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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. 

 

 

 

 

 

 

 

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW W KRAPKOWICACH 

Małgorzata Płaszczyk – Waligórska 

Dyżur – poniedziałki i piątki od 15:30 do 18:30 

Pokój nr 109 

Tel. 77 4074314 

 

Kom 697 571 335 

 

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 2018 był kolejnym aktywnym rokiem mojej pracy, porównywalnym do lat poprzednich biorąc 
pod uwagę liczbę porad i interwencji. W roku 2018 było w porównaniu z poprzednim rokiem  więcej 
porad natomiast o kilkadziesiąt mniej wystąpień do przedsiębiorców. Świadczy to o tym, iż 
konsumenci po udzielonej poradzie coraz lepiej radzą sobie w samodzielnym dochodzeniu swych 
praw.  

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. W przypadku spraw niekonsumenckich i spełniania kryteriów do skorzystania z 
nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach programu rządowego, również informuje o tym przychodzące 
osoby. 

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 
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wymagają cierpliwości i zdolności mediacyjnych, a zwłaszcza z pozytywnie zakończonych spraw 
sądowych.  
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 
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 firmy działające w branży telekomunikacyjnej  oraz sektora 
energetycznego. W roku 2018 było trochę spokojniej w tym zakresie, po wysokich karach UOKiK 
firmy praktycznie nie kierowały spraw na drogę postępowania sądowego przeciwko konsumentom. 
Jednak, co było bardzo uciążliwe dla konsumentów, wysyłały wezwania przedsądowe, dzwonili 
zastraszają konsumentów.  Firmy zmieniają nazwy,  a schemat nieuczciwych praktyk rynkowych jest 
ciągle taki sam. Przedsiębiorcy stosują tylko coraz to nowe metody, by uzyskać podpis konsumenta. 
Jak do tej pory metody te wiązały się głównie z zapewnianiem o szczególnej korzyści dla stałych 
klientów natomiast  w chwili obecnej jest to wręcz zastraszanie. Pod pozorem modernizacji linii 
telefonicznej czy energetycznej firmy zastraszają konsumentów, iż gdy nie podpiszą nowej umowy 
czy aneksu nie będą miały dostępu do prądu czy telefonu.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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, a przede wszystkim trwa to zazwyczaj bardzo długo. 

Niezmiennie 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. 
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SPRAWOZDANIE RZECZNIKA KONSUMENTÓW 

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

SPIS TREŚCI 
 

I. WSTĘP I UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO (MIEJSKIEGO) RZECZNIKA 

KONSUMENTÓW 
 
           Struktura biur rzecznika, stan kadrowy. 

1. Województwo 
 

OPOLSKIE 

2. Miasto 
/Powiat 

KRAPKOWICKI  

3. Liczba mieszkańców miasta/powiatu  
 

64 463 

4. Imię i nazwisko rzecznika konsumentów 
 

MAŁGORZATA PŁASZCZYK – WALIGÓRSKA  

5. Wykształcenie (np. wyższe prawnicze) 
 

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.  

 
 
 

-  1/5     etatu 

 

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). 

2 razy 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 

12. Budżet biura. Jeśli rzecznik nie ma 
własnego budżetu, proszę wpisać koszt 
zadania własnego „ochrona konsumentów” 
w budżecie powiatu/miasta. Jeśli podanie 

26 000 zł 
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dokładnych kosztów jest niemożliwe, proszę 
je oszacować. 

 
 

II  REALIZACJA ZADAŃ RZECZNIKÓW KONSUMENTÓW 

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

W 2018 roku Rzecznik udzielił  2211 porad 

Spośród porad udzielonych w 2018r.  najwięcej dotyczyło  umów sprzedaży (681 ) następnie usług  
(678), później informacji ogólnych (471) i spraw niekonsumenckich - 281 

 

 

Poradnictwo w poszczególnych latach  

 

Biorąc pod uwagę liczbę udzielonych porad  oraz liczbę zarejestrowanych skarg  z prośbą  o 
interwencję można stwierdzić, iż mieszkańcy powiatu skutecznie potrafią dochodzić swych praw.

Rodzaje udzielonych porad

dot. usług

dot. umów sprzedaży

inf ogólne

sparwy niekonsumenckie
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Tab. 1. Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej  
w zakresie ochrony konsumentów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRZEDAŻ: 681   

art. żywnościowe  16 

odzież i obuwie  258 

meble, artykuły wyposażenia wnętrz, 
utrzymania domu 82 

urządzenia gosp. domowego, urządzenia 
elektroniczne i sprzęt komputerowy 228 

samochody i środki transportu osobistego  57 

kosmetyki, środki czyszczące i konserwujące 8 

produkty związane z opieką zdrowotną  18 

art. rekreacyjne, zabawki i art. dla dzieci 8 

inne 6 

USŁUGI: 678  
związane z rynkiem nieruchomości  10 

bieżąca konserwacja, utrzymanie domu, 
drobne naprawy, pielęgnacja  21 

czyszczenie i naprawa odzieży i obuwia  0 

konserwacja i naprawa pojazdów i innych 
środków transportu 26 

finansowe 122 

ubezpieczeniowe 93 

pocztowe i kurierskie  3 

telekomunikacyjne 285 

transportowe  0 

turystyka i  rekreacja  23 

sektor energetyczny i wodny 75 

związane z opieką i opieką zdrowotną 1 

edukacyjne 2 

inne  17 

RAZEM 1359 

informacje ogólne 471 

niekonsumenckie 281 

 2111 
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2. Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego 
w zakresie ochrony interesów konsumentów. 

W roku 2018 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 
2018  zarejestrowano   245   takich spraw – jest to liczba trochę mniejsza niż w poprzednim roku. 
Jednakże skargi, które wpłynęły były zazwyczaj bardziej skomplikowane. Mniejsza ilość spraw świadczy 
również o skuteczności konsumentów w samodzielnym dochodzeniu swych praw po udzielonej 
poradzie.   

 

Liczba spraw wymagających wystąpień do przedsiębiorców 

 

 

 

 

Sposób zakończenia sprawy 

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. Nadal jednak większa cześć spraw kończy się pozytywnie dla konsumentów.  
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Tab. 2. Wystąpienia do przedsiębiorców w sprawie ochrony interesów konsumentów. 

 

 

Skargi złożone z podziałem na płeć: 

- Kobiety – 114 

- Mężczyźni – 120 

- Małżeństwa – 11 

    

SPRZEDAŻ:   

np. Żywnościowe  1 

odzież i obuwie  31 

meble, artykuły wyposażenia wnętrz, 
utrzymania domu 14 

rządzenia gosp. Domowego, urządzenia 
elektroniczne i sprzęt komputerowy 41 

samochody i środki transportu osobistego  14 

kosmetyki, środki czyszczące i konserwujące 0 

produkty związane z opieką zdrowotną  9 

np. Rekreacyjne, zabawki i np. Dla dzieci 2 

inne 2 

USŁUGI:  

związane z rynkiem nieruchomości  3 

bieżąca konserwacja, utrzymanie domu, 
drobne naprawy, pielęgnacja  12 

czyszczenie i naprawa odzieży i obuwia  2 

konserwacja i naprawa pojazdów i innych 
środków transportu 2 

finansowe  27 

ubezpieczeniowe  17 

pocztowe i kurierskie  10 

telekomunikacyjne 29 

transportowe  0 

turystyka i  rekreacja  10 

sektor energetyczny i wodny 12 

związane z opieką i opieką zdrowotną 1 

edukacyjne 1 

inne  5 

RAZEM   

informacje ogólne 0 

niekonsumenckie 0 

 245 
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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. 

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.  

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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Jako Rzecznik Konsumentów zawsze informuję, iż przez skierowaniem sprawy do sądu 
powszechnego konsument ma najczęściej jeszcze  inne pozasądowe  sposoby dochodzenia swoich 
roszczeń.  
W styczniu 2018 roku weszły w życie nowe przepisy dot. pozasądowego rozwiązywania sporów 
konsumenckich.  

 

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. 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. 
 

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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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. 

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, w których Rzecznik występował do przedsiębiorców: 
 

• Konsumentka składała reklamację odkurzacza myjącego za który zapłaciła 1399 zł. Otrzymała 
zaświadczenie o nienaprawialności sprzętu jednak od kilku miesięcy  nie mogła doczekać się 
zwrotu gotówki. Po interwencjach Rzecznika zwrócono jej wartość odkurzacza; 

• Konsumentka zawarła niekorzystną umowę za zakup urządzeń pseudomedycznych poza 
lokalem przedsiębiorstwa od której odstąpiła odsyłając towary Z powodu zwrotu towarów w 
nieoryginalnych opakowaniach sprzedawca nie chciał jej zwrócić wpłaconego zadatku w 
kwocie 1000 zł., twierdząc, iż towary nie nadają się do dalszej sprzedaży. Jednocześnie nie 
chciał uznać odstąpienia od umowy i żądał zapłaty kilku tysięcy złotych. Po kilku pismach 
Rzecznika i Inspekcji Handlowej udało się sprawę zakończyć pozytywnie; 

• Konsumentka otrzymała notę obciążeniową za wcześniejsze zakończenie umowy 
telekomunikacyjnej w wysokości 500 zł. Konsumentka była wieloletnią klientka operatora. Po 
wystąpieniu Rzecznika anulowano notę biorąc pod uwagę zasady współżycia społecznego; 

• Konsumentce niesłusznie Komornik zajął konto i pobrał 1500 zł z powodu zbieżności imienia i 
nazwiska z inną osoba, która zawarła umowę kredytową. Konsumentka po długiej 
korespondencji przy pomocy Rzecznika odzyskała kwotę rzekomego długu jednak bez kosztów 
komorniczych. Po kolejnych interwencjach rzecznika konsumentka odzyskała całą kwotę; 

• Konsument otrzymał zawyżoną fakturę za usługi telekomunikacyjne, reklamacja nie przyniosła 
efektu. Po interwencji Rzecznika zwrócono mu 441 zł; 

• Podczas usługi przewozowej uległa uszkodzeniu zawartość przesyłki- telewizora o wartości 800 
zł. Firma przewozowa nie poczuwała się do odpowiedzialności. Po interwencji Rzecznika 
konsument otrzymał kwotę równowartości telewizora; 
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• Konsument zakupił kosiarkę za 1697 r., która okazała się wadliwa. Sprzedawca nie chciał uznać 
reklamacji i zrealizować żądania bezpłatnej naprawy. Po interwencji Rzecznika naprawiono 
kosiarkę; 

• Konsumentka otrzymała karę umowną za odstąpienie od umów zawartych pod wpływem 
błędu na dostawę prądu. Rzekomy dług przejął nowy dostawca prądu. Po korespondencji                  
z   Rzecznikiem odstąpiono od wymagalności kary w wysokości 1500 zł; 

• Konsumentka zawarła nieświadomie umowę ze swoim operatorem telekomunikacyjnym na  2 
dodatkowe numery, z których nie korzystała. Po wypowiedzeniu umowy naliczono jej karę             
w wysokości 835 zł. Po mediacji Rzecznika odstąpiono od jej wymagalności; 

• Konsument miał zapłacić przedsiębiorcy zgodnie z wyrokiem sądu 49,67 zł. Zapłacił niniejszą 
kwotę niezwłocznie. Firma z niewiadomych powodów po jakimś czasie wszczęła egzekucję 
komorniczą i konsument miał do zapłaty z kosztami komorniczymi 519,52 zł. Po interwencji 
Rzecznika wycofano sprawę z egzekucji komorniczej; 

• Konsumentowi zaoferowano, mimo, iż był stałym klientem sprzedawcy prądu, nową 
niekorzystną umowę na dostarczanie prądu na działkę rekreacyjną. Jego reklamacje nie 
przynosiły efektu. Po parokrotnych wystąpieniach Rzecznika udało się sprawę zakończyć 
pozytywnie; 

•  Konsument składał kilkakrotne reklamację telefonu komórkowego, który był nieskutecznie 
naprawiany. Po wystąpieniu Rzecznika konsument otrzymał zwrot gotówki w kwocie 929 zł; 

• Dwóch konsumentów zawarło umowy na wykonanie ogrodzenia z tą samą firma i wpłacili 
zaliczki w wysokości 6000 zł i 7000 zł, mimo upływu ustalonych terminów od kilku miesięcy nie 
mogli doczekać się realizacji umów. Po interwencjach Rzecznika sprawy zakończono 
pozytywnie – w jednym przypadku zakończono usługę, w drugim przedsiębiorca zwrócił 
zaliczkę; 

• Konsumentka miała problem z reklamacja zamrażalki w cenie 1000 zł, z uwagi na likwidację 
sklepu. Po działaniach Rzecznika zwrócono jej gotówkę; 

• Konsument zawarł umowę dot. edukacji, z której zrezygnował. Firma żądała zapłaty kwoty 643 
zł – wpisowego i opłat za nieobecność, mimo, iż wpisowe dofinansowywała inna instytucja. Po 
interwencji Rzecznika anulowano opłatę; 
 

 

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

Rzecznik w 2018 na bieżąco współpracował z UOKiK, Inspekcją Handlową, Urzędem Komunikacji 
Elektronicznej oraz  Rzecznikiem Finansowym w celu zaspokojenia potrzeb konsumentów z terenu 
Powiatu Strzeleckiego. Rzecznik przekazuje pisma konsumentów do tych instytucji, w przypadku, gdy 
nie uda się rozwiązać sporu za pośrednictwem Rzecznika.  
  Rzecznik uczestniczy  w  akcjach organizowanych przez instytucje i stowarzyszenia konsumenckie, 
przekazuje konsumentom otrzymane ulotki oraz bierze udział  w spotkaniach.  
W 2018 Rzecznik wziął udział m.in. w: 
- Szkoleniu z zakresu zmiany przepisów w Katowicach  

- Spotkaniu Rzeczników województw Śląskiego i Opolskiego w Katowicach 

- Spotkaniu z przedstawicielami z UOKiK Katowice i Warszawy 
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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. Rok 2018 na szczęście tego nie zmienił, w jednej sprawie konsumentka ni 
otrzymała jednak całej kwoty o którą występowała.  Ponadto, w 2018 r.                                 w sprzeciwach, 
które Rzecznik napisał konsumentom, sprawy również zakończyły się na ich korzyść.  

W 2018 roku Rzecznik pomógł na drodze sądowej w sumie 16 osobom.  

Przykładowo: 

-  Konsumentowi naliczono karę za wcześniejsze rozwiązanie umowy ze sprzedawcą prądu, mimo, iż 

konsument zawarł kolejną umowę z tym samym sprzedawcą. Wartość przedmiotu sporu wynosiła 

775 zł. Rzecznik przygotował konsumentowi odpowiedź na pozew, reprezentował go  w sądzie i 

wystąpił do przedsiębiorcy, który ostatecznie wycofał pozew. 
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6. Działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym.                                          

Jednym z istotnych zadań Rzecznika jest edukacja konsumencka, służąca prewencji w sferze nadużyć 
konsumenckich.  

 
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.  
Jestem zawsze otwarta na spotkania z konsumentami, przekazuję im ulotki dot. praw konsumentów, 
odpowiadam na nurtujące pytania. 
W roku 2018 Rzecznik wziął udział w 3 spotkaniach z konsumentami, w których wzięło udział ok 120 
konsumentów:  

• Prelekcja dla słuchaczy Uniwersytetu III wieku w Krapkowicach – podczas spotkania można 
było wypełnić test świadomości konsumenckiej i wybrać drobny upominek; 

• Spotkania w ramach akcji „Bezpieczni w sercu Opolszczyzny” w  Krapkowicach                                         
i Zdzieszowicach 

 

 
 
 

• 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. Rzecznik wypowiada się również dla TVP Opole. Takie działania 
pomagają podnosić świadomość konsumencką i mają charakter profilaktyczny, gdyż pomagają uniknąć 
wielu osobom kłopotów.  
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Rzecznik kilka razy gościł w studio radio Opole w programie „Ona i On”. Ponadto Rzecznik był gościem 

porannej rozmowy dnia w Radio Opole.  W 2018 r. Rzecznik wziął udział w  programie TVP3 Opole 

„Rozmowa dnia” w którym był gościem programu jak również był gościem programu „Opolskie 

o poranku”. 

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.  
 
Dzięki akcjom medialnym udaje się zakończyć pozytywnie wiele spraw i konsumenci we właściwym 
czasie trafiają do Rzecznika. Im bardziej Rzecznik aktywny jest medialnie tym mniej próśb 
o interwencję, gdyż konsumenci dzięki edukacji coraz lepiej radzą sobie w samodzielnym dochodzeniu 
roszczeń. Edukacja konsumencka jest bardzo ważna. Po audycjach, w których Rzecznik wstępuje 
zgłasza się bardzo dużo konsumentów z prośbą o dodatkowe porady.  
 
Rozmowa dnia w TV3 Opole 
 

 
 
RADIO OPOLE Małgorzata Płaszczyk-Waligórska "W cztery Oczy" (04.07.2018) 
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7. Podejmowanie ddziałań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom 
rynkowym 

W roku 2018 podjęto  kilkanaście  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 sprzedawców prądu.  

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

W roku 2018 nie było takich skarg konsumenckich i potrzeby formułowania pozwów zbiorowych 
dotyczących praw konsumentów. 

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

W 2018 roku nie było takich zgłoszeń konsumentów.  

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

W roku 2018 żaden konsument nie zwrócił się do Rzecznika o istotny pogląd w sprawie 

 

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

 
Ad 1)  

Wzmocnienie prawne instytucji Rzecznika Konsumentów; doprecyzowanie niektórych przepisów 
prawnych np. udzielenia odpowiedzi na wystąpienia Rzecznika przez banki, firmy ubezpieczeniowe; 
określenie maksymalnej kwoty sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa na niską kwotę maksymalnie 
2000 zł 

Ad2)  

Przeznaczenie środków z budżetu centralnego na działania Rzeczników, na prowadzone akcje, na 
szkolenia etc., by Rzecznicy mogli jeszcze lepiej realizować swoje zadania 

ZAKOŃCZENIE 

Rok 2018 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. Mimo, iż jestem rzecznikiem tylko na cześć etatu moja praca zostaje 
zauważana przez konsumentów, otrzymuję wiele ciepłych słów od konsumentów i jest to niesamowita 
motywacja do dalszej pracy.                  
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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 – 
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PRZYKŁADOWE INFORMACJE PRASOWE i AKTYWNOŚĆ   MEDIACH 

 

TVP 3 OPOLE  

Rozmowa Dnia - Małgorzata Płaszczyk-Waligórska  

2018-12-04  

 

tvp3 opole 

Gościem Tomasza Gduli była Małgorzata Płaszczyk-Waligórska, Powiatowy Rzecznik Praw 

Konsumenta w Strzelcach Opolskich.  
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TVP 3 OPOLE 27.12. OPOLSKIE O PORANKU  
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RADIO OPOLE Małgorzata Płaszczyk-Waligórska "W cztery Oczy" (04.07.2018) 

Radio Opole (Region) na środę, 4 lipca 2018 roku 

08:04 W cztery oczy – poranna rozmowa Ireneusza Prochery 

• Od 1 lipca zaczęła obowiązywać ustawa o imprezach turystycznych. Wg jej autorów ma dawać lepszą ochronę 

podróżnych i klientów sektora turystycznego. Konsumentom ustawa przyznaje szereg przywilejów, m.in. prawo 

do odsprzedaży do siedmiu dni przed rozpoczęciem wyjazdu turystycznego i zareklamowania jej w ciągu trzech 

lat. Jakie jeszcze inne ważne zmiany wprowadza ustawa? Gościem porannej rozmowy będzie Małgorzata 

Płaszczyk-Waligórska, Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta w Krapkowicach. 

 

 

 

Małgorzata Płaszczyk-Waligórska o wprowadzeniu ustawy o usługach i imprezach turystycznych 

-Wciąż jeszcze z dużą niechęcią podchodzimy do walki o swoje prawa czy wywiązywanie się przez 

organizatorów ze zobowiązań - mówiła w rozmowie "W cztery oczy" Małgorzata Płaszczyk-Waligórska, 

powiatowy rzecznik konsumenta w Krapkowicach i Strzelcach Opolskich. Jej zdaniem, klientom biur 

podróży pomoże w tym ustawa o usługach i imprezach turystycznych, która obowiązuje od 1 lipca. 

Nowe przepisy przyznają konsumentom szereg przywilejów. Ustawa dostosowuje też nasze prawo do 

ustawodawstwa w Unii Europejskiej. Jesteśmy jednym z pierwszych krajów, który to zrobił. 
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Radio Opole (Region) na czwartek, 4 stycznia 2018 roku 

0:00 SŁUCHAĆ I SŁYSZEĆ  

1:00 RADIO OPOLE DO ŚWITU  

6:00 NA DZIEŃ DOBRY  

9:00 ONA I ON  

Najbliższa audycja w piątek  

05 stycznia po godz. 09:00  

Mikołaj nie zawsze trafia w dziesiątkę. Co prawda zdarza nam się udawać przed rodziną wybuchy 

radości na widok nieudanych prezentów, ale po chwili rodzi się pytanie - co z nimi zrobić? Zwrócić? 

Jeżeli tak, to w jaki sposób? Porozmawiamy o tym z Małgorzatą Płaszczyk-Waligórską, powiatowym 

Rzecznikiem Praw Konsumenta w Strzelcach Opolskich i Krapkowicach.  
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Radio Opole (Region) na środę 7 marca  2018 roku 

 

Konsument z Krapkowic został powiadomiony, iż wygrał w loterii kamerę. Miał ją odebrać w jednym z 

hoteli. Na miejscu podsunięto mu umowę na zakup... poduszki masującej.   O tej i nie tylko sprawie 

porozmawiamy z rzecznikiem konsumentów Małgorzatą Płaszczyk-Waligórską.  

 

 

 

Radio Opole (Region) na środę, 25 kwietnia 2018 roku 

9:00 ONA I ON  

Najbliższa audycja w czwartek  

26 kwietnia po godz. 09:00  

W naszym programie znów pojawi się muzyka. Założycielka i dyrygentka Chóru Politechniki Opolskiej, 

Ludmiła Wocial-Zawadzka udowodni, że każdy może śpiewać. Opowie też o tym, jak pasjonaci kręcili 

film o... pasjonatach. 

Z kolei rzecznik konsumentów w Krapkowicach i Strzelcach Opolskich , Małgorzata Płaszczyk-

Waligórska podpowie, jak wyjść z opresji, gdy przez nieuwagę damy się naciągnąć na nieplanowany 

zakup. Zapytamy również o to, jakiego "oręża" używają ostatnio oszuści. 
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Radio Opole (Region) na czwartek, 19 lipca 2018 roku 

23:00 SŁUCHAĆ I SŁYSZEĆ  

1:00 RADIO OPOLE DO ŚWITU  

6:00 NA DZIEŃ DOBRY  

9:00 ONA I ON  

SŁUCHAJ TERAZ  

do godziny 12:00  

Co dzieje się w organizmie człowieka w chwili, gdy przerwany jest rdzeń kręgowy - na przykład po 

skoku na główkę? O to spytamy neurochirurga doktora Jacka Trompetę.  

 

Nie miesiąc, ale trzy lata ma konsument na zareklamowanie usługi turystycznej. Może odstąpić od 

umowy, gdy biuro podróży zmieni po rezerwacji cenę wycieczki. To niektóre ze zmian w przepisach, 

które powinny zainteresować wszystkich wybierających się na urlop. Porozmawiamy o nich z 

rzecznikiem konsumentów Małgorzatą Płaszczyk - Waligórską. 

Radio Opole (Region) 6 września 2018 roku 

23:00 SŁUCHAĆ I SŁYSZEĆ  

1:00 RADIO OPOLE DO ŚWITU  

6:00 NA DZIEŃ DOBRY  

9:00 ONA I ON  

O reklamacjach usług turystycznych po sezonie oraz nieuczciwych praktykach rynkowych firm 

telekomunikacyjnych porozmawiamy z Małgorzatą Płaszczyk – Waligórską Powiatowym rzecznikiem 

Konsumentów w Strzelcach Opolskich i Krapkowicach 

Radio Opole (Region) 17 września  2018 roku 

23:00 SŁUCHAĆ I SŁYSZEĆ  

1:00 RADIO OPOLE DO ŚWITU  

6:00 NA DZIEŃ DOBRY  

9:00 ONA I ON  
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Kupujemy produkt polski, a reklamacje musimy składać w Chinach? Jakim cudem? Odpowiemy na to 

pytanie. Gościem audycji będzie Małgorzata Płaszczyk – Waligórska Powiatowy Rzecznik 

Konsumentów w Strzelcach Opolskich i Krapkowicach. W programie także relacja z obchodów Dni 

Dziedzictwa Narodowego w Nysie. W audycji także: 

09:40, 10:40 Ojcowie Niepodległości - Ireneusz Prochera  

11:40 Bo przed wojną - Beata Granatowska i Ireneusz Prochera (03.09-28.12) 

Od 9:00 do 12:00 zaprasza Agnieszka Wawer-Krajewska. Z autorką można się kontaktować 

telefonicznie: 800 30 50 50 (bezpłatny numer) lub mailowo:  

agnieszka.wawer-krajewska@radio.opole.pl  

 

Radio Opole (Region) na środę,11 grudnia 2018 roku 

0:00 BIAŁE KRUKI Z CZARNYCH WINYLI  

1:00 RADIO OPOLE DO ŚWITU  

6:00 NA DZIEŃ DOBRY   

9:00 ONA I ON  

O zakupach prezentów przez Internet, zwrotach towarów oraz ciekawych bieżących sprawach 

konsumentów porozmawiamy z Małgorzatą Płaszczyk – Waligórską Powiatowym Rzecznikiem 

Konsumentów w Strzelcach Opolskich i Krapkowicach 

RADIO OPOLE 2018-10-29, 12:11 Autor: Agnieszka Pospiszyl  

Świadomość konsumentów jest coraz większa, ale nadal naciągacze mają spore żniwa 
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Małgorzata Płaszczyk-Waligórska [fot. Agnieszka Pospiszyl] 

Małgorzata Płaszczyk-Waligórska, powiatowa rzecznik praw konsumenta przybliża akcje dot. 

bezpieczeństwa seniorów. Nasz gość mówi także o najczęstszych przykładach nieuczciwych praktyk 

rynkowych i o ubezpieczeniach, bo przy zawieraniu umów jest różowo a w razie szkody są najczęściej 

problemy. 

Agnieszka Pospiszyl rozmawia z Małgorzatą Płaszczyk-Waligórską 

Tagi: Małgorzata Płaszczyk-Waligórska, powiatowy rzecznik konsumenta,w Strzelcach Opolskich i 

Krapkowicach; ubezpieczenia, RO2 Strzelce Opolskie 

RADIO OPOLE 2018-07-12, 15:45 Autor: Agnieszka Pospiszyl  

 

Firma kurierska wiozła 2 tygodnie nasiona trawy dla rolników. Dotarły spleśniałe 

Nasiona trawy DHL wiózł do rolników przez 2 tygodnie [fot. Agnieszka Pospiszyl] 

 

Nasiona były zamoczone, część zdążyła wykiełkować w workach [fot. Agnieszka Pospiszyl] 

Czterech rolników z Zalesia Śląskiego w gminie Leśnica kupiło nasiona trawy. Chcieli obsiać pastwiska, 

żeby mieć paszę dla krów. Zapłacili jeszcze w czerwcu i za kilka dni nasiona miały być do nich 

dostarczone. Kurier przywiózł je dopiero po 2 tygodniach. 
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Susza doskwiera rolnikom. Niewykluczone, że dopłacą do produkcji 

Zlikwidowali przejazd kolejowy przez pomyłkę. Teraz cierpią na tym rolnicy 

- I to nie był koniec naszych problemów – mówi Jan Majnusz. - Przyjechała cała porośnięta, wszystko 

spleśniałe, zniszczone. To jest niby ubezpieczone na 10 tysięcy. Mówią: tak dostaniecie z powrotem 

10 tysięcy. Co nam po 10 tysiącach, jak to miało być zasiane tydzień temu w polu?! Tu jest trawy na 

40 hektarów, można zebrać paszę na całe rok i wykarmić stado mające 180 sztuk bydła. 

 

Rolnicy złożyli od razu reklamację, czekają na jej rozpatrzenie. Pracownicy DHL Parcel odmówili 

udzielenia nam informacji i wyjaśnienia, dlaczego transport trwał tak długo i nasiona zostały 

zniszczone. 

 

- Rolnicy mogą żądać od DHL nie tylko zwrotu pieniędzy za trawę i transport, ale też za inne straty – 

mówi to Małgorzata Płaszczyk-Waligórską, powiatowy rzecznik praw konsumenta w Strzelcach 

Opolskich i Krapkowicach- Jeżeli dla krów, które miały jeść tę trawę, musieli zakupić inne droższe 

pożywienie, to mogą żądać rekompensaty, bo nie musieliby tego nabyć, gdyby tutaj było wszystko o 

czasie, gdyby ta trawka ładnie wyrosła. Szkoda powinna obejmować tak naprawdę wszystko, co się 

stało, bo nie z ich winy to było. 

 

Jeśli DHL nie załatwi sprawy polubownie, to rolnicy z pomocą rzecznik praw konsumenta będą 

domagać się odszkodowania. A na razie szukają nowych nasion, żeby jak najszybciej obsiać pastwiska. 

Małgorzata Płaszczyk-Waligórska 

Tagi: Jan Majnusz, Małgorzata Płaszczyk-Waligórska, trawa, nasiona, rolnik, DHL,  
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