
 

 

SPRAWOZDANIE 

POWIATOWEGO 

RZECZNIKA KONSUMENTÓW 

W KRAPKOWICACH 
ZA ROK 2016 

Krapkowice 2017 



 
2 

SPIS TREŚCI 
Rola i zadania Powiatowego Rzecznika Konsumentów ........................................................................ 2 

Charakterystyka pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów .......................................................... 3 

Sprawozdanie Rzecznika Konsumentów ................................................................................................ 6 

I. Wstęp i uwagi ogólne dotyczące wstęp i uwagi ogólne dotyczące działalności powiatowego 
(miejskiego) rzecznika konsumentów ............................................................................................... 6 

II. Realizacja zadań Rzeczników Konsumentów ............................................................................. 7 

1.  Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie 
ochrony interesów konsumentów. ................................................................................................ 8 

2. Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego 
w zakresie ochrony interesów konsumentów. ............................................................................ 10 

3. Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów. 10 

4. Współdziałanie z UOKiK, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi 
i innymi instytucjami w zakresie ochrony konsumentów. .......................................................... 16 

5. Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów i wstępowanie do toczących się postępowań. . 16 

6. Działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym. ............................................................. 18 

7. Podejmowanie działań wynikających z art. 479 (38) Kpc (niedozwolone postanowienia umowne)
 21 

8. Podejmowanie działań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom 
rynkowym ..................................................................................................................................... 21 

9. Podejmowanie działań wynikających z ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu 
grupowym ..................................................................................................................................... 21 

10. Podejmowanie działań wynikających z art. 42 ust. 1 pkt 3 uokik (występowanie w 
sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów) ................................................................... 21 

11. Podejmowanie działań wynikających z art. 42 ust. 5 uokik w zw. z art. 63 Kpc 
(przedstawianie sądowi istotnego poglądu dla sprawy) ............................................................. 21 

III. Wnioski końcowe, propozycje zmian zmierzających do poprawy realizacji praw konsumentów
 21 

2. Wnioski dotyczące pracy rzeczników. ................................ 20Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Zakończenie .......................................................................................................................................... 22 

ZAŁĄCZNIKI ........................................................................................................................................... 22 



 
3 

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.  

Konsument może nie mieć racji – ma zawsze prawo do poradnictwa i informacji 
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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 2016 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. W roku 2016 wręcz sytuacja ta jest jeszcze bardziej widoczna, gdyż rok 
ten był rekordowy jeśli chodzi o liczbę porad natomiast ilość skarg konsumenckich nieznacznie 
spadła.  

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 
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sądowych. Odkąd jestem rzecznikiem wszystkie sprawy sądowe, w których pisałam konsumentom 
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. W roku 2016 
nic się nie zmieniło i pojawiły się kolejne firmy wprowadzające w błąd konsumentów. Na jedną firmę 
znów skarżyła się duża liczba osób - kilkadziesiąt 

• 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 wielu 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.  

 

Art. 172. 1. Zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych                                           
i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że 
abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę. 

 

Wiele firm telekomunikacyjnych stosuje niestety nieuczciwe praktyki rynkowe. Jako 
Rzecznicy pomagamy w możliwym zakresie w podstąpieniach od umów, uchyleniach się 
od skutków prawnych umów zawartych pod wpływem błędu. Wszystko to jest bardzo 
czasochłonne i stresujące dla konsumentów zwłaszcza, iż wiele sporów kończy się na 
drodze sądowej.  

Uważam, iż można by bardziej wykorzystać przepisy prawa telekomunikacyjnego 
dotyczące zakazu marketingu bezpośredniego zmierzającego do zawarcia umów 
wprowadzających w błąd jak również sankcji karnych za nieuczciwe agresywne praktyki 
rynkowe. 

 

 

 



 
6 

Zgoda nie powinna być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia o innej treści. Może być 
wyrażona drogą elektroniczną (pod warunkiem jej utrwalenia  i potwierdzenia przez konsumenta), 
jak również w każdym czasie wycofana –w sposób prosty i wolny od opłat (art. 174 Prawa 
telekomunikacyjnego). Konsumenci nie wyrażają takiej zgody konkretnym operatorom innym niż ich 
dotychczasowy operator.  Gdyby na tym etapie były egzekwowane sankcje karne  w stosunku do 
operatorów i umowy zawarte pod wpływem błędu bez  zgody konsumentów na takie oferty mogły 
być uznawane za nieważne, konsumentom byłoby łatwiej.  

Art. 209. 1. Kto:   

25) nie wypełnia obowiązków uzyskania zgody abonenta lub użytkownika końcowego, o których 
mowa w art. 161, art. 166, art. 169 i art. 172–174, podlega karze pieniężnej. 

Konsumenci wierzą na słowo, nie czytają umów i podpisują je mając zaufanie do przedstawicieli 
handlowych.  

Nieuczciwe agresywne praktyki rynkowe a wykroczenia – z mojego doświadczenia mogę stwierdzić, 
iż  Policja nie chce zazwyczaj podejmować się takich spraw twierdząc, iż to sprawy cywilne, a jeżeli 
konsument podpisał umowę, nie jest to „oszustwo”. Gdyby organy ściągania kładły większy nacisk na 
sankcje karn w prawie telekomunikacyjnym i nieuczciwe agresywne praktyki rynkowe i nie 
rozpatrywały wszystkiego pod kątem „oszustwa” byłoby moim zdaniem prościej. Dla konsumentów 
najważniejsze jest by uznać umowy za niezwarte, a na tej podstawie też można.  

Np. USTAWA z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym 
Rozdział 2  
Nieuczciwe praktyki rynkowe  

Art. 3. Zakazane jest stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych. (…) 
Art. 5. 1. Praktykę rynkową uznaje się za działanie wprowadzające w błąd, jeżeli działanie to w 
jakikolwiek sposób powoduje lub może powodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji 
dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął.  
2. Wprowadzającym w błąd działaniem może być w szczególności:  
1) rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji;  
2) rozpowszechnianie prawdziwych informacji w sposób mogący wprowadzać w błąd etc. 

Art. 9. Nieuczciwymi praktykami rynkowymi w każdych okolicznościach są następujące agresywne 
praktyki rynkowe:  

1) wywoływanie wrażenia, że konsument nie może opuścić pomieszczeń przedsiębiorcy bez zawarcia 
umowy;  
2) składanie wizyt w miejscu zamieszkania konsumenta, nawet jeżeli nie przebywa on tam z 
zamiarem stałego pobytu, ignorując prośbę konsumenta o jego opuszczenie lub zaprzestanie takich 
wizyt, z wyjątkiem przypadków egzekwowania zobowiązań umownych, w zakresie dozwolonym przez 
obowiązujące przepisy;  
3) uciążliwe i niewywołane działaniem albo zaniechaniem konsumenta nakłanianie do nabycia 
produktów przez telefon, faks, pocztę elektroniczną lub inne środki porozumiewania się na 
odległość, z wyjątkiem przypadków egzekwowania zobowiązań umownych, w zakresie 
dozwolonym przez obowiązujące przepisy; (…) 
8) wywoływanie wrażenia, że konsument już uzyskał, uzyska bezwarunkowo lub po wykonaniu 
określonej czynności nagrodę lub inną porównywalną korzyść, gdy w rzeczywistości nagroda lub 
inna porównywalna korzyść nie istnieje lub uzyskanie nagrody lub innej porównywalnej korzyści 
uzależnione jest od wpłacenia przez konsumenta określonej kwoty pieniędzy lub poniesienia innych 
kosztów.  
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Rozdział 4 Przepisy karne Art. 15. 1. Kto stosuje agresywną praktykę rynkową, podlega karze 
grzywny. 

SPRAWOZDANIE RZECZNIKA KONSUMENTÓW 

Sprawozdanie przygotowano zgodnie z wytycznymi co do jego treści Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów 

 

Wstęp i uwagi ogólne dotyczące wstęp i uwagi ogólne dotyczące 
działalności powiatowego (miejskiego) 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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Realizacja zadań Rzeczników Konsumentów 

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

W 2016 roku Rzecznik udzielił 2008 porad 

Spośród porad udzielonych w 2016r.  najwięcej dotyczyło usług  (  982 porady), umów sprzedaży 
(694) i umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość (332). 

 

 

 

 

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:              982 

ubezpieczeniowa 121 

finansowa (inne niż ubezpieczeniowa) 83 

remontowo-budowlana 51 

dostawy energii, gazu, ciepła, wody, wywóz nieczystości                 132 

telekomunikacja (telefony, TV) 284 

turystyczno-hotelarska 11 

deweloperska, pośrednictwo nieruchomości 12 

motoryzacja 71 

pralnicza 4 

timeshare 0 

pocztowa 12 

gastronomiczna 7 

przewozowa 8 

edukacyjna/kulturalna/rekreacyjno-sportowa 9 

medyczna 12 

wyposażenie wnętrz 42 

pogrzebowa 7 

windykacyjne 88 

inne 28 

II. Umowy sprzedaży, w tym:              694 

obuwie i odzież 171 

wyposażenie mieszkania  137 

sprzęt RTV i AGD (sprzęt telekomunikacyjny) 142 

komputer i akcesoria komputerowe 81 

motoryzacja 51 

artykuły spożywcze 17 

artykuły chemiczne i kosmetyki 16 

zabawki 28 

inne 51 

III. Umowy poza lokalem i na odległość 332 

RAZEM            2008 
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2. Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa 
miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów. 

W roku 2016 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 czasem sporządzonego pisma reklamacyjnego. W roku 
2016  zarejestrowano   294   takich spraw. Ilość spraw nieznacznie spadła w porównaniu z dwoma 
ostatnimi latami. Może być to wynikiem większej skuteczności konsumentów w samodzielnym 
dochodzeniu swoich praw lub skutecznej nieodpłatnej pomocy prawnej w Starostwie Powiatowym                
w Krapkowicach  

 

Liczba spraw wymagających wystąpień do przedsiębiorców 

 

 

 

 

Sposób zakończenia sprawy 

Spośród 294 zarejestrowanych w 2016 r. spraw,  234 spraw zostało na dzień dzisiejszy 
zrealizowanych, z czego 204 na korzyść konsumentów, natomiast   30  zakończyło się negatywnie 
bądź odstąpieniem od dalszego dochodzenia roszczeń przez konsumentów.  

Mimo spadku wpływających skarg do Rzecznika głównym problemem jest fakt, iż sprawy wpływające 
do Rzecznika są coraz trudniejsze do pozytywnego zakończenia. Wraz z wzrostem świadomości 
konsumenckiej obserwuję niestety zmianę nastawienia przedsiębiorców i mniej pro konsumenckie 
podejście.  
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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: 177 128 15    34 

ubezpieczeniowa 19 8 5       6 

finansowa (inna niż ubezpieczeniowa) 35 18 3       14 

remontowo-budowlana 4 3 0       1 

dostawy energii, gazu, ciepła, wody, 
wywóz nieczystości 

16 13 1       2 

telekomunikacja (telefon, TV) 66 59 5       2 

turystyczno-hotelarska 6 2 0       4 

deweloperska, pośrednictwo 
nieruchomości 

0 0 0       0 

motoryzacja 2 2 0       0 

pralnicza 0 0 0       0 

timeshare 0 0 0       0 

pocztowa 2 1 0       1 

gastronomiczna 0 0 0       0 

przewozowa 0 0 0       0 

edukacyjna/kulturalna/rekreacyjno-
sportowa 

0 0 0       0 

medyczna 0 0 0       0 

wyposażenie wnętrz 0 0 0        0 

pogrzebowa 0 0 0        0 

windykacyjne 21 18 0        3 

inne 6 4 1        1 

II. Umowy sprzedaży, w tym:             95 60 13 22 

obuwie i odzież 31 21 4          6 

wyposażenie mieszkania i 
gospodarstwa domowego 

18 10 1          7 

sprzęt RTV i AGD (sprzęt 
telekomunikacyjny) 

21 14 4 3 

komputer i akcesoria komputerowe 1 1 0 0 

motoryzacja 16 9 3 4 

artykuły spożywcze 0 0 0 0 

artykuły chemiczne i kosmetyki 0 0 0 0 

zabawki 0 0 0 0 

inne 8 5 1 2 

III. Umowy poza lokalem 
i na odległość 

22 16 2 4 

RAZEM 294 204 30 60 
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Skargi złożone z podziałem na płeć: 

- Kobiety – 153 

- Mężczyźni – 132 

- 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 w 
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. 

Nadal 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.  

Mimo zmian przepisów konsumenci nadal podpisują niekorzystne umowy, zwłaszcza przez 
pośredników finansowych. 

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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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.  

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: 

 
• Konsument zlecił przedsiębiorcy usługę naprawy samochodu i ustalił cenę. Następnie cenę tą 

przedsiębiorca zawyżył i był problem z rozliczeniem usługi. Po wielogodzinnych mediacjach           
w obecności Rzecznika konsument odebrał samochód i zapłacił ustaloną pierwotnie wiążącą 
cenę za naprawę; 

• Pozytywnie dla konsumentów zakończyła się trwająca parę lat na drodze sądowej sprawa 
zakupionych na pokazie garnków za cenę 4000 zł. Konsumenci zostali wprowadzeni w błąd, iż 
zakup jest dofinansowywany, a w rzeczywistości pozostali z parotysięcznymi kredytami. Po 
długotrwałych działaniach udało się sfinalizować sprawę na drodze karnej i bank odstąpił od 
wszelkich roszczeń wobec konsumentów; 

• Konsument reklamował parokrotnie odtwarzacz MP3 bezskutecznie, po interwencji 
Rzecznika zwrócono mu gotówkę (ok. 200 zł); 

• Konsumentka reklamowała wadliwie wykonane okulary, przedsiębiorca nie chciał uznać 
reklamacji, po interwencji Rzecznika zwrócono jej równowartość okularów  (ok. 400 zł); 

• Konsumentce zaproponowano rzekomo nowy korzystny abonament telefoniczny – płaciła 
wcześniej ok. 50 zł, po „korzystnej” zmianie okazało się, iż rachunki wynoszą ponad 90 zł.              
Po interwencji Rzecznika udało się przywrócić konsumentce poprzednie warunki umowy; 

• Konsument składał reklamację wózka inwalidzkiego, przedsiębiorca żądał od konsumenta 
pokrycia drogich kosztów naprawy, po interwencji Rzecznika naprawiono wózek 
nieodpłatnie; 

• Konsument zamówił bramę garażową, jednak po namyśle chciał odstąpić od zakupu.                    
Po interwencji Rzecznika przedsiębiorca zaproponował konsumentowi korzystny rabat na 
zakup – 1200 zł; 

• Konsument składał reklamację telefonu, oddał telefon w dobrym stanie do reklamacji, 
sprzedawca sugerował jednak uszkodzenie mechaniczne i żądał 1200 zł za naprawę telefonu. 
Po interwencji Rzecznika telefon naprawiono nieodpłatnie; 

• Konsumentkę wprowadzono w błąd i zawarła mimo obietnicy korzystnej oferty niekorzystną 
umowę na telewizje cyfrową. Po interwencji Rzecznika konsumentka otrzymała 50% zniżki na 
abonament i skorygowano jej wcześniejsze faktury po 45 zł każdą; 

• Konsument nie wiedział jak zmienił sprzedawcę prądu, nie wiedział komu i ile ma płacić.              
Po wyjaśnieniach okazało się, że ma prawie 1600 zł nadpłaty u poprzedniego sprzedawcy 
prądu; 

• Konsument zamówił przez Internet opony zimowe, odstąpił od umowy zgodnie                                 
z obowiązującymi przepisami, gdy okazało się, ze ma czekać kilka tygodni na opony. Nie mógł 
odzyskać swoich pieniędzy. Po interwencji Rzecznika konsument odzyskał kwotę 1099 zł ; 

• Konsument zakupił wadliwą młotowiertarkę za kwotę 664 zł. Sprzedawca nie chciał uznać 
reklamacji. Po wystąpieniu Rzecznika konsument otrzymał zwrot wpłaconej kwoty. 
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Nakazy zapłaty 

W roku 2016 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 
w terminie pomagał im pisać sprzeciwy.  

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

Rzecznik w 2016 roku na bieżąco współpracował z UOKiK, Inspekcją Handlową, Urzędem Komunikacji 
Elektronicznej oraz Rzecznikiem Finansowym w celu zaspokojenia potrzeb konsumentów z terenu 
powiatu krapkowickiego.  

W sytuacjach, w których rozpatrywane przez Rzecznika sprawy nie zakończyły się pozytywnie, 
Rzecznik prosi o pomoc Inspekcję Handlową, Urząd Komunikacji Elektronicznej, bądź Rzecznika 
Finansowego. 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 2016 Rzecznik wziął udział m.in. w: 
- spotkanie Rzeczników z terenu województwa opolskiego w Oleśnie  
- spotkanie  rzeczników dot. prawa energetycznego  z firmą Tauron – różne perspektywy  - wspólny 
punkt widzenia  
- Międzynarodowa Konferencja Konsumencka „Ochrona konsumenta na rynku usług” w Katowicach  

- Szkolenie z zakresu zmiany przepisów w Katowicach  

Rzecznik zadeklarował również włączenie się również w akcję  „Nie unikaj komornika” Krajowa Rada 
Komornicza we współpracy z izbami komorniczymi w dniu 22 listopada 2016 r. organizowała VI 
Ogólnopolski Dzień Otwarty Komorników Sądowych pod hasłem „Nie unikaj komornika”                            
Do Rzecznika zgłosił się kilka osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, z prośbą o poradę 
w tym zakresie i Rzecznik udzielił stosownych porad. 

 

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 2016 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 ROZSTRZYGNIĘCIE SPORU SPRAWY ILOŚĆ 
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SPORU 
Pozytywne Negatywne 

W TOKU POWÓDZTW 
OGÓŁEM 

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

1 0 2 3 

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  

3 - 2 5 

5. Przygotowywanie konsumentom 
pozwów dotyczących niewykonania 
lub nienależytego wykonania usług  

2 - 1 3 

6. Inne – sprzeciwy – e-sąd 12 0 3 15 

RAZEM 20 0 10 30 

1. Sprawy kierowane do rozpatrzenia 
przez sąd polubowny 

0 0 0 0 

2. Wstępowanie rzecznika 
konsumentów do postępowań  

1 0 1 1 

Tabela nr 4: Inne zadania: 
 

L.p Realizacja zadań wynikających z: Ilość 
 
 

1. Art. 479 (38) Kpc - niedozwolone postanowienia umowne  
3 
 
 

2. Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom 
rynkowym 

 
41 

 
 

3. Ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym  
0 
 
 

4. Art. 42 ust.1 pkt 3uokik – występowanie w sprawach o 
wykroczenia na szkodę konsumentów 

0 
 
 
 

5. Art. 42 ust. 5 uokik w zw. z art. 63 Kpc - przedstawienie 
sądowi istotnego poglądu dla sprawy 

1 
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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.  
 
 
 
 
 

Przykładowo 

• Pozytywnie dla konsumenta zakończyła się sprawa sądowa  dot. 
ubezpieczenia telefonu. Telefon wpadł do wody,                                       
a odpowiedzialno.sc z tytułu zalania nie obejmuje takich 
przypadków. Udało się natomiast sądownie udowo wodnic 
nieszczęśliwy wypadek, od którego telefon był również 
ubezpieczony; 

• Pozytywnie dla konsumentki zakończyła się również sprawa  

sądowa reklamacji obuwia za 409 zł  

 

• Pozytywnie zakończyła się bardzo trudna sprawa dot. reklamacji 

przeciekającego komina konsumenta, która wcześniej zakończyła 

się negatywnie przed Stałym Polubownym Sądzie Konsumenckim. 

Rzecznik wystosował skargę o uchylenie wyroku sądu 

polubownego. Uchylenie wyroku zdarza się rzadko, w 

przedmiotowym przypadku sprawa zakończyła się jednak 

uchyleniem wyroku, a następnie Rzecznik w drodze wielogodzinnej 

mediacji doprowadził do zakończenia sporu między stronami 
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Rzecznik uczestniczył w 2016r. w: 
 

• Spotkaniu z mieszkańcami w Bibliotece w Zdzieszowicach „Bezpieczny e-konsument” gdzie 
wygłosił prelekcja dot. bezpieczeństwa konsumenckiego i podatkowych praw dot. zakupów 
przez Internet 

• Akcji edukacyjnej wraz z firmą Tauron „Energia dla Seniora”, w której wzięło udział 
kilkudziesięciu seniorów. Akcja miała na celu podniesienie świadomości konsumentów                 
o swoich prawach na rynku energetycznym  

Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzieli się jakie mają prawa na rynku energii i  jak nie dać się 
oszukać przy podpisywaniu umów. Bardzo często  przychodzą do mnie rozżaleni konsumenci, 
którzy uwierzyli na słowo. Zdarza się, że konsumenci podpisują nawet parę umów  z tym samym 
przedstawicielem w jednym dniu nie mając tego świadomości. Coraz więcej konsumentów 
zgłasza się do Rzecznika Konsumentów w związku z problemami podczas zawierania umów 
energetycznych. Stąd pomysł na warsztaty. Myślę, iż była to cenna inicjatywa i uczestnicy 
spotkania ocielili ją bardzo pozytywnie. Konsumenci uzyskali również podstawowe informacje 
dot. postawy asertywnej wobec niezapraszanych przedstawicieli handlowych. Nasz dom jest 
naszą twierdzą i nie mamy obowiązku nikogo wpuszczać, mamy prawo wylegitymować daną 
osobę i przede wszystkim nie skorzystać z oferty. W trakcie warsztatów przeprowadzono również 
test świadomości konsumenckiej dot. podstawowych praw konsumentów i wśród uczestników 
rozlosowane zostały nagrody.   
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• Przygotowywanie porad do Tygodnika Krapkowickiego                                                                            
i przekazywanie informacji do innych mediów  

 
Oprócz porad przekazywanych do Tygodnika Krapkowickiego Rzecznik wypowiada się również często 
do NTO, na prośbę redaktorów. Ponadto Rzecznik co jakiś czas Rzecznik wypowiada się również  dla 
Radia Opole i jest gościem audycji dot. spraw konsumenckich. Rzecznik wypowiada się również dla 
TVP Opole i w raku 2016 Rzecznik był gościem programu „Rozmowa dnia”. Sprawa dotyczyła 
nieuczciwych operatorów telekomunikacyjnych. 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.  
W ramach działań informacyjnych Rzecznik na bieżąco przekazuje konsumentom ulotki na temat 
praw konsumentów.   

 

Dzięki akcjom medialnym udaje się zakończyć pozytywnie wiele spraw, gdyż konsumenci trafiają 
do rzecznika w odpowiednim czasie. 

 

 
Po wywiadzie w Radiu Opole 

 

 
Po programie w TVP 3 Opole 
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7. Podejmowanie działań wynikających z art. 479 (38) Kpc (niedozwolone postanowienia 
umowne) 

W roku 2016 podjęto 3 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 2016 podjęto 41 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.  

9. Podejmowanie działań wynikających z ustawy o dochodzeniu roszczeń                                               
w postępowaniu grupowym 

W roku 2016 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 2016 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 2016 Rzecznik przedstawił sądom 1 pogląd na wniosek konsumenta 

 

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

 

Ad 1) Wiele firm telekomunikacyjnych stosuje niestety nieuczciwe praktyki rynkowe. Jako Rzecznicy 
pomagamy w możliwym zakresie w podstąpieniach od umów, uchyleniach się od skutków prawnych 
umów zawartych pod wpływem błędu. Wszystko to jest bardzo czasochłonne i stresujące dla 
konsumentów zwłaszcza, iż wiele sporów kończy się na drodze sądowej.  

Zastanawiam się czy nie można by bardziej wykorzystać przepisów prawa telekomunikacyjnego 
dotyczących zakazu marketingu bezpośredniego zmierzającego do zawarcia umów wprowadzających 
w błąd jak również sankcji karnych za nieuczciwe agresywne praktyki rynkowe (problem ten opisałam 
w początkowej części sprawozdania) 

Ad2)  
Przeznaczenie środków z budżetu centralnego na działania Rzeczników, na prowadzone akcje, na 
szkolenia etc., by Rzecznicy mogli jeszcze lepiej realizować swoje zadania.  
Utworzenie forum Rzeczników w celu lepszego przekazu informacji. 
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ZAKOŃCZENIE 
Rok 2016 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. Docenieniem mojej pracy była dla mnie nominacja              
w plebiscycie NTO Człowiek Roku 2016 w kategorii „Samorządność i społeczność lokalna”. Mimo, iż 
jestem rzecznikiem tylko na cześć etatu moja praca została zauważona przez konsumentów i jest to 
niesamowita motywacja do dalszej pracy.  

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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PRZYKŁADOWE INFORMACJE PRASOWE 
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Klienci próbują odzyskać pieniądze od 
banków 
Radosław Dimitrow  
8 czerwca 2016 08.06.2016 Aktualizacja: 8 czerwca 2016 16:12 08.06.2016 16:12  

 

 
Konsumenci są coraz bardziej świadomi swoich praw dlatego walczą o pieniądze, 
które im się należą - podkreśla Małgorzata Płaszczyk-Waligórska, rzecznik praw 
konsumentów. ©Fot. Radosław Dimitrow Choć ludzie spłacili kredyty przed 
terminem, instytucje finansowe nie chcą im oddać części prowizji - mimo że mają taki 
obowiązek. 
 
Czytaj więcej: http://www.nto.pl/wiadomosci/strzelce-opolskie/a/klienci-probuja-
odzyskac-pieniadze-od-bankow,10084433/ 

 

Pani Wanda ze Strzelec Opolskich zaciągnęła w sierpniu ub. r. kredyt konsumencki 
na kwotę 42 tys. złotych. Ustaliła z miejscowym pośrednikiem finansowym, że będzie 
go spłacać przez 10 lat. Łączna suma do spłaty, wraz z odsetkami, miała wynieść 86 
tys. złotych. Za udzielenie kredytu bank i pośrednik skasowali prowizję w wysokości 
6400 zł. Niespełna trzy miesiące później pani Wanda dostała ciekawszą ofertę 
kredytu, więc postanowiła z niej skorzystać. GR("wstawReklame","srodek1"); 
reklama Zaciągnęła drugi kredyt i spłaciła nim ten pierwszy. Zgodnie z przepisami 
powinna dostać zwrot prowizji w kwocie 6240 zł (kwota jest pomniejszona 
proporcjonalnie o okres, w którym klientka korzystała z kredytu). - Ale pośrednik i 
bank odmówili mi zwrotu pieniędzy - mówi nam pani Wanda. - Usłyszałam, że moja 
prowizja przepadła, a przecież to nieprawda. Stanowisko w tej i wielu podobnych 
sprawach zajął niedawno Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wynika z 
niego, że klienci słusznie domagają się zwrotu opłat administracyjnych, prowizji czy 
nawet składek na ubezpieczenie. - W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu 
konsumenckiego kredytodawca powinien obniżyć i zwrócić wszystkie koszty takiego 
kredytu niezależnie od ich charakteru - podkreśla Dorota Karczewska, wiceprezes 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. - Zwrot nie powinien zależeć od tego, 
kiedy koszty te zostały faktycznie poniesione przez kredytobiorcę. Jeśli bank nie chce 

http://www.nto.pl/autorzy/radoslaw-dimitrow/
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDgvyZ1L7RAhWCtBoKHQ5tCykQjRwIBw&url=http://www.nto.pl/wiadomosci/strzelce-opolskie/a/klienci-probuja-odzyskac-pieniadze-od-bankow,10084433/&psig=AFQjCNFR6OhnAvev9K7UQkgxXrxnwHFoZA&ust=1484380976303850
http://www.nto.pl/wiadomosci/strzelce-opolskie/a/klienci-probuja-odzyskac-pieniadze-od-bankow,10084433/
http://www.nto.pl/wiadomosci/strzelce-opolskie/a/klienci-probuja-odzyskac-pieniadze-od-bankow,10084433/
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oddać pieniędzy, w wyegzekwowaniu zwrotu pomagają powiatowi rzecznicy praw 
konsumentów. Małgorzata Płaszczyk-Waligórska, rzecznik ze Strzelec Opolskich i 
Krapkowic, przyznaje, że rośnie liczba spraw związanych z nieprawidłowym 
rozliczeniem kredytów. W samym powiecie strzeleckim w ciągu ostatniego miesiąca 
zgłosiło się 5 osób z podobnym problemem. - Konsumenci są coraz bardziej 
świadomi swoich praw - zauważa Płaszczyk-Waligórska. - Co ważne, mogą się 
ubiegać o zwrot prowizji także w sytuacjach, gdy dobierali pieniądze w tym samym 
banku na nową umowę kredytową, zamykając jednocześnie stary kredyt. Jednemu z 
Opolan bank zalega w ten sposób ponad 12 tys. złotych 
 
Czytaj więcej: http://www.nto.pl/wiadomosci/strzelce-opolskie/a/klienci-probuja-
odzyskac-pieniadze-od-bankow,10084433/ 

 

Małgorzata Płaszczyk-Waligórska Człowiekiem Roku Powiatu 
Strzeleckiego 
Edyta Hanszke  
9 maja 2016 08:59 09.05.2016 08:59  

 

 

 

Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów w Strzelcach Opolskich Małgorzata 
Płaszczyk-Waligórska jest od 2005 roku, a od 2011 r. - również w Krapkowicach. 
Absolwentka prawa na Uniwersytecie Śląskim chciała zostać psychologiem, ale tato 
namówił ją na studia prawnicze. - Studiowałam zaocznie. Łatwo nie było, gdyż 
przyjmowano wszystkich chętnych, a kończyła jedna dziesiąta - wspomina 
rzeczniczka. - Ale nauczyłam się, że zawsze warto wierzyć i próbować, nawet gdy 
wydaje się, że się nie uda. I to staram się robić na co dzień pomagając 
konsumentom. Podejmuje się interwencji nawet w sytuacjach beznadziejnych, jak na 
przykład w ubiegłym roku kiedy starsza, niepełnosprawna osoba miała spór z firmą 
telekomunikacyjną, która bezzasadnie wyłączyła jej telefon i naliczyła karę ponad 
1000 zł, a następnie sprzedała zobowiązanie firmie windykacyjnej. Odsetki cały czas 
rosły, firma windykacyjna wystąpiła do sądu. Konsumenta udało się wybronić. - Nie 
zależy mi na statystyce, ważna jest dla mnie próba pomocy w konkretnym przypadku 
- podkreśla Małgorzata Płaszczyk-Waligórska. - Na szczęście większość spraw 
kończy się pozytywnie. Tylko w ubiegłym roku rzeczniczka udzieliła 3864 porad 
(osobiście, przez telefon czy internet), przyjęła 544 skarg, w których podjęła 
interwencje u przedsiębiorców, z czego 399 na koniec roku zakończyło się 

http://www.nto.pl/wiadomosci/strzelce-opolskie/a/klienci-probuja-odzyskac-pieniadze-od-bankow,10084433/
http://www.nto.pl/wiadomosci/strzelce-opolskie/a/klienci-probuja-odzyskac-pieniadze-od-bankow,10084433/
http://www.nto.pl/autorzy/edyta-hanszke/
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pozytywnie dla konsumentów. Część jest jeszcze w toku, niektóre skończą się w 
sądzie. - Z tych ostatnich jestem najbardziej dumna, bo są najtrudniejsze. 
Dotychczas uczestniczyłam w ponad 100 sprawach sądowych, dotyczących i spraw 
błahych jak reklamacji obuwia, ale również usług budowlanych, za które konsumenci 
zapłacili po kilkadziesiąt tysięcy złotych - opowiada rzeczniczka, której dzięki akcjom 
medialnym z nto udało się także nagłośnić i wpłynąć na zmianę nieuczciwych praktyk 
rynkowych - m.in. przepisów dotyczących e-sądów. - Po nowelizacji prawa nie można 
dochodzić przed e-sądem przedawnionych zobowiązań - przypomina pani rzecznik. - 
A wcześniej konsumenci otrzymywali nakazy zapłaty za zobowiązania nawet sprzed 
kilkunastu lat. - Nie wszystkie sprawy można zakończyć pozytywnie, ale zawsze 
warto próbować - to dewiza Człowieka Roku powiatu strzeleckiego.  
 
Czytaj więcej: http://www.nto.pl/wiadomosci/strzelce-opolskie/a/malgorzata-
plaszczykwaligorska-czlowiekiem-roku-powiatu-strzeleckiego,9960318/ 

TVP 3 OPOLE Rozmowa dnia: Małgorzata Płaszczyk-
Waligórska 

Publikacja: 19 sierpnia 2016, 20:33  

•  

Gościem Anny Święcickiej była Małgorzata Płaszczyk-Waligórska, powiatowy 
rzecznik praw konsumenta ze Strzelec Opolskich i Krapkowic 

http://opole.onet.pl/nowy-sposob-na-oszustwo-sms-y-z-zyczeniami/rxhwnv 

Nowy sposób na oszustwo: SMS-y z życzeniami  

Foto: Shutterstock  

Opłaca się szybko zareagować, bo takie życzenia mogą słono kosztować. Telefon Magdaleny 

z Opola zadźwięczał w Dzień Kobiet przed południem. Opolanka odczytała: "Dla Kobiety 

którą znam, moc życzeń dzisiaj mam. Zdrowia, szczęścia i miłości, dużo kwiatów i radości!". 

Był też dopisek: "Kochana wszystkiego najlepszego z okazji Twojego święta". 

http://www.nto.pl/wiadomosci/strzelce-opolskie/a/malgorzata-plaszczykwaligorska-czlowiekiem-roku-powiatu-strzeleckiego,9960318/
http://www.nto.pl/wiadomosci/strzelce-opolskie/a/malgorzata-plaszczykwaligorska-czlowiekiem-roku-powiatu-strzeleckiego,9960318/
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Wiadomości z życzeniami tego dnia było więcej, dlatego Magdalena w pierwszej chwili nie 

zwróciła uwagi na nadawcę. Czerwona lampka w głowie zapaliła jej się dokładnie cztery 

minuty później, gdy przyszedł kolejny SMS z tego samego numeru. Była w nim informacja, 

że koszt wysłania wiadomości to prawie 5 złotych. - Zdziwiło mnie to, bo skoro ktoś wysłał 

mi życzenia, to dlaczego teraz pisze, ile go to kosztowało - wspomina opolanka. 

W SMS-ie był też podany adres strony z regulaminem usługi. Magdalena nie wiedziała, czy 

za kilka ciepłych słów nie dostanie słonego rachunku, dlatego od razu postanowiła sprawę 

wyjaśnić. - Na stronie były dwa regulaminy serwisów: wróżba przez SMS i flirt przez SMS. 

- Osłupiałam, bo nigdy z takimi serwisami nie miałam nic wspólnego - wspomina. Był też 

wyraźnie oznaczony komunikat: "Jeżeli chcesz zakończyć korzystanie z Usługi i nie życzysz 

sobie otrzymywać kolejnych wiadomości, odeślij sms o treści STOP na numer, z którego 

otrzymujesz wiadomości". W pierwszym odruchu opolanka tak właśnie zamierzała zrobić. 

Postanowiła jednak skonsultować to z operatorem swojej sieci komórkowej i zadzwoniła do 

biura obsługi. - Konsultant sprawdził moje konto i okazało się, że żadna opłata nie została mi 

naliczona. Ostrzegł też, że pod żadnym pozorem mam nie odsyłać wiadomości o treści 

„Stop”, bo paradoksalnie to dopiero wtedy aktywuję usługę i SMS-ów może zacząć 

przychodzić więcej, ale już na mój koszt - relacjonuje. 

Magdalena pogratulowała sobie czujności i postanowiła za pomocą portalu 

społecznościowego ostrzec znajomych. Wtedy ruszyła lawina komentarzy. - Okazało się, że 

takie wiadomości dostało tego dnia mnóstwo koleżanek. Ktoś ostrzegał, że wcześniej jego 

znajoma po podobnych SMS-ach dostała rachunek na 3 tys. złotych - wspomina opolanka. 

Urząd Komunikacji Elektronicznej otrzymuje sporo sygnałów na temat podobnych 

przypadków. Ale naciągaczy można przechytrzyć. 

Jeżeli dostaniemy podejrzanie wysoki rachunek telefoniczny albo ktoś usiłuje od nas 

wyłudzić pieniądze poprzez SMS, zgłośmy to policji. Urząd Komunikacji Elektronicznej 

nieprzerwanie dostaje sygnały od abonentów, którzy padli ofiarą naciągaczy. - Opisują, że 

otrzymali wiadomości SMS, których treść może sugerować abonentom, iż na ich numerze 

telefonu aktywna jest usługa o podwyższonej opłacie. 

A w celu jej dezaktywacji należy wysłać wiadomość zwrotną na wskazany numer - wyjaśnia 

Artur Koziołek, rzecznik prasowy UKE. - Wysyłając taką wiadomość zwrotną, abonent de 

facto aktywuje usługę Premium Rate, a nie dokonuje jej wyłączenia. Takie działanie, zdaniem 

UKE, może stanowić naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, bo wprowadza ich w 

błąd. Dlatego należy je zgłaszać w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

- Ale proceder może być też zakwalifikowany jako próba oszustwa, wyłudzenia, tj. 

przestępstwa ściganego na mocy ustawy - dodaje Artur Koziołek. - Oznacza to, że taką 

sprawę abonent może również zgłosić do organów ścigania. Wielu nabitych w butelkę nie ma 
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takiej świadomości. Świadczą o tym policyjne statystyki. - W ostatnim czasie nie mieliśmy 

ani jednego takiego zgłoszenia z powiatu opolskiego - mówi asp. Karol Brandys z Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Opolu. 

- Każda osoba, która uważa, że została oszukana, powinna nas o tym fakcie powiadomić. 

Zbadamy sprawę. Gdy już zostaliśmy naciągnięci, o pomoc możemy się również zwrócić do 

rzeczników konsumentów. Ale kłopotów da się w prosty sposób uniknąć. - Wystarczy 

zapamiętać, że jeśli nie aktywowaliśmy usługi specjalnej, to nikt nie ma prawa naliczać nam 

za nią opłat - mówi Małgorzata Płaszczyk-Waligórska, rzecznik konsumentów w Strzelcach 

Opolskich i Krapkowicach. 

- Podejrzane informacje, które sugerują, że usługa została bez naszej wiedzy włączona i że 

możemy ją dezaktywować, najlepiej ignorować, bo dopiero reagując na nie, możemy wpaść w 

tarapaty. Zdarzały się przypadki, że konsumentom za jednego SMS-a naliczano 30 złotych. 

SMS-y o podwyższonej płatności, czyli tzw. Premium Rate, najlepiej zablokować. Wystarczy 

zgłosić taką chęć naszemu operatorowi 

 
From: Czylok-Walędzińska Joanna [mailto:Joanna.Czylok@tauron.pl]  

Sent: Wednesday, November 02, 2016 1:12 PM 

Cc: Adamus Monika; Ziminga-Malecko Beata; Topola Tomasz 
Subject: Kolejna edycja warsztatów "Energia dla Seniora"- zapraszamy do współpracy  

Szanowni Państwo,  
Chciałam się z Państwem podzielić dobrą informacja, że nasza akcja „Energia dla Seniora” 
zakwalifikowała się do kolejnego etapu w  konkursie organizowanym przez Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu i Rzeczpospolitą „Edukacyjne działania biznesu”. Spośród 300 zakwalifikowanych  do 
konkursu zgłoszeń kapituła konkursowa  wybrała 51 najlepszych. „Energia dla Seniora”, jako jedyna 
wśród zgłoszonych przez Tauron znalazła się  w tej grupie, przechodząc tym samym do finałowego 
etapu. Teraz głosowanie internautów, dzięki któremu zostaną wybrane te najbardziej znaczące 
inicjatywy!  
Serdecznie chciałam podziękować tym z Państwa, z którymi organizowaliśmy warsztaty, a więc: Marii 
Hudzik, Beacie Zwyrtek, Małgorzacie Płaszczyk- Waligórskiej, Adriannie Peć, Katarzynie Staroń, 
Krystynie Banasik, Krzysztofowi Podgórskiemu, Agnieszce Karpecie oraz Katarzynie Benroth-
Kurpiel. Bez Państwa zaangażowania nie udałoby nam się  zorganizować warsztatów na takim 
poziomie. Ta nominacja, to także Państwa sukces.  
 

 
Joanna Czylok Walędzińska  
Zespół Rzecznika Praw Klienta  

mailto:Joanna.Czylok@tauron.pl
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TAURON Polska Energia  

 

· 17 listopada 2016 ·  

Akcja edukacyjna „Energia dla Seniora” trafiła do pierwszej dziesiątki finalistów 

konkursu „Edukacyjne działania biznesu”,  

Energia dla seniora” wśród finalistów Listy inicjatyw edukacyjnych biznesu 

21.11.2016 

Akcja edukacyjna prowadzona przez TAURONA znalazła się wśród 10. działań 
edukacyjnych biznesu w Polsce wyróżnionych 17 listopada podczas 6. Targów CSR 
organizowanych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 

Spośród 271 inicjatyw zgłoszonych przez firmy i fundacje korporacyjne w gronie finalistów 
projektu „Edukacyjne działania biznesu. Lista najbardziej znaczących inicjatyw” znalazło się 
dziesięć najwyżej ocenionych w głosowaniu internetowym, a wcześniej zakwalifikowanych przez 
kapitułę do ścisłej 51. W sumie na wszystkie projekty oddano 17 424 głosy. 

– TAURON, równie dużą wagę, co do działalności biznesowej, przywiązuje do działań z obszaru 
społecznej odpowiedzialności, dlatego to wyróżnienie ma dla nas szczególne znaczenie. 
To także potwierdzenie, że zmierzamy we właściwym kierunku, realizując zobowiązania wobec 
naszych klientów, których liczba przekracza 5,4 mln. Nasze zorientowanie na klienta obrazuje 
także nowa Strategia Grupy TAURON, gdzie po raz pierwszy w historii Grupy Obszar Klienta 
został wydzielony na poziomie spółki-matki – podkreśla Filip Grzegorczyk, Prezes Zarządu 
TAURON Polska Energia. 

Tomasz Topola udostępnił album „Energia dla Seniora" w Krapkowicach użytkownika TAURON 

Polska Energia. 

· 21 października 2016 ·  

 

 
 

 

https://www.facebook.com/tauronpolskaenergia/photos/a.226239854109067.55777.216173171782402/1270958422970533/?type=3
https://www.facebook.com/tauronpolskaenergia/photos/a.226239854109067.55777.216173171782402/1270958422970533/?type=3
https://www.facebook.com/tauronpolskaenergia/?fref=nf
https://www.facebook.com/tauronpolskaenergia/photos/a.226239854109067.55777.216173171782402/1270958422970533/?type=3
https://www.facebook.com/tomasz.topola.9
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1242453515821024.1073741886.216173171782402&type=3
https://www.facebook.com/tauronpolskaenergia/
https://www.facebook.com/tauronpolskaenergia/
https://www.facebook.com/tomasz.topola.9/posts/1160760744012317
https://www.facebook.com/tauronpolskaenergia/photos/a.1242453515821024.1073741886.216173171782402/1242453582487684/?type=3
https://www.facebook.com/tauronpolskaenergia/photos/a.1242453515821024.1073741886.216173171782402/1242453582487684/?type=3
https://www.facebook.com/tauronpolskaenergia/photos/a.1242453515821024.1073741886.216173171782402/1242453565821019/?type=3
https://www.facebook.com/tauronpolskaenergia/photos/a.1242453515821024.1073741886.216173171782402/1242453565821019/?type=3
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TAURON Polska Energia dodał(a) nowe zdjęcia (7) do albumu: „Energia dla 

Seniora" w Krapkowicach — w mieście: Krapkowice. Polub stronę 

· 21 października 2016 · 

Właśnie zakończyły się warsztaty „Energia dla Seniora” w Krapkowicach. Sala była 

pełna, musieliśmy dostawić dodatkowe krzesła! :) Dziękujemy za tak liczne przybycie  

Każde warsztaty to wyjątkowa okazja do spotkania się z naszymi Klientami                            

i wysłuchania ich doświadczeń związanych z energetyką. Mamy nadzieję, że 

wyposażyliśmy uczestników w podstawową wiedzę, dzięki której będą mogli się 

obronić przed nieuczciwymi praktykami niektórych sprzedawców energii.  

 

Dziękujemy Starostwo Powiatowe W Krapkowicach oraz pani rzecznik Małgorzacie 

Płaszczyk-Waligórskiej za fantastyczne przyjęcie i pomoc w organizacji warsztatów. 

https://www.facebook.com/tauronpolskaenergia/photos/a.1242453515821024.1073741886.216173171782402/1242453555821020/?type=3
https://www.facebook.com/tauronpolskaenergia/photos/a.1242453515821024.1073741886.216173171782402/1242453555821020/?type=3
https://www.facebook.com/tauronpolskaenergia/photos/a.1242453515821024.1073741886.216173171782402/1242453542487688/?type=3
https://www.facebook.com/tauronpolskaenergia/photos/a.1242453515821024.1073741886.216173171782402/1242453542487688/?type=3
https://www.facebook.com/tauronpolskaenergia/photos/a.1242453515821024.1073741886.216173171782402/1242453542487688/?type=3
https://www.facebook.com/tauronpolskaenergia/photos/a.1242453515821024.1073741886.216173171782402/1242453542487688/?type=3
https://www.facebook.com/tauronpolskaenergia/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1242453515821024.1073741886.216173171782402&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1242453515821024.1073741886.216173171782402&type=3
https://www.facebook.com/pages/Krapkowice/103104806397110
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1242453515821024.1073741886.216173171782402&type=3
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NTO Jeden podpis może dużo kosztować 
Mirela Mazurkiewicz 
24 lutego 2016 19:31 24.02.2016 19:31  

 
Opolanin podpisał papier, który miał być zgodą na wymianę licznika. Okazało się, że 
to była umowa na... nowy telefon. Klasyczny kant.  
 
©Archiwum (O) 

Z pozoru błahe zdarzenie nie dawało kobiecie spokoju. Zagadka rozwiązała się po 

dwóch tygodniach, gdy do małżeństwa zadzwonił operator telefonii komórkowej, 

informując, że od północy nie będzie świadczył im usług.  

 

- Okazało się, że mąż jednym podpisem zgodził się na zerwanie z tą siecią umowy i 

przejście do innej - opowiada pani Marianna. - Dlatego musimy zapłacić im karę. 

Firma, która podsunęła nam papier, nalicza jakieś dziwne opłaty dodatkowe, więc 

najchętniej i tę umowę byśmy zerwali, ale za to też jest kara. Nie wiemy nawet, przez 

jaki czas będzie nas ona obowiązywała, bo nie dostaliśmy kopii umowy.  

 

Zdaniem fachowców nie było to przypadkowe działanie. - Konsument na odstąpienie 

od umowy zawartej poza siedzibą firmy ma 14 dni, ale trudno odstępować od czegoś, 

o czym nie miało się pojęcia - mówi Małgorzata Płaszczyk-Waligórska, powiatowy 

rzecznik konsumentów w Strzelcach Opolskich i Krapkowicach. - Jeden podpis może 

nas sporo kosztować, bo bywa, że naciągacze podsuwają nam do podpisania inne 

zobowiązania niż te, o których mówią. Dlatego nie podpisujemy niczego bez czytania 

i kategorycznie żądajmy kopii umowy dla siebie. 

 

Rzecznicy konsumentów mają pełne ręce roboty, bo firm, które próbują wyciągać 

pieniądze od łatwowiernych przybywa. - Złożenie podpisu z pozoru nic nas nie 

kosztuje, dlatego bez zastanowienia kwitujemy odbiór prezentów na przykład na 

pokazach garnków - mówi Małgorzata Płaszczyk-Waligórska. - Jedna z konsumentek 

dopiero po czasie zorientowała się, że pokwitowała w ten sposób nie odbiór gadżetu, 

ale zaciągnięcie sporego kredytu na zakup garnków.  

 

Naciągacze poruszają się na granicy prawa, a udowodnienie, że zostaliśmy 

wprowadzeni w błąd, gdy na umowie widnieje podpis, jest trudne. 

 

 

 
 

http://www.nto.pl/autorzy/mirela-mazurkiewicz/
http://gniezno.naszemiasto.pl/artykul/1065295,rzecznik-konsumentow-na-urlopie,id,t.html#utm_medium=alz&utm_source=nto.pl&utm_campaign=artykul
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Artykuły  
 Email  

   Mieszkańcy Zdzieszowic włączyli się w ogólnoeuropejską kampanię 

Tydzień z Internetem. 16 marca 2016 roku 21 osób uczestniczyło w 

spotkaniu „Bezpieczny e-konsument”, które zorganizowała Biblioteka w 

Zdzieszowicach (motywem przewodnim tegorocznej akcji było świadome 

korzystanie z Internetu i bezpieczne zakupy w sieci). Uczestnicy 

dowiedzieli się m.in. jakie prawa przysługują kupującym w Internecie, 

czy i jak bezpiecznie płacić za zakupy w Sieci. Wzięli również udział w 

akcji w mediach społecznościowych. 

Kluczowym elementem spotkania „Bezpieczny e-konsument” był quiz. 

Uczestnicy odpowiadali na 10 różnych pytań. Np. jakie działania 

związane z obsługą e-konta w banku powinny wzbudzić czujność? Co 

zrobić, jeśli kupione przez Internet buty okazują się za duże? Dokąd 

zwrócić się, gdy kupiony odkurzacz po miesiącu przestał działać? O czym 

należy pamiętać logując się do poczty e-mail z publicznego komputera, 

np. w bibliotece?  

  

 

  

http://biblioteka.zdzieszowice.pl/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=gameon-fjt&link=01b7ef5b458e51f13546cd9daad16b305b65e00d
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   Podczas spotkania gościliśmy panią Małgorzatę Płaszczyk Waligórską – 

Powiatowego Rzecznika Konsumentów z Krapkowic. Pani Małgosia w 

bardzo przystępny i wyczerpujący sposób omówiła jakie prawa mamy my, 

jako konsumenci, na co uważać przy zawieraniu umów, czy to przez 

Internet, czy też telefonicznych. 

  

   

  

   Tydzień z Internetem to doroczna, ogólnoeuropejska kampania, której 

celem jest zachęcenie jak największej liczby osób do poznania 

możliwości, jakie daje Internet. Co roku włącza się w nią kilkadziesiąt 

krajów. W Polsce, w ciągu pięciu edycji, w kampanii wzięło udział już 

1200 instytucji i ponad 48000 osób. Koordynatorem akcji jest 

organizacja pozarządowa Telecentre-Europe, w Polsce koordynuje ją 

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego we współpracy                          

z wieloma partnerami. 

   Patronem honorowym Tygodnia z Internetem 2016 jest Prezes Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministerstwo Cyfryzacji. 
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http://www.nto.pl/serwisy/a/czlowiek-roku-2016-powiat-

krapkowicki-wyniki,11756242/ 

PLEBISCYT NTO (głosowanie zakończone) 

Człowiek Roku 2016 - Samorządność i społeczność 
lokalna (pow. krapkowicki) 

• Aleksandra Mrosek, szef Środowiskowego Domu Pomocy w 
Krapkowicach, nominowana za rozwój i rozbudowę placówki, którą 

kieruje (CRS.30) 321głosów SMS pod nr 72355 o treści CRS.30  

• Małgorzata Płaszczyk-Waligórska, rzecznik praw konsumentów w 
Krapkowicach, nominowana za pomaganie konsumentom z 

ponadstandardowym zaangażowaniem (CRS.31) 291głosów SMS 

pod nr 72355 o treści CRS.31  

• Piotr Szymała, przewodniczący Samorządu Studenckiego 
Wydziału Ekonomii i Zarządzania PO, nominowany za organizację 
wojewódzkich targów dla studentów z ofertami stażu, praktyk, szkoleń 

dla społeczności akademickiej (CRS.63) 69głosów SMS pod nr 

72355 o treści CRS.63  

• Patryk Blania, sołtys Obrowca, nominowany za organizację wielu 
lokalnych imprez i działanie na rzecz społeczności lokalnych (CRS.32) 

28głosów SMS pod nr 72355 o treści CRS.32  

• Andrzej Mrowiec, dyrektor ośrodka zdrowia w Gogolinie, 
nominowany za organizację wielu akcji prozdrowotnych dla 

mieszkańców gminy (CRS.33) 5głosów  
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