenia. Konsumenci oczekują czasem, iż problem, z którym sami nie mogli 
poradzić sobie od miesięcy, Rzecznik rozwiąże natychmiast. Dochodzenie swoich praw w Polsce 
nie jest proste, zwłaszcza przez Sądem i Rzecznik nie jest w stanie tego zmienić. 

Konsument a Rzecznik 

Podstawą sprawnego zakończenia sprawy jest zgodna wola dwóch stron. Bez takiej woli sprawy 
często toczą się długo. W każdym sporze istnieją dwie strony i strony te są w świetle prawa równe, co 
nie zawsze rozumieją konsumenci. Zadaniem Rzecznika jest udzielanie bezpłatnych porad prawnych, 
informacji oraz edukacja konsumencka. Konsumenci nie zawsze rozumieją charakter instytucji 
Rzecznika konsumentów, w szczególności, że Rzecznik nie jest Sądem i nie może władczo 
rozstrzygnąć sporu, nie ma też wpływu na postawę przedsiębiorców. Rzecznik nie posiada 
uprawnień władczych, kontrolnych czy nakazowych, umożliwiających egzekucję roszczeń 
konsumentów. Zdarzają się przypadki, że przedsiębiorcy nie chcą polubownie zakończyć sporu, 
a konsumenci rezygnują z prób sądowego zakończenia sprawy. 

Problematyczne sprawy 

Coraz więcej skarg konsumenci składają na banki, instytucje finansowe i firmy pośrednictwa 
kredytowego. Są to sprawy bardzo skomplikowane. Konsumenci są wprowadzani w błąd co do 
faktycznych kosztów pośrednictwa i kredytu i ponoszą starty w wysokości od kilku do kilkunastu 
tysięcy złotych. 
 
Bardzo często zgłaszają się do Rzecznika konsumenci rozżaleni sytuacją, w której się znaleźli związaną 

zawarciem umowy kredytu, pożyczki zarówno w banku jak i innych instytucjach, jak również 

najczęściej poprzez firmę pośrednictwa kredytowego.  Co innego osoby te słyszą podczas zawierania 

umów, a co innego okazuje się potem w drobnym drukiem napisanej treści umowy. Konsumenci nie 

mają nawyku czytania umów, a często nawet świadomości, że jeden egzemplarz umowy winien być 

im dany w momencie zawarcia umowy. Gdy przedstawiciel zapewni ich, że umowę otrzymają pocztą, 

bo musi być zweryfikowana przez bank, zazwyczaj wierzą na słowo. Wielu konsumentów nie ma 

pojęcia o faktycznych kosztach kredytu. Interesuje ich jedynie rata kredytu. Konsumenci chcą by było 

szybko i bez zbędnych formalności, mają zaufanie do drugiej strony. Podpisują zazwyczaj wszystko, co 

im się podsunie, nie czytając.  

Ważne jest by sprawdzać dokładnie warunki umowy, gdyż w przypadku stwierdzenia niekorzystanych 

warunków do 14 dni można  od niej odstąpić. 

Kredyt i pożyczka to sztuka właściwego wyboru.  

Przykłady: 

 Zawarliśmy umowę pożyczki – otrzymaliśmy fizycznie kwotę 27 000 zł. Byliśmy pewni, iż do 
spłaty będzie ok 40 000 zł, W rzeczywistości kwota do całkowitej spłaty wynosiła 74 000 zł, 
gdyż udzielono nam tak naprawdę pożyczki   w wysokości 54 500 zł, a  do otrzymanej kwoty 

Konsumenci nie zawsze mają rację w sporze ze sprzedawcą, zawsze jednak mają prawo 

do informacji dotyczącej swoich praw i taką informację od rzecznika uzyskują. 
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w gotówce 27 000 zł doliczono składkę ubezpieczeniową w kwocie ponad 22 000 zł, prowizję 
w kwocie prawie 5500 zł co razem z odsetkami w kwocie ponad 19 000 zł dało tak dużą 
kwotę do spłaty. Na szczęście zorientowaliśmy się i odstąpiliśmy od niekorzystnej umowy                   
i zawarliśmy umowę w innym banku.  

 Kilku konsumentów zawarło umowy przez pośrednika. W ulotce  i w zapewnieniach miało być 
bez żadnych kosztówo pośrednictwa. W rzeczywistości okazało się, iż konsumenci mają 
zapłacić od 5 do 9 tys. kosztów pośrednictwa – pożyczki na kwoty parunastu tysięcy złotych 
 

Coraz więcej konsumentów skarży się na problemy z bankami i pośrednikami kredytowymi. Zdarzają 
się sytuacje, gdy konsumenci nie mają świadomości faktycznych kosztów kredytu i są rozczarowani, 
że w rzeczywistości płacą ogromne prowizje, opłaty przygotowawcze czy koszty pośrednictwa. Wielu 
konsumentów twierdzi, iż nie otrzymało umowy przy jej podpisaniu i nie miało tym samym 
możliwości od jej odstąpienia. Obowiązująca od 18 grudnia 2011 r. ustawa z 12 maja 2011 r. o 
kredycie konsumenckim  nie określa maksymalnego kosztu kredytu. Jej przepisy pozwalają jedynie 
określić całkowity koszt konkretnego kredytu. 

Kredytodawców obowiązuje zwłaszcza art. 359 Kodeksu cywilnego. Przewiduje on, że odsetki 
maksymalne nie mogą wynieść więcej niż czterokrotność stopy lombardowej Narodowego Banku 
Polskiego.  Koszty odsetek nie są jednak jedynym kosztem kredytu. Oprócz tego kredytodawca 
może pobierać od kredytobiorcy wiele innych opłat związanych z taką umową. Od 18 grudnia 2011 r. 
nie ma już ograniczeń co do wielkości opłat i prowizji w stosunku do kwoty kredytu, ale do 
ograniczenia ich wysokości mają się przyczynić szczegółowe obowiązki informacyjne kredytodawców, 
dzięki czemu łatwiej jest porównywać oferty i znajdować te z niskimi kosztami kredytu. 

Obowiązująca do 18 grudnia 2011 r. ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 
2001 r. nr 100, poz. 1081 ze zm.) określała wysokość maksymalnego oprocentowania, które mogła 
pobrać instytucja finansowa oraz sumy wszystkich kwot prowizji i opłat. Stara ustawa nie określała 
więc co prawda maksymalnego kosztu kredytu, ale w praktyce był on ograniczony m.in. przez 
ustalenie maksymalnego limitu prowizji i opłat (z kilkoma niewielkimi wyjątkami). 

Podobnie jak to jest i teraz maksymalne oprocentowanie kredytu nie mogło przekroczyć – w skali 
roku – czterokrotności poziomu stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego. Ponadto stara 
ustawa przewidywała ograniczenie wysokości pobieranych opłat i prowizji. Zgodnie z art. 7a starej 
ustawy łączna kwota wszystkich opłat, prowizji oraz innych kosztów związanych z zawarciem umowy 
(np. opłaty przygotowawczej) nie mogła przekraczać 5% kwoty udzielonego kredytu. Górny limit 
opłat nie odnosił się jednak do niektórych znaczących wydatków związanych z kredytem 
konsumenckim – chodziło m.in. o koszty ubezpieczenia kredytu oraz koszty ustanowienia 
zabezpieczeń jego spłaty. Kosztów tych nie uwzględniało się przy obliczaniu pięcioprocentowego 
górnego limitu opłat i prowizji. 

Problem ten został zauważony i planowana jest nowelizacja przepisów, która powinna trochę pomóc 
konsumentom.  

Na posiedzeniu w dniach 2-4 września 2015 r. Senat przyjął nowelizację ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów bez poprawek. Przepisy odpowiadają na problemy konsumentów na 
różnych rynkach i są wynikiem analiz organizacji konsumenckich, Ministra Finansów, Ministra 
Sprawiedliwości oraz UOKiK. Analizy te wykazały przede wszystkim, że konsumenci na rynku usług 
finansowych są niedostatecznie chronieni – np. oferowane im produkty są niedostosowane do ich 
potrzeb, oraz że system eliminowania niedozwolonych postanowień wzorców umów jest 
nieefektywny. Tę sytuację poprawi nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Nowe 
rozwiązania były szeroko konsultowane ze środowiskami przedsiębiorców, prawników oraz 

http://www.uokik.gov.pl/download.php?id=887
http://www.uokik.gov.pl/download.php?id=887
http://www.uokik.gov.pl/download.php?id=755
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12271401
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organizacjami konsumenckimi. Zgodnie    z nowymi przepisami zabronione będzie proponowanie 
konsumentom nabycia usług finansowych, które nie odpowiadają ich potrzebom (z uwzględnieniem 
dostępnych przedsiębiorcy informacji w zakresie cech tych konsumentów ) lub proponowanie 
nabycia tych usług w sposób nieadekwatny do ich charakteru. Celem tego rozwiązania jest 
nakłonienie przedsiębiorców do analizowania, czy dana usługa rzeczywiście odpowiada potrzebom 
konsumentów. Jak będzie przekonamy się w praktyce.  

Spraw dot. usług finansowych i ubezpieczeniowych jest coraz więcej i są to sprawy bardzo trudne 
gdyż konsumenci stykają się z bardzo szczegółowymi warunkami umów pisanymi drobnym drukiem                   
i tak naprawdę mają ograniczone zdolności negocjacyjne z przedsiębiorcami.  

W ostatnim czasie do Rzecznika napływają skargi osób, które dały namówić się dotychczasowym 
operatorom na rzekomo korzystny abonament,  a okazało się, że zlikwidowały telefony stacjonarne                               
i nieświadomie podpisały umowy na telefony komórkowe i nie mają teraz zasięgu i nie mogą 
dzwonić.  Osoby jak twierdzą zawierają umowy pod wpływem błędu. Nikt ich nie informuje, że 
nastąpi zmiana telefonu stacjonarnego na komórkowy, a umowy są napisane tak, że konsumenci, 
zwłaszcza osoby starsze nie są w stanie ich przeczytać i zrozumieć. 

Jeśli działania mediacyjne nie przynoszą efektów Rzecznik może udzielić konsumentom pomocy 
związanej z dochodzeniem swoich praw na drodze sądowej.  
Na szczęście większość spraw kończy się polubownie. 
 
Przykładowe sprawy: 

 
 Kilkudziesięciu konsumentów zgłosiło Rzecznikowi problem z firmą Lex Superior, która 

wzywała ich do zapłaty za rzekomo udostępniane filmy  w Internecie. Straszyli, że jak nie 
wpłacą 750 zł kwota ta wzrośnie do 4000 zł. Rzecznik nagłośnił sprawę medialnie, by 
konsumenci nie dali się zastraszyć. Sprawą zainteresował się nawet Teleexpress; 

 po interwencjach Rzecznika kilkudziesięciu osobom anulowano kary umowne za zerwanie 
umów telekomunikacyjnych, z operatorami cyfrowymi i dostawcami prądu; 

 Konsument zagrożony był licytacją komorniczą mieszkania z powodu długu żony, która 
prowadziła kiedyś działalność gospodarczą i miała rzekomy sług w wysokości – 5 619 zł, a w 
nakazie zapłaty określono odsetki 1% dziennie – czyli 365% w skali roku i dług w chwili 
obecnej wynosi prawie 300 000 zł! Po działaniach rzecznika udało się wstrzymać egzekucję 
komorniczą, sprawa trafiła ponownie do sądu i zainteresował się nią Rzecznik Praw 
Obywatelskich. 

Nakazy zapłaty 

W roku 2015 nadal znacznym problemem były sprawy dot. Otrzymywanych przez konsumentów 
nakazów zapłaty z elektronicznego sądu w Lublinie. Na szczęście mieszkańcy Powiatu w przypadku 
otrzymywania korespondencji z sądu w Lublinie  w dużej mierze  zgłaszali się, do Rzecznika i Rzecznik 
pomagał im pisać sprzeciwy.  

4. Współdziałanie z UOKiK, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami 
konsumenckimi i  innymi instytucjami w zakresie ochrony konsumentów. 

Rzecznik w 2015 roku na bieżąco współpracował z UOKiK, Inspekcją Handlową, Urzędem Komunikacji 
Elektronicznej oraz Rzecznikiem Ubezpieczonych w celu zaspokojenia potrzeb konsumentów z terenu 
powiatu krapkowickiego.  
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W sytuacjach, w których rozpatrywane przez Rzecznika sprawy nie zakończyły się pozytywnie, 
Rzecznik prosi o pomoc Inspekcję Handlową, Urząd Komunikacji Elektronicznej, bądź Rzecznika 
Ubezpieczonych (w zależności od rodzaju sprawy). Rzecznik przygotowuje również  konsumentom 
pozwy do sądów konsumenckich. 

Rzecznik jest Arbitrem Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego w Opolu, uczestniczy 
w  akcjach organizowanych przez instytucje i stowarzyszenia konsumenckie oraz bierze udział 
w spotkaniach.  

W 2015 roku rzecznik wziął udział w konferencji – debacie dot. usług finansowych                                            
w Warszawie organizowanej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.  
Ponadto Rzecznik wziął udział w spotkaniu dot. rynku energii elektrycznej i problemów 
indywidualnych konsumentów  organizowanego przez Tauron.  

5. Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów i wstępowanie do toczących 
się postępowań. 

Sukcesem Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Krapkowicach jest fakt, że wszystkie 

sprawy,  w których Rzecznik pisał pozwy i aktywnie uczestniczył, skończyły się pozytywnie 

na rzecz mieszkańców powiatu krapkowickiego. Ponadto, w 2015 r. w sprzeciwach, które 

Rzecznik napisał konsumentom, sprawy również zakończyły się na ich korzyść.  

Tab. 3. Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów i wstępowanie do toczących się      
postępowań. 

PRZEDMIOT 
SPORU 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPORU SPRAWY 
W TOKU 

ILOŚĆ 
POWÓDZTW 

OGÓŁEM Pozytywne Negatywne 

1. Powództwa dotyczące reklamacji w 
zakresie niezgodności towaru 
z umową lub gwarancji towarów  

3 0 2 5 

2. Powództwa dotyczące niewykonania 
lub nienależytego wykonania usług 

2 0 2 4 

3. Powództwa dotyczące uznania 
postanowienia umownego za 
niedozwolone 

0 0 0 0 

4. Przygotowywanie konsumentom 
pozwów dotyczących reklamacji w 
zakresie niezgodności towaru z 
umową lub gwarancji towarów  

2 - 2 4 

5. Przygotowywanie konsumentom 
pozwów dotyczących niewykonania 
lub nienależytego wykonania usług  

2 - 1 3 

6. Inne – sprzeciwy – e-sąd 14 0 4 18 

RAZEM 23 0 11 34 

1. Sprawy kierowane do rozpatrzenia 
przez sąd polubowny 

0 0 0 0 

2. Wstępowanie rzecznika 
konsumentów do postępowań  

2 0 0 2 
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6. Działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym.                                          

Jednym z istotnych zadań Rzecznika jest edukacja konsumencka, służąca prewencji w sferze nadużyć 
konsumenckich. W ramach edukacji konsumenckiej i działań informacyjnych Rzecznik podjął 
następujące działania:    

      
W ramach edukacji konsumenckiej i działań informacyjnych podjęłam następujące działania:    

 Przeprowadzenie akcji informacyjnych na rzecz mieszkańców Powiatu Krapkowickiego 
zwłaszcza osób starszych  

 
Jako Rzecznik Konsumentów kładę duży nacisk na edukację konsumencką. Każdy kto zwrócił się do 
Rzecznika z prośbą o pomoc i interwencję w sprawie wie jak trudno jest dochodzić swych roszczeń. 
Wiele osób stwierdza, iż problemu można było uniknąć, gdyby znali swoje prawa, gdyby przeczytali 
treść umowy, zachowali dowody zakupu, czy uzgodnili na piśmie treść umowy. Edukacja jest zatem  
bardzo ważna.  
 
Rzecznik uczestniczył w 2015r. w: 

 Spotkaniu w Walcach w Gminnym Ośrodku Kultury dla mieszkańców gminy – inauguracja 
kolejnego cyklu spotkań z mieszkańcami Wykład Rzecznika dotyczył nieuczciwych  praktyk 
rynkowych, usług telekomunikacyjnych, reklamacji i praw konsumentów w aspekcie 
sprzedaży i usług.  

 Przygotowywanie porad do Tygodnika Krapkowickiego i przekazywanie informacji do innych 
mediów  

 
Rzecznik wypowiada się również często do NTO, na prośbę redaktorów. Ponadto Rzecznik co jakiś 
czas Rzecznik wypowiada się również  dla Radia Opole. W 2015 r. Rzecznik wziął udział  w  programie 
na żywo w Radiu Opole „W cztery oczy”, w którym był gościem programu.  
Trzykrotnie Rzecznik wypowiadał się dla TVP Opole i jeden z materiałów trafił następnie do 
Teleexpressu. Takie działania pomagają podnosić świadomość konsumencką i mają charakter 
profilaktyczny, gdyż pomagają uniknąć wielu osobom kłopotów.  
W ramach działań informacyjnych Rzecznik udostępnia konsumentom komunikaty UOKiK, jak 
również na bieżąco przekazuje pozyskane ulotki na temat praw konsumentów.  

Przykładowo 

Pozytywnie dla konsumentów zakończyła się sprawa sądowa  dot. ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Ubezpieczyciel odmówił wypłaty 
kwoty 10 000 zł, powołując się na brak winy ubezpieczonego. W wyniku procesu 
Rzecznik wykazał winę ubezpieczonego, tym samym sprawa zakończyła się 
zasądzaniem na korzyść poszkodowanego kwoty 10 000 zł. Ubezpieczyciel nie złożył 
apelacji 
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W ramach działań informacyjnych Rzecznik na bieżąco przekazuje konsumentom ulotki na temat 
praw konsumentów.  Rzecznik przekazał również aktualne ulotki i materiały Zarządowi Rejonowemu 
Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów oraz Uniwersytetowi III wieku 

 

Dzięki akcjom medialnym udaje się zakończyć pozytywnie wiele spraw. 

 

   
 

    
 

 

7. Podejmowanie działań wynikających z art. 479 (38) Kpc 
(niedozwolone postanowienia umowne) 

W roku 2015 podjęto 2 takie działania. W ramach wystąpień o przedsiębiorców Rzecznik 
zwracał uwagę przedsiębiorcom na stosowane niedozwolone postanowienia umowne                          
i wnosił o polubowne zakończenie sporów. Nie było konieczności wystąpienia w powyższych 
sprawach na drogę sądową. 

8. Podejmowanie działań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu 
nieuczciwym praktykom rynkowym 

W roku 2015 podjęto 33 takich działań. Rzecznik zauważył, iż jego zdaniem działania firm są 
nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Interwencje Rzecznika zakończyły się w dużej mierze 
pozytywnie bez negatywnych skutków dla konsumentów. Były to przede wszystkim praktyki 
wprowadzające w błąd firm telekomunikacyjnych oraz przedsiębiorców sprzedających swoje 
produkty poza lokalem przedsiębiorstwa.  

https://www.google.pl/imgres?imgurl=https://i.ytimg.com/vi/t4JLU5yy6qM/hqdefault.jpg&imgrefurl=https://www.youtube.com/watch?v%3Dt4JLU5yy6qM&h=360&w=480&tbnid=sciiUTkUx2_s4M:&docid=XmvNvBSY3GxaIM&ei=taOxVtK3O8urUbTYkrgD&tbm=isch&ved=0ahUKEwiS5p2CgdvKAhXLVRQKHTSsBDcQMwggKAQwBA
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA2-XwztjKAhVMwBQKHQ5oBJoQjRwIBw&url=http://radio.opole.pl/124,2610,malgorzata-plaszczyk-waligorska-rzecznik-praw-ko&psig=AFQjCNEqCkgAnbsmiUBhXHNcER4m085XHg&ust=1454486578589891
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjl4Zz0ztjKAhVEVxQKHZuIBAoQjRwIBw&url=http://www.nto.pl/wiadomosci/opolskie/art/4664264,stop-oszustom-idzie-na-wojne-z-naciagaczami,id,t.html&psig=AFQjCNEqCkgAnbsmiUBhXHNcER4m085XHg&ust=1454486578589891
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9. Podejmowanie działań wynikających z ustawy o dochodzeniu roszczeń 
w postępowaniu grupowym 

W roku 2015 nie było takich skarg konsumenckich i potrzeby formułowania pozwów 
zbiorowych dotyczących praw konsumentów. 

10. Podejmowanie działań wynikających z art. 42 ust. 1 pkt 3 uokik 
(występowanie w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów) 

W 2015 roku nie było takich zgłoszeń konsumentów.  

11. Podejmowanie działań wynikających z art. 42 ust. 5 uokik 
w zw. z art. 63 Kpc (przedstawianie sądowi istotnego poglądu dla sprawy) 

W roku 2015 Rzecznik przedstawił sądom 1 pogląd na wniosek konsumenta 

 

 

 

 

 

 

III. Wnioski końcowe, propozycje zmian zmierzających do poprawy 
realizacji praw konsumentów 

1. Wnioski rzeczników dotyczące polepszenia standardów ochrony 
konsumentów. 

Przepisy dot. ochrony konsumentów powinny być permanentnie nowelizowane zwłaszcza dot. 
usług bankowych czy telekomunikacyjnych. Wiele przepisów jest niestety niedoprecyzowanych.  

2. Wnioski dotyczące pracy rzeczników. 

Zwiększenie budżetu centralnego na działania Rzeczników, na prowadzone akcje, na szkolenia etc., by 
Rzecznicy mogli jeszcze lepiej realizować swoje zadania. Utworzenie forum rzeczników,  w celu 
lepszej komunikacji i wymiany informacji miedzy rzecznikami.  
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ZAKOŃCZENIE 
Rok 2015 był kolejnym aktywnym rokiem w pracy Rzecznika Konsumentów. Dane statystyczne 
świadczą o istniejącym zapotrzebowaniu na poradnictwo i interwencje Rzecznika oraz inne działania 
mające na celu ochronę praw konsumentów. Rzecznik stara się pomagać konsumentów w jak 
najszerszym zakresie, na ile umożliwia to ilość osób na dyżurach oraz czas. W miarę możliwości 
Rzecznik w sprawach bardzo trudnych stara się dokonywać oględzin przedmiotów sporu, bierze 
udział w wizjach lokalnych lub przeprowadza mediacje między stronami, a nie ogranicza się do pism 
czy telefonów. W przypadku osób niepełnosprawnych czy starszych, które nie mają możliwości 
dojazdu do Rzecznika, Rzecznik odbiera również skargi w ich miejscu zamieszkania i stara się 
wychodzić naprzeciw  ich potrzebom. Mam nadzieję, że instytucja Rzecznika jest znana i uważana za 
potrzebną na terenie Powiatu Krapkowickiego.  

Podstawowym celem rzecznika jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców powiatu na poradnictwo 
konsumenckie i podnoszenie świadomości konsumentów i przedsiębiorców. Myślę, iż cele te udaje 
mi się realizować i poziom świadomości konsumenckiej jest coraz wyższy. Znaczna część 
mieszkańców powiatu wie, iż ma swoje prawa jako konsumenci i wie do kogo się zwrócić w razie 
problemów.  

 

 

Dziękuję za zaufanie i możliwość pełnienia funkcji Rzecznika 

 

Małgorzata Płaszczyk – Waligórska 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Krapkowicach 

Rzecznik konsumentów jest instytucją samorządową o charakterze doradczym 

dla indywidualnego konsumenta. Gdy pojawia się problem ze sprzedawcą, usługodawcą, z 

bankiem, operatorem telekomunikacyjnym, firmą ubezpieczeniową lub z innym 

przedsiębiorcą – zawsze można skorzystać z porady Rzecznika 

PAMIĘTAJMY, by uniknąć problemów 

 ZANIM COŚ PODPISZEMY DOKŁADNIE CZYTAJMY 

 NIE DECYDUJMY SIĘ NA NIC POD WPŁYWEM CHWILI 

 ZACHOWUJMY DOWODY ZAKUPÓW 

 NIE WIERZMY NIKOMU NA SŁOWO 

 NIE WPUSZCZAJMY AWKIZYTORÓW 

 GDY COŚ WPŁACAMY BIERZMY POKWITOWANIA 

 

Nikt z nas nie jest samowystarczalny i by móc normalnie funkcjonować w społeczeństwie 

zmuszeni jesteśmy kupować i korzystać z usług przedsiębiorców. Od postawy konsumentów 

zależy w dużej mierze przestrzeganie przepisów prawa konsumenckiego przez 

przedsiębiorców. Świadomi konsumenci kształtują swoje prawa w praktyce. Dlatego dobrze 

jest znać swoje prawa i umieć z nich korzystać w praktyce. 

 

KONSUMENT MOŻE NIE MIEĆ RACJI – MA ZAWSZE PRAWO DO INFORMACJI 
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ZAŁĄCZNIKI 

 
Żądają 750 złotych za udostępnianie filmów porno w internecie. 

Opolanie dostali wezwania do zapłaty 

Radosław Dimitrow, 28 marca 2015 10:06 28.03.2015 10:06  

 

 

 

Firma z Gdańska rozsyła do Opolan pisma, w których zarzuca im piractwo internetowe. 

Rzecznik praw konsumenta apeluje by nie wpłacać żadnych pieniędzy. 

Wezwania do zapłaty na kwotę 750 złotych trafiły do około stu mieszkańców naszego 

regionu. W samych powiatach strzeleckim i krapkowickim wiadomo o blisko 30 takich 

sprawach. Pisma rozsyła "Kancelaria Prawa Własności Intelektualnej Lex Superior". Nie jest 

to kancelaria prawna, a firma, która ma prawa majątkowe do filmów pornograficznych, m.in. 

"Podrywacze" i "Autosex". Zarzuca Opolanom piractwo, które ma polegać na nielegalnym 

udostępnianiu tego rodzaju filmów w internecie. Mieszkańcy Opolszczyzny, którzy dostali 

pisma, wzywani są do przelania pieniędzy lub złożenia "wyjaśnień w sprawie popełnionego 

przestępstwa". Kwota 750 złotych ma być formą "ugody" za rzekome narażenie firmy na 

straty. Autorzy pisma żądają wpłaty w terminie do 7 dni. W przeciwnym razie zapowiadają, 

że będą domagać się odszkodowania w wysokości 4500 zł. Problem w tym, że ludzie, którzy 

dostali takie wezwania do zapłaty, przekonują, iż nigdy takich filmów nie udostępniali. Starsi 

mieszkańcy dodają, że nawet nie byliby w stanie tego zrobić, bo nie wiedzą jak.- W internecie 

interesują mnie tylko wiadomości. Nigdy nie oglądałem porno w komputerze, a tym bardziej 

nikomu nie wysyłałem takich filmów. Te oskarżenie to jakiś absurd! - denerwuje się senior 

spod Strzelec Opolskich (prosi, by nie podawać jego nazwiska).Rozsyłane wezwania pisane 

są trudnym prawniczym językiem. Zawierają imiona i nazwiska właścicieli linii telefonicznej 

lub łącza internetowego. Firma powołuje się przy tym na... umorzone sprawy prowadzone 

przez policję.Ci, którzy dostali takie pisma nie kryją zdenerwowania. Jedna z Opolanek była 

przekonana, że to jej mąż rozsyłał w sieci filmy z golizną. Na szczęście dla małżonka firma 

wskazała, że działo się to o 4 w nocy, czyli w porze, gdy mężczyzna smacznie spał. 

Próbowaliśmy ustalić wczoraj w "Lex Superior", na jakiej podstawie firma wysnuła wnioski, 

że te konkretne osoby złamały prawo autorskie, na jakiej podstawie wyliczona została kwota 

750 zł i skąd firma wzięła dane osobowe abonentów (operator internetu może je udostępnić 

tylko prokuratorowi, policji lub na żądanie sądu). Przedstawiciel firmy nie chciał jednak 

rozmawiać z dziennikarzem.- Informacji udzielamy tylko tym osobom, których sprawa 

http://www.nto.pl/autor/radoslaw-dimitrow,s.html
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dotyczy - usłyszeliśmy. Małgorzata Płaszczyk-Waligórska, rzecznik praw konsumentów 

apeluje by nie wpłacać firmie żadnych pieniędzy (patrz opinia po lewej). Osoby, które 

otrzymały podobne wezwanie mogą zgłosić się po pomoc do rzecznika w Strzelcach 

Opolskich tel. 077 440 17 56 lub Krapkowicach 77 40 74 314. Rozpowszechnianie 

niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu 

korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie 

z cennikiem.  

Opinia: Małgorzata Płaszczyk-Waligórska, rzecznik praw konsumentów: Nie wpłacajcie 

żadnych kwot firmom, które domagają się pieniędzy w takich przypadkach. Gdyby ktoś 

rzeczywiście był oskarżony o popełnienie przestępstwa naruszenia praw autorskich, dostałby 

odpowiednie wezwanie od policji lub prokuratury. To organy ścigania decydują 

o postawieniu zarzutów.Pisma z wezwaniami do zapłaty mają znamiona tzw. copyright 

trollingu. To zjawisko, które polega na masowym rozsyłaniu pism, często nawet do 

przypadkowych osób. W tym konkretnym przypadku sprawa dotyczy dodatkowo 

wstydliwego tematu, czyli pornografii. Może być tak, że niektórzy ludzie, bojąc się, że 

o sprawie dowie się rodzina, zapłacą te pieniądze, choć faktycznie nigdy nie udostępniali 

takich filmów. Dlatego apeluję, by nie reagować na takie wezwania. 

 

 

Jak młode mamy dały się nabrać na majtki w abonamencie  

Mirela Mazurkiewicz, 8 listopada 2015 08.11.2015 

 

Strzelczanka zgodziła się na podarowanie jej wyszczuplającej, szwajcarskiej bielizny, bo 

firma obiecywała, że zapłaci tylko za przesyłkę. W abonament na majtki dało się 

wmanewrować wiele Opolanek. Teraz ściga je windykator. 

Pani Daria ze Strzelec Opolskich w październiku ubiegłego roku urodziła dziecko. W szpitalu 

zaproponowano jej, że dostanie prezent powitalny dla maluszka, ale pod warunkiem, że 

wypełni ankietę.- Pomyślałam, że co mi szkodzi i wypełniłam kwitek wielkości kartki 

pocztowej. Zdziwiło mnie trochę to, że ankieta sprowadza się właściwie do podania moich 

danych osobowych, ale wtedy jeszcze nie przeczuwałam niczego złego – wspomina kobieta. - 

W paczce, którą dostałam w zamian były ulotki i próbki artykułów dziecięcych. 

GR("wstawReklame","srodek1"); reklama Młoda mama szybko zapomniała o wypełnionym 

kwestionariuszu. Kilka miesięcy później odebrała telefon z propozycją nie do odrzucenia. - 

Miła pani zaproponowała mi ekskluzywną, szwajcarską bieliznę, która miała działać 

wyszczuplające. Powiedziała, że dostanę ją za darmo, a zapłacić muszę jedynie kilkanaście 

złotych za koszty przesyłki – wspomina pani Daria. - Zapytałam telemarketerkę, skąd mają 

moje dane, a ona nie ukrywała, że z tej ankiety wypełnionej w szpitalu. Strzelczanka uznała, 

że nie ma nic do stracenia i zgodziła się na przyjęcie wyszczuplających majtek. Nie 

podejrzewała, że zgadzając się na wysyłkę zamówiła „abonament na majtki” i że firma 

zamierza wysyłać jej bieliznę regularnie. - Ostatecznie żadna przesyłka nie przyszła, a ja 

zapomniałam o sprawie – opowiada pani Daria. - Osłupiałam, kiedy dwa miesiące temu 

odebrałam telefon z firmy windykacyjnej z informacją, że mam zapłacić 150 złotych 

 bieliznę. Tłumaczyłam, że nic nie dostałam, a oni mi na to, że firma wysyłała paczki, więc 

mam za nie zapłacić, a skoro majtki nie dochodziły, to powinnam była ich o tym 

poinformować. Nie przyjmowali moich tłumaczeń. Ostatnio pani Daria odebrała kolejne 

wezwanie do zapłaty, tym razem opiewające na kwotę o 10 złotych wyższą niż ostatnio. 

Uderzyło ją to, że nie był to list polecony, ale zwykła kartka wrzucona do skrzynki. 

http://www.nto.pl/autor/mirela-mazurkiewicz,s.html
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82 tysiące opolskich dzieci ma dostać po 500 złotych Farmaceuci będą mieli większe 

uprawnienia Małgorzata Płaszczyk-Waligórska powiatowy rzecznik konsumentów 

w Strzelcach Opolskich i Krapkowicach przyznaje, że nie ma ostatnio dnia, aby nie zgłaszał 

się do niej ktoś, kto dał się wmanewrować w abonament na majtki. O pomoc proszą panie, 

które rodziły w różnych szpitalach na Opolszczyźnie m.in. Opolu, Kędzierzynie-Koźlu 

czy Strzelcach Opolskich. - Niektóre konsumentki faktycznie dostały tę rzekomo 

ekskluzywną bieliznę. GR("wstawReklame","srodek1"); W rzeczywistości były to cieniutkie 

majteczki, które wyglądają tak, jakby od samego patrzenia miały się rozlecieć – opowiada 

pani rzecznik. - Wraz z nimi przychodzi korespondencja, z której wynika, że dana osoba 

zgodziła się na abonament i teraz te majtki będą przychodziły co miesiąc a za każdą parę 

trzeba będzie zapłacić kilkadziesiąt złotych (różni ludzie mieli na umowie różne kwoty – 

przyp. red.). Od umowy można odstąpić w ciągu 14 dni. Problem w tym, że firma, która 

wysyłała bieliznę nie ułatwiała sprawy. - Klienci nie mogli dodzwonić się do siedziby, a na 

wysyłane pisma nikt nie reagował - wspomina Płaszczyk-Waligórska. Pani Daria, choć firma 

za rzekomo cudowne majtki wystawiła jej słony rachunek, nie miała okazji nawet ich 

zobaczyć, bo paczka do niej nie dotarła. Inne nabite w butelkę kobiety miały więcej szczęścia, 

bo bieliznę - choć tandetną - jednak dostały. Kolejne paczki wprawdzie nie przychodziły, ale - 

jak się później okazało - dług rósł.- Firma, która rozsyłała majtki miała siedzibę w Nevadzie, 

ale przekazała wszystkie sprawy kolejnej, tym razem zarejestrowanej w Szwajcarii. Teraz to 

ta firma straszy konsumentów komornikiem i wpisaniem do rejestru dłużników - mówi 

Małgorzata Płaszczyk-Waligórska powiatowy rzecznik konsumentów. - Niektórym 

konsumentom sugerowano, że jeśli nie zapłacą, to po pieniądze zgłosi się ktoś do domu. 

Brzmiało to groźnie, dlatego część osób dla świętego spokoju zapłaciła. Proceder trwa w całej 

Polsce. Fora internetowe pękają w szwach od skarg osób, które dały się nabić w butelkę. 

Niektóre panie zastanawiają się nad zgłoszeniem na policji uporczywego nękania.- W tym 

roku zmieniły się przepisy, więc aby umowa była ważna nie wystarczy zawrzeć jej ustnie 

przez telefon – mówi Małgorzata Płaszczyk-Waligórska. - Sprzedawca musi potwierdzić 

warunki na papierze lub na innym trwałym nośniki a my musimy ją zaakceptować na 

przykład składając podpis lub na odsyłając maila z naszą zgodą. Dlatego jeśli ktoś dał się 

naciągnąć na majtki w abonamencie, powinien w ciągu 14 dni od otrzymania paczki wysłać 

na adres firmy odstąpienie od umowy, a później ignorować polecenia zapłaty. Radę dla 

młodych mam ma też pani Daria. - Nie łakomcie się na prezent dla maluszka, bo paczka nie 

jest warta tych kłopotów – mówi strzelczanka. 

 

 

Nie odebrałeś telefonu i oddzwaniasz? To może słono kosztować! 

Jarosław Staśkiewicz, 8 kwietnia 2015, 19:00 

 

Urząd Kontroli Elektronicznej ostrzega przed naciągaczami, którzy wykorzystują naszą dobrą 

wolę i skłaniają do dzwonienia do Afryki. 

Prawie każdy, kto nie może odebrać telefonu lub nie zdąży sięgnąć po słuchawkę i zobaczy 

na wyświetlaczu numer, próbuje oddzwonić. - To typowy ludzki odruch, na którym żerują 

oszuści, zakładając na nas perfidną pułapkę - ocenia Stanisław Bronowicki, powiatowy 

rzecznik konsumentów w brzeskim starostwie.  

Przed takim rodzajem oszustw ostrzega Urząd Kontroli Elektronicznej.  

- Takie połączenia przychodzą często w godzinach wieczornych i w nocy, co jest celowym 

działaniem, aby skłonić użytkownika do oddzwonienia - mówi Dawid Piekarz z UKE. - 

http://www.nto.pl/apps/pbcs.dll/personalia?ID=51
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Nieświadomi podstępu użytkownicy często oddzwaniają rano na ten numer i są obciążani 

przez operatorów kosztami jak za połączenia międzynarodowe. 

Połączenia pochodzą bowiem z odległych krajów, np. afrykańskich, a numery mogą być 

dodatkowo płatne (tak jak w Polsce 0 700). Prawdopodobnie niewiele osób zdecydowałoby 

się oddzwonić na te numery, ale oszuści wykorzystują podobieństwo do polskich 

kierunkowych: np. telefon z Wybrzeża Kości Słoniowej zaczyna się od 225 - podobnie jak 

powszechnie znana u nas Warszawa - 22. 

Różnica jest w długości numeru, ale nie wszyscy to zauważają i potem dostają słony 

rachunek.  

- Zdarza się również, że połączenia te są celowo wydłużane - np. w słuchawce symulowany 

jest sygnał rozłączenia i jeżeli użytkownik nie rozłączy połączenia we własnym aparacie (nie 

naciśnie czerwonej słuchawki), rozmowa trwa nadal. - A co za tym idzie, operator nadal 

nalicza opłaty - dodaje Dawid Piekarz. 

- Miałam sygnały od starszych osób z naszego terenu, które pytały, kto może do nich dzwonić 

z takich numerów, ale na szczęście same nie oddzwaniały - mówi Małgorzata Płaszczyk, 

powiatowy rzecznik konsumentów w Krapkowicach i Strzelcach Opolskich. - Dlatego radzę 

wszystkim, którzy nie mają potrzeby dzwonienia za granicę, aby poblokowały u swoich 

operatorów takie połączenia. Na szczęście widzę, że coraz więcej starszych osób ma tego 

świadomość i żąda w salonach wyłączenia wszystkich dodatkowych usług. 

 

 

RADIO OPOLE, „W cztery oczy” 

Ireneusz Prochera, 16 grudnia 2015 

 

O przemyślane zakupy szczególnie w okresie przedświątecznym apelują przedstawiciele 

organizacji broniących praw konsumentów. Tematami spornymi jest min. możliwość zwrotu 

zakupionych towarów oraz reklamowania wadliwych produktów. Zdaniem Małgorzaty 

Płaszczyk-Waligórskiej, Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta w Strzelcach Opolskich 

i Krapkowicach szczególną ostrożność i czujność należy zachować podczas zakupów 

w Internecie. Ireneusz Prochera pytał gościa rozmowy „W cztery oczy” także o kredyty tzw. 

"chwilówki" oraz zakupy za granicą. 

http://radio.opole.pl/index.php?idp=10&tag=Ireneusz+Prochera&szukaj=Ireneusz+Prochera

