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ROLA I ZADANIA POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW 
 

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

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

• Informacja – informacja prawna o zakresie praw konsumentów; 

• edukacja – prowadzenie edukacji konsumenckiej; 

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

• występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Największą bronią konsumenta jest wybór! To konsument decyduje czy wybiera dany 
towar lub usługę i od jakiego przedsiębiorcy. Świadomy konsument ma zawsze prawo 
wyboru. Rzecznik jest po to by tą świadomość konsumencką podnosić.  
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CHARAKTERYSTYKA PRACY POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW 
 

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

Rok 2014 był kolejnym aktywnym rokiem i kolejnym rokiem 
rekordowym jeśli chodzi o ich liczbę. Konsumenci coraz lepiej 
znają swoje prawa w teorii, niestety w praktyce są zbyt 
łatwowierni i zbyt często wierzą przedsiębiorcom „na słowo”. 
Największą bronią konsumenta jest wybór, jednak konsumenci 
nie zawsze z niego korzystają.  

Rosnącą domeną szeregu przedsiębiorców jest niechlubna specjalizacja w działaniach polegających 
na de facto nieuczciwych praktykach rynkowych, które trudno udowodnić z uwagi na podpisywanie 
umów przez konsumentów bez ich przeczytania. Sprawy te dotyczą przede wszystkim firm 
telekomunikacyjnych oraz oferujących telewizję cyfrową i towary poza lokalem przedsiębiorstwa oraz 
na odległość. W ostatnim czasie są to również sprawy dostawców prądu. 

Mimo wzrostu świadomości konsumenckiej, konsumenci nie zawsze radzą sobie z agresywnymi 
praktykami rynkowymi i Rzecznik służy im pomocą w możliwym zakresie. Konsumenci często 
przychodzą do rzecznika bardzo późno, z bardzo trudnymi sprawami, np. po terminie, w którym 
można było odstąpić od umowy lub w trakcie egzekucji komorniczej. 

Rzecznik podejmuje interwencje w każdej sprawie, również beznadziejnej. Należy zauważyć, 
że również w takich sprawach często udaje się je zakończyć pozytywnie. Niestety, w niektórych 
sprawach Rzecznik nie jest w stanie pomóc, nie posiadając środków władczych, mogących wpływać 
na przedsiębiorcę. Istotnym faktem jest również częsta słaba jakość towarów. W przypadku 
stwierdzenia wady, która wystąpi  z niewiadomych przyczyn, trudno udowodnić rzeczywistą 
przyczynę, a koszty rzeczoznawców są niewspółmiernie wysokie. Do takich przykładów należy np. 
stwierdzenie zalania telefonu z winy konsumenta lub uszkodzenia mechaniczne sprzętu 
elektronicznego. Te zdarzenia mają istotny wpływ na liczbę skutecznie załatwionych spraw, a więc 
na statystykę wystąpień Rzecznika. 

Poradnictwo konsumenckie należy do najbardziej czasochłonnych zadań Rzecznika. Część porad 
udzielanych jest telefonicznie, część drogą elektroniczną, a część na miejscu, w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Krapkowicach. 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 należy stwierdzić, iż po uzyskaniu 
informacji dotyczących praw konsumentów i możliwości ich realizacji, konsumenci w większości 
te prawa potrafią skutecznie egzekwować. W roku bieżącym jest to szczególnie widoczne. 

Liczną grupę spraw stanowią interwencje wykraczające poza zakres przedmiotowy działań Rzecznika. 
Standardem postępowania w takim przypadku jest udzielenie porady i pomoc w możliwym zakresie, 
a jeżeli sprawa nie jest sprawą konsumencką – udzielenie informacji dotyczącej instytucji właściwej 
do świadczenia pomocy w danej sprawie do których mogą zwrócić się w danej sprawie. 

Mieszkańcy zwracających się do Rzecznika oczekują darmowej pomocy prawnej i korzystają 
z instytucji Rzecznika wiedząc, iż ją otrzymają. Informacja przekazywana jest w formie dialogu, 
w formie ulotek i broszur, a także poprzez pomoc w formułowaniu treści pisma do przedsiębiorców, 
reklamacji, pozwów sądowych. Rzecznik w szerokim zakresie podnosi świadomość konsumencką 
w myśl zasady, że dobrze poinformowany konsument jest w stanie poradzić sobie w sporze 
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z przedsiębiorcą. Świadomość konsumentów wyrażają również liczne informacje zwrotne 
od konsumentów, którzy pozytywnie załatwili swoje sprawy. 

To praca bardzo  satysfakcjonująca, związana ze świadczeniem pomocy ludziom. Daje zadowolenie 
szczególnie wtedy, gdy uda się polubownie zakończyć trudny spór. Praca Rzecznika jest niezwykle 
interesującą pracą z uwagi na charakter spraw. Każda sprawa jest inna, a spektrum spraw jest 
szerokie. Jest to również praca specyficzna, gdyż Rzecznik wysłuchuje również pretensji 
konsumentów i przedsiębiorców i musi łagodzić wynikłe konflikty w drodze mediacji konflikty. 
Przepisy prawne są często bardzo niejasne i niejednoznaczne, przy znikomym wpływie Rzecznika na 
ich obowiązujący kształt. Może jednak często skutecznie działać w ramach obowiązujących 
przepisów. Jestem dumna z pozytywnie zakończonych spraw, które niejednokrotnie wymagają 
cierpliwości i zdolności mediacyjnych, a zwłaszcza z pozytywnie zakończonych spraw sądowych. 
Odkąd jestem rzecznikiem wszystkie sprawy sądowe, w których pisałam konsumentom pozwy 
i brałam aktywny udział zakończyły się do tej pory wyrokami na korzyść konsumentów z terenu 
powiatu krapkowickiego.  

Spraw skomplikowanych jest coraz więcej. O negatywnym zakończeniu sprawy decyduje czasem 
jedno słowo w trybie reklamacyjnym, czasem decydujące jest nieumyślne przekroczenie terminu. 
Często konsumenci przychodzą późno, mając zadłużenie w kilku bankach, czy egzekucję komorniczą. 
Wierzą, że Rzecznik Konsumentów jest dla nich ostatnią deską ratunku. W skrajnych przypadkach 
mieszkańcy przychodzą w momencie, kiedy jest już po sprawie sądowej i możliwości rozwiązania ich 
sprawy są ograniczone, bądź wpadli w spiralę zadłużenia, nie mogąc ich spłacić w okresie swojego 
życia, czy nawet za życia ich dzieci. To smutne, czasem beznadziejne sytuacje. Coraz więcej 
konsumentów zgłasza się również do rzecznika w związku z problemami z kredytami konsumenckimi i  
hipotecznymi czy trudnymi sprawami ubezpieczeniowymi. Plagą w ubiegłych latach były skargi na 
firmę działającą w branży telekomunikacyjnej PTS S.A. Kilkaset osób skarżyło się na tą firmę.                       
W ubiegłym roku firma ta otrzymała dwie kary Prezesa UKE i UOKiK. Pomoże to z pewnością wielu 
konsumentom na drodze sądowej. 

 

 

 

W dniu 16 lipca 2014 r. Prezes UKE nałożył na PTS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, karę 
pieniężną w wysokości 497 120,34 PLN za naruszenie obowiązków informacyjnych w 
stosunku do użytkowników końcowych; nie wypełnianie względem użytkowników 
końcowych obowiązków w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych, za 
uniemożliwianie abonentom korzystania z uprawnień do wyboru dostawcy usług oraz za 
udzielenie Prezesowi UKE nieprawdziwych informacji. 

Przedstawiciele spółki PTS (wcześniej Telekomunikacja Dzień Dobry) sugerowali, że 
reprezentują dotychczasowego operatora i proponowali konsumentom przedłużenie 
umowy na korzystniejszych warunkach. W rzeczywistości oferowali kontrakt z nowym 
przedsiębiorcą telekomunikacyjnym. UOKiK nakazał zaniechania tych praktyk i nałożył 
kary w łącznej wysokości ponad 350 tys. zł 
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Spotkania z konsumentami to jedna z form zwiększających świadomość konsumencką mieszkańcami. 
Spotkania takie odbyły się z mieszkańcami gmin powiatu krapkowickiego. Rzecznik wziął udział                   
w spotkaniach z mieszkańcami Walec, Kromołowa oraz z Uniwersytetem III wieku Krapkowicach. 

W związku z sytuacją związaną z dużą liczbą skarg na firmy telekomunikacyjne Rzecznik 
Konsumentów zaprosił przedstawicieli Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie i w dniu 
28 marca 2014 wraz ze Starostą krapkowickim zaprosił na otwarty wykład „Ufaj, ale sprawdzaj”. 

Dnia 28 marca w Sali Obrad Starostwa Powiatowego w Krapkowicach odbyło się spotkanie w ramach 

akcji UFAJ ALE SPRAWDZAJ. Zainteresowanie było bardzo duże  i w spotkaniu wzięło udział blisko  50 

osób. Pośpiech zazwyczaj okazuje się złym doradcą. Wiedzą o tym przedstawiciele handlowi 

działający w imieniu i na rzecz różnych dostawców usług telekomunikacyjnych. Niestety wciąż zdarza 

się, że działania niektórych z nich są nieuczciwe. Co zrobić, aby nie paść ofiarą nieuczciwych praktyk? 

O czym należy pamiętać podczas zawierania umów? Odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące usług 

telekomunikacyjnych mogli uzyskać konsumenci podczas spotkania z ekspertami Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej w ramach programu "Ufaj, ale sprawdzaj". Podczas spotkania odpowiedzi na pytania 

konsumentów udzielali Pan Paweł Kucharczyk i Pani Beata Jurkun z UKE w Warszawie oraz Pan Kamil 

Gębczak  z Delegatury UKE w Opolu oraz Rzecznik Konsumentów w Krapkowicach.  W spotkaniu wziął 

również udział przedstawiciel Policji w Krapkowicach Pan Patryk Szramkowski. Konsumenci otrzymali 

wiele cennych ulotek wydanych przez UKE. 
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 SPRAWOZDANIE RZECZNIKA KONSUMENTÓW 
Sprawozdanie przygotowano zgodnie z wytycznymi co do jego treści Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów 

 

I. Wstęp i uwagi ogólne dotyczące wstęp i uwagi ogólne dotyczące 
działalności powiatowego (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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II. Realizacja zadań Rzeczników Konsumentów 

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

W 2014 roku Rzecznik udzielił 1836 porad 

Spośród porad udzielonych w 2014 r. najwięcej dotyczyło usług  (939   porady), umów sprzedaży 
(649) i umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość (248). 

 

 

Rodzaj udzielanych porad 

51%

35%

14%

Usługi

Umowy sprzedaży

Umowy poza lokalem
przedsiębiorstwa i na
odległość

 

 

 

Poradnictwo w poszczególnych latach 
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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: 939 

ubezpieczeniowa 123 

finansowa (inne niż ubezpieczeniowa) 68 

remontowo-budowlana 89 

dostawy energii, gazu, ciepła, wody, wywóz nieczystości 78 

telekomunikacja (telefony, TV) 168 

turystyczno-hotelarska 15 

deweloperska, pośrednictwo nieruchomości 27 

motoryzacja 57 

pralnicza 9 

timeshare 1 

pocztowa 14 

gastronomiczna 8 

przewozowa 12 

edukacyjna/kulturalna/rekreacyjno-sportowa 13 

medyczna 18 

wyposażenie wnętrz 47 

pogrzebowa 11 

windykacyjne 136 

inne 45 

II. Umowy sprzedaży, w tym:              649 

obuwie i odzież 147 

wyposażenie mieszkania  123 

sprzęt RTV i AGD (sprzęt telekomunikacyjny) 111 

komputer i akcesoria komputerowe 68 

motoryzacja 67 

artykuły spożywcze 21 

artykuły chemiczne i kosmetyki 17 

zabawki 43 

inne 52 

III. Umowy poza lokalem i na odległość 248 

RAZEM 1836 
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2. Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa 
miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów. 

W roku 2014 Rzecznik nie składał takich wniosków, gdyż nie wystąpiło w tym zakresie 
zapotrzebowanie konsumentów.  

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

Sprawy wymagające interwencji i wystąpienia do przedsiębiorcy są na ogół sprawami 
skomplikowanymi, których konsumenci nie byli w stanie załatwić w sposób polubowny samodzielnie, 
mimo otrzymanej wcześniej porady Rzecznika. W roku 2014 zarejestrowano   350   takich spraw 

 

Liczba spraw wymagających wystąpień do przedsiębiorców 
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Sposób zakończenia sprawy 

Spośród 350 zarejestrowanych w 2014 r. spraw,  298  spraw zostało na dzień dzisiejszy 
zrealizowanych, z czego 251  na korzyść konsumentów, natomiast   47 zakończyło się negatywnie 
bądź odstąpieniem od dalszego dochodzenia roszczeń przez konsumentów.  

Rodzaj zakończenia sprawy 

84%

16%
Zakończenie pozytywne,
na korzyść konsumentów

Zakończenie negatywne
lub odstąpienie od
dalszego dochodzenia
roszczeń
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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: 179 121 26 32 

ubezpieczeniowa 16 6 3         7 

finansowa (inna niż ubezpieczeniowa) 13 8 1         4 

remontowo-budowlana 12 9 0         3 

dostawy energii, gazu, ciepła, wody, 
wywóz nieczystości 

19 8 8 3 

telekomunikacja (telefon, TV) 83 64 13 6 

turystyczno-hotelarska 10 4 0 6 

deweloperska, pośrednictwo 
nieruchomości 

0 0 0 0 

motoryzacja 2 1 0 1 

pralnicza 0 0 0 0 

timeshare 0 0 0 0 

pocztowa 3 1 1 1 

gastronomiczna 0 0 0 0 

przewozowa 0 0 0 0 

edukacyjna/kulturalna/rekreacyjno-
sportowa 

0 0 0 0 

medyczna 1 1 0 0 

wyposażenie wnętrz 0 0 0 0 

pogrzebowa 0 0 0 0 

windykacyjne 8 8 0 0 

inne 12 11 0 1 

II. Umowy sprzedaży, w tym: 115 86 17 12 

obuwie i odzież 31 21 8 2 

wyposażenie mieszkania i 
gospodarstwa domowego 

27 20 4 3 

sprzęt RTV i AGD (sprzęt 
telekomunikacyjny) 

27 21 3 3 

komputer i akcesoria komputerowe 10 8 0 2 

motoryzacja 12 9 1 2 

artykuły spożywcze 0 0 0 0 

artykuły chemiczne i kosmetyki 0 0 0 0 

zabawki 0 0 0 0 

inne 8 7 1 0 

III. Umowy poza lokalem 
i na odległość 

56 44 4 8 

RAZEM 350 251 47 52 
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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. 

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. 
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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 najtrudniejsze 

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. 

 

Konsumenci nie zawsze mają rację w sporze ze sprzedawcą, zawsze jednak mają prawo 
do informacji dotyczącej swoich praw i taką informację od rzecznika uzyskują. 

Bardzo często … 

• konsument wpłacił usługodawcy kwotę bez żadnego potwierdzenia, tamten 
natomiast wykonał źle usługę, faktury nie wystawił i nie odbiera telefonów 
od konsumenta! 

• konsumenci zamawiają daną usługę wpłacając zaliczkę i nie pytają o cenę 
końcową, a później twierdzą, że zostali oszukani otrzymując fakturę na wysoką 
kwotę. 
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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.  

Umowy poza lokalem przedsiębiorstwa 

W dalszym ciągu problemem są umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa. Od takiej umowy 
można skutecznie odstąpić w terminie 10 dni od zawarcia. Po tym okresie jest to zazwyczaj 
niemożliwe. Firmy dokonujące sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa wprowadzają konsumentów 
w błąd, szczególnie osoby starsze jednak firmy posiadają dokumentację i trudno jest im udowodnić 
stosowane przez nich praktyki. C oraz częściej zdarza się, że jeden przedstawiciel podsuwa 
konsumentowi dwie, a nawet trzy umowy, np. na dostawę prądu i oświadczenie usług telefonicznych. 
Przedstawiciele nie zostawiają egzemplarza umowy i konsumentom trudno potem od takich umów 
odstąpić. 

Nowa ustawa 

Jedną z ważniejszych zmian w zakresie prawa konsumenckiego jest nowa ustawa dot. Praw 
konsumentów, która ma weszła w życie 25 grudnia 2014 r.   

Zmiana przepisów miała na celu przede wszystkim ujednolicenie i doprecyzowanie regulacji 
dotyczącej umów o charakterze konsumenckim, w tym zawieranych przez Internet (np. w sklepach 
internetowych), w zakresie obowiązków informacyjnych, wymogów formalnych takich umów oraz 
prawa odstąpienia od nich. 

Charakter najważniejszych zmian: 

1. Klient będzie mógł się dłużej zastanawiać, czy zakupiony przez Internet produkt mu 
odpowiada. Zostanie też dokładniej poinformowany o przysługujących mu prawach, łatwiej 
odzyska pieniądze, gdy produkt będzie wadliwy. Ostatnia zmiana dotyczy też zwykłych 
zakupów. 

2. Po zmianie przepisów towary zakupione np. przez Internet, będziemy mogli zwrócić w ciągu 
14 dni, a nie 10 jak było do tej pory. Będzie to dotyczyć wszystkich produktów o wartości 
przekraczającej 10 euro. 

3. Według starych przepisów jeśli sprzedawcy Qnternetowi nie poinformują klienta o prawie do 
zwrotu zakupionego towaru, ten ma na to trzy miesiące. Po zmianach takie niedopatrzenie 
umożliwi konsumentowi zwrot produktu w ciągu roku i 14 dni. Dodatkowo sprzedawca narazi 
się na karę grzywny. 

4. Regulacje mają chronić konsumenta, który jest słabszą stroną w sporze z firmą. Dlatego 
wskazano, że w przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca ma zwrócić nie tylko należność 
za towar, ale także np. koszty jego wysyłki. 
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5. Inne zmiany zakładają, że w przypadku wykrytej wady towaru – nie tylko kupionego 
w Internecie – w ciągu dwóch lat będzie można żądać od razu zwrotu pieniędzy. W przypadku 
towarów zakupionych do 25 grudnia 2015 jest to możliwe dopiero, jeśli nie da się go 
naprawić lub wymienić na nowy. 

6. Kolejna zmiana wydłuża z pół roku do roku okres domniemania, że wada towaru 
występowała już w trakcie zakupu. To istotne, bo w tym czasie klient jest lepiej chroniony. 
Wówczas to sprzedawca kwestionujący jego roszczenia ma udowodnić, że wady nie było w 
momencie zakupu, a nie na odwrót. 

7. Według przepisów  sprzed nowelizacji  przedsiębiorca, który sprzedaje towary, odpowiada za 
ich jakość według dwóch odrębnych reżimów: za wady rzeczy w stosunku do kupujących, 
którzy nie są konsumentami (rękojmia) i za niezgodność towaru z umową wobec 
konsumentów. Oznacza to znaczne komplikacje i zwiększone koszty prowadzenia działalności 
gospodarczej. Nowa ustawa ujednolici zasady odpowiedzialności w obrocie konsumenckim i 
w obrocie profesjonalnym, co powinno zdecydowanie ułatwić prowadzenie działalności 
handlowej. 

8. Ustawa wprowadza również szczegółowe regulacje dotyczące dochodzenia roszczeń 
regresowych, związanych z wadliwością rzeczy sprzedanej w łańcuchu sprzedawców. 
Rozwiązania te ułatwią sprzedawcy finalnemu dochodzenie zwrotu kosztów poniesionych 
przez niego w związku z wykonaniem uprawnień przez konsumenta od tego z poprzednich 
sprzedawców/dostawców, którego działanie spowodowało wadę rzeczy. 

9. Zamiany w przepisach konsumenckich będą korzystne dla konsumentów i umocnią pozycję 
konsumentów, słabszych uczestników rynku. 

Nakazy zapłaty 

W roku 2014 nadal znacznym problemem były sprawy dot. Otrzymywanych przez konsumentów 
nakazów zapłaty z elektronicznego sądu w Lublinie. Na szczęście mieszkańcy Powiatu w przypadku 
otrzymywania korespondencji z sądu w Lublinie  w dużej mierze  zgłaszali się, do Rzecznika i Rzecznik 
pomagał im pisać sprzeciwy.  

Typowe skargi 

Znaczną część ogółu skarg stanowiły skargi na firmy telekomunikacyjne. Są zazwyczaj sprawy trudne  
z uwagi na zabezpieczenia tych firm w regulaminach i wszelkie informacje „zapisane drobnym 
druczkiem”. Konsumenci podpisują się pod umowami i regulaminami, w wielu przypadkach nie 
czytając ich treści…  

W roku 2014 zauważono wzrost spraw dotyczących problemów bankowych, ubezpieczeniowych 
czy telekomunikacyjnych. 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.  

 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 pozytywnie zakończone sprawy: 

• Konsumentka składała kilkakrotnie reklamację narożnika, narożnik naprawiano i po 
każdej naprawie przywożono go w coraz gorszym stanie. Mimo wielokrotnych próśb 
sprzedawca nie chciał wymienić narożnika. Po interwencji rzecznika konsumentka 
otrzymała zwrot gotówki w kwocie 6 806 zł 
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• Konsument ustalił z zakładem protetyczno – dentystycznym, iż wykonana mu zostanie 
proteza w ramach dofinansowania NFZ. Potem okazało się, iż ma rzekomo dopłacić 
1450 zł. Konsument jest osobą niepełnosprawną na wózku inwalidzkim, tylko dlatego 
zdecydował się na usługę, gdyż zapewniano go, iż jest bezpłatna. Po wystąpieniu 
Rzecznika anulowano zobowiązanie wobec niego 

• Konsument reklamował spawarkę, nie uznano mu reklamacji. Po interwencji rzecznika 
otrzymał zwrot gotówki w kwocie 2671 zł 

• Konsumentce czterokrotnie naprawiano tablet i mimo każdorazowych próśb odmawiano 
wymiany towaru na nowy. Po wystąpieniu Rzecznika konsumentka otrzymała nowy towar 

• Konsumentowi przedłużono bez jego zgody abonament na telewizję cyfrową na 29 miesięcy, 
nie chciano uznać jego reklamacji. Po interwencji Rzecznika rozwiązano umowę bez 
naliczania kary umownej 

• Konsument składał reklamację telewizora, sprzedawca twierdził, iż doszło do uszkodzenia 
mechanicznego mimo braku śladów uszkodzenia, po wystąpieniu Rzecznika zwrócono 
konsumentowi gotówkę 

• Konsumenci wielokrotnie wnosili poprawę usługi pokrycia dachowego, niestety 
bezskutecznie, po wystąpieniu Rzecznika usługa został poprawiona 

• Konsument zawarł przez Internet umowę na usługę telekomunikacyjną, za zawarcie umowy 
tą drogą gwarantowano prezent – nawigację samochodową. Niestety operator twierdził, iż 
na stronie był błąd i nie dotyczy to tej umowy. Po wystąpieniu Rzecznika konsument otrzymał 
gwarantowany prezent 

• Konsument zakupił towar poza lokalem przedsiębiorstwa i zakupił odkurzacz wodny za parę 
tysięcy złotych. Zgodnie z  obowiązującymi przepisami skorzystał z prawa odstąpienia od 
umowy i zwrócił towar. Sprzedawca twierdził, iż otrzymał porysowany sprzęt i żądał kilkuset 
złotych rekompensaty. W rzeczywistości towar był używany podczas prezentacji i konsument 
nie otrzymał nowego towaru i nie użył go ani razu. Po wystąpieniu Rzecznika przedsiębiorca 
zrezygnował z żądanej kwoty 

• Konsumentka zakupiła wyjazd zagraniczny i wykupiła ubezpieczenie w razie rezygnacji. Przed 
wyjazdem okazało się, że jest w zagrożonej ciąży i nie może pojechać. Przedsiębiorca nie 
chciał uznać przyczyny rezygnacji i wypłacić ubezpieczenia. Po interwencji Rzecznika 
konsumenta otrzymała zwrot kwoty 1742 zł 

• Kilkudziesięciu konsumentów otrzymało wezwania od firm windykacyjnych w sprawie 
nieistniejących i przedawnionych długów – kwoty od 100 zł to ponad 109 000 zł (rekordzista). 
Po interwencjach rzecznika firmy windykacyjne odstąpiły od swoich roszczeń 

• Konsumentce sześciokrotnie naprawiano bezskutecznie telefon i odmawiano wymiany na 
nowy, po piśmie Rzecznika telefon wymieniono 

• Konsumentce naliczono karę umowną za wcześniejsze zerwanie umowy mimo, iż nie mogła 
korzystać z usługi zgodnie z przeznaczeniem, po interwencji Rzecznika karę anulowano 
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4. Współdziałanie z UOKiK, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami 
konsumenckimi i  innymi instytucjami w zakresie ochrony konsumentów. 

Rzecznik w 2014 roku na bieżąco współpracował z UOKiK, Inspekcją Handlową, Urzędem 
Komunikacji Elektronicznej oraz Rzecznikiem Ubezpieczonych 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 Ubezpieczonych (w zależności od rodzaju sprawy). Rzecznik 
przygotowuje również  konsumentom pozwy do sądów konsumenckich i współpracuje ze 
stałymi polubownymi sądami konsumenckimi. 

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

Rzecznik zorganizował w Powiecie Krapkowickim wraz  z Urzędem Komunikacji 
Elektronicznej w Warszawie i Opolu akcję „UFAJ ALE SPRAWDZAJ” 

Dnia 28 marca w Sali Obrad Starostwa Powiatowego w Krapkowicach odbyło się spotkanie w ramach 

akcji UFAJ ALE SPRAWDZAJ. Zainteresowanie było bardzo duże  i w spotkaniu wzięło udział blisko  50 

osób.  

 



 
18

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 2014 r. w sprzeciwach, które 
Rzecznik napisał konsumentom, sprawy również zakończyły się na ich korzyść.  

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

 

PRZEDMIOT 
SPORU 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPORU SPRAWY 
W TOKU 

ILOŚĆ 
POWÓDZTW 

OGÓŁEM Pozytywne Negatywne 

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

2 0 1 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  

3 - 1 4 

6. Inne – sprzeciwy – e-sąd 10 0 3 13 

RAZEM 20 0 9 29 

1. Sprawy kierowane do rozpatrzenia 
przez sąd polubowny 

0 0 1 1 

2. Wstępowanie rzecznika 
konsumentów do postępowań  

1 0 0 1 

 

 

Przykładowo 

Pozytywnie dla konsumentów zakończyła się sprawa sądowa  o wykonanie usługi 
budowlanej, w której wartość przedmiotu sporu wyniosła ponad 47 000 zł  
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6. Działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym.                                          

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

      
W ramach edukacji konsumenckiej i działań informacyjnych podjęłam następujące działania:    

• Przeprowadzenie akcji informacyjnych na rzecz mieszkańców Powiatu Krapkowickiego 
zwłaszcza osób starszych  
 

Jako Rzecznik Konsumentów kładę duży nacisk na edukację konsumencką. Każdy kto zwrócił się do 
Rzecznika z prośbą o pomoc i interwencję w sprawie wie jak trudno jest dochodzić swych roszczeń. 
Wiele osób stwierdza, iż problemu można było uniknąć, gdyby znali swoje prawa, gdyby przeczytali 
treść umowy, zachowali dowody zakupu, czy uzgodnili na piśmie treść umowy. Edukacja jest zatem  
bardzo ważna.  
 
Rzecznik uczestniczył w 2014r. w następujących spotkaniach: 
 

• Spotkanie w Walcach w Gminnym Ośrodku Kultury dla mieszkańców gminy - inauguracja 
cyklu „Nienudzianko”. Wykład Rzecznika dotyczył nieuczciwych  praktyk rynkowych, usług 
telekomunikacyjnych, reklamacji i praw konsumentów w aspekcie sprzedaży i usług.  

  
 

• Spotkanie dla mieszkańców Kromołowa, w którym wzięło udział kilkadziesiąt osób  
 

• Spotkanie w Uniwersytecie III wieku w Krapkowicach 
 

 

• Przygotowywanie porad do Tygodnika Krapkowickiego                                         i 
przekazywanie informacji do innych mediów  
Rzecznik wypowiada się również często do NTO, na prośbę redaktorów. Ponadto Rzecznik 
komentuje sprawy konsumenckie co jakiś czas   dla Radia Opole. W pierwszej połowie 2014 r. 
Rzecznik Konsumentów był gościem 2 programów na żywo w Radiu Opole i radiu DOXA 
(wcześniej Radio Plus) oraz wypowiadał się do radia Vanessa FM. Rzecznik udzielił również 
wywiadu do Nowin Krapkowickich  

 
W ramach działań informacyjnych Rzecznik na bieżąco przekazuje konsumentom ulotki na temat 
praw konsumentów.  
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7. Podejmowanie działań wynikających z art. 479 (38) Kpc (niedozwolone 
postanowienia umowne) 

W roku 2014 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 2014 podjęto 25 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 2014 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 2014 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 2014 Rzecznik przedstawił sądom 1 pogląd na wniosek konsumenta 
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III. Wnioski końcowe, propozycje zmian zmierzających do poprawy 
realizacji praw konsumentów 

1. Wnioski rzeczników dotyczące polepszenia standardów ochrony 
konsumentów. 

Mimo wzrostu świadomości konsumenckiej i faktu, iż coraz więcej konsumentów potrafi skutecznie 
dochodzić swych praw bardzo niepokojący jest wzrost skarg konsumentów, zwłaszcza osób 
starszych, którzy czują się wprowadzeni w błąd co do istotnych warunków umów i są ofiarami 

nieuczciwych praktyk rynkowych. Nieuczciwe praktyki rynkowe są często trudne do 
udowodnienia z uwagi na z podpisywanie przez konsumentów dokumentów bez ich 
przeczytania. Skala tego zjawiska biorąc pod uwagę ilość skarg w tym zakresie jest jednak 
ogromna i dotyczy z pewnością konsumentów z terenu całego kraju. Nagminne stało się 
podawanie się przedsiębiorców za inną znaną firmę, dotychczasowego operatora czy 
dostawcę prądu, wprowadzanie w błąd co do istotnych warunków umów, jak i praktyki 
wprowadzające w błąd przedstawicieli banków, firm pożyczkowych i firm pośrednictwa 
kredytowego np. nieinformowanie o rzeczywistych kosztach kredytów i innych opłatach. 
Problem dot. przestrzegania praw konsumentów w zakresie niektórych usług 
finansowych był m.in. przedmiotem obrad Sejmowej Komisji Finansów Publicznych w 
dniu 14 stycznia 2015 r. Przewidywana jest regulacja prawna dot. m.in. maksymalnych 
kosztów pozaodsetkowych czy opłat przygotowawczych w przypadku udzielania 
kredytów konsumenckich i pożyczek przez instytucje pozabankowe. Prawo 
konsumenckie zmienia się, istnieje wiele przepisów chroniących prawa konsumentów 
jednak wielu przedsiębiorców wyspecjalizowało się w tym zakresie i stosuje nieuczciwe 
praktyki rynkowe i coraz to nowe sposoby nakłaniające konsumentów do zawierania 
umów. Istnieje ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym jednak 
dochodzenie praw konsumentów jest w praktyce bardzo trudne z uwagi na podpisywanie 
dokumentów bez ich przeczytania. 

WNIOSKI  - Uregulowania prawne w zakresie poprawy ochrony konsumentów korzystających                
z  instytucji finansowych pozabankowych winny wejść w życie jak najszybciej, gdyż sytuacja 
konsumentów, zwłaszcza tych najbiedniejszych, którzy zmuszeni są korzystać z kredytów 
konsumenckich i pożyczek w parabankach, jest bardzo trudna.  

• Istnieje potrzeba jeszcze większej edukacji konsumenckiej. Celowe byłoby 
zwiększenie liczby ogólnopolskich akcji informacyjnych, zwłaszcza dla osób starszych 
z przesyłaniem pisanym prostym językiem trafiającym do takich konsumentów - „Nie 
wierz na słowo”, „Szanuj swój podpis”, „Nie podpisuj – nie czytając i nie wiedząc co 
podpisujesz” „Podpisując - żądaj umowy”. Konsumenci często nie wiedzą nawet, że 
powinni otrzymać egzemplarz umowy przy jej podpisaniu i podpisują wszystko co im 
się podsunie.  

2. Wnioski dotyczące pracy rzeczników. 

Zwiększenie budżetu centralnego na działania Rzeczników, na prowadzone akcje, na 
szkolenia etc., by Rzecznicy mogli jeszcze lepiej realizować swoje zadania. 
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ZAKOŃCZENIE 
Rok 2014 był kolejnym aktywnym rokiem w pracy Rzecznika Konsumentów. Dane statystyczne 
świadczą o istniejącym zapotrzebowaniu na poradnictwo i interwencje Rzecznika oraz inne działania 
mające na celu ochronę praw konsumentów. Rzecznik stara się pomagać konsumentów w jak 
najszerszym zakresie, na ile umożliwia to ilość osób na dyżurach oraz czas. W miarę możliwości 
Rzecznik w sprawach bardzo trudnych stara się dokonywać oględzin przedmiotów sporu, bierze 
udział w wizjach lokalnych lub przeprowadza mediacje między stronami, a nie ogranicza się do pism 
czy telefonów. W przypadku osób niepełnosprawnych czy starszych, które nie mają możliwości 
dojazdu do Rzecznika, Rzecznik odbiera również skargi w ich miejscu zamieszkania i stara się 
wychodzić naprzeciw ich potrzebom. Mam nadzieję, że instytucja Rzecznika jest znana i uważana za 
potrzebną na terenie Powiatu Krapkowickiego.  

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

 

 

Dziękuję za zaufanie i możliwość pełnienia funkcji Rzecznika 

 

 

Małgorzata Płaszczyk – Waligórska 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Krapkowicach 

Rzecznik konsumentów jest instytucją samorządową o charakterze doradczym 
dla indywidualnego konsumenta. Gdy pojawia się problem ze sprzedawcą, usługodawcą, z 
bankiem, operatorem telekomunikacyjnym, firmą ubezpieczeniową lub z innym 
przedsiębiorcą – zawsze można skorzystać z porady Rzecznika 

PAMIĘTAJMY, by uniknąć problemów 

� ZANIM COŚ PODPISZEMY DOKŁADNIE CZYTAJMY 

� NIE DECYDUJMY SIĘ NA NIC POD WPŁYWEM CHWILI 

� ZACHOWUJMY DOWODY ZAKUPÓW 

� NIE WIERZMY NIKOMU NA SŁOWO 

� NIE WPUSZCZAJMY AWKIZYTORÓW 

� GDY COŚ WPŁACAMY BIERZMY POKWITOWANIA 

 

Nikt z nas nie jest samowystarczalny i by móc normalnie funkcjonować w społeczeństwie 
zmuszeni jesteśmy kupować i korzystać z usług przedsiębiorców. Od postawy konsumentów 
zależy w dużej mierze przestrzeganie przepisów prawa konsumenckiego przez 
przedsiębiorców. Świadomi konsumenci kształtują swoje prawa w praktyce. Dlatego dobrze 
jest znać swoje prawa i umieć z nich korzystać w praktyce. 

KONSUMENT MOŻE NIE MIEĆ RACJI – 

MA ZAWSZE PRAWO DO INFORMACJI 
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ZAŁĄCZNIKI 

Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów z okazji 15-lecia istnienia tej instytucji wyróżniło 
osoby, które w znacznym stopniu przyczyniły się do zwiększenia ochrony interesów 
konsumentów. Spośród wszystkich rzeczników wyróżniono 24 najbardziej zasłużonych. 
Wśród nich znalazła się Powiatowa Rzecznik Konsumentów w Krapkowicach i Strzelcach 
Opolskich Małgorzata Płaszczyk – Waligórska. 

 

Jak podkreśla zarząd stowarzyszenia wyróżnienie wynika z wieloletniej działalności, 
niezwykłej wytrwałości i poświecenia na rzecz ochrony konsumentów oraz zaangażowanie na 
rzecz środowiska rzeczników konsumentów. 

Koniec z biostymulatorami i naci ąganiem emerytów 

Dodano: 13 kwietnia 2014, 9:00 Autor: Radosław Dimitrow  

 
- Takie karty pacjenta zakładano, żeby wprowadzić klientów w błąd i zachęcić ich do kupna drogiego i 
bezużytecznego aparatu - mówi Małgorzata Płaszczyk, powiatowy rzecznik praw konsumentów. (fot. Radosław 
Dimitrow) 
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Biostymulatory nie lecz ą - orzekł urz ąd rejestracji produktów leczniczych i zakazał 
ich sprzeda ży. Kto kupił taki aparat, niech domaga si ę zwrotu gotówki.  

Zachwalane jako wyrób medyczny o cudownych właściwościach - sprzedawane były na 
pokazach, których uczestnikami są głównie seniorzy. Sprzedawcy przekonywali, że 
biostymulatory są lekarstwem na wszelkie schorzenia: od problemów ze stawami, przez 
dolegliwości sercowe, po leczenie chorób układu nerwowego.  
 
Pani Łucja ze Strzelec Opolskich za taki aparat zapłaciła ponad 5,2 tys. zł. - Dałam się naciągnąć 
- mówi dziś. - Dostałam zaproszenie na badania, które miały być finansowane przez Unię. 
Skusiłam się. Badał mnie pan w białym kitlu. Podłączył jakieś urządzenie i kazał trzymać ręce w 
górze. W tym czasie założył mi kartę pacjenta, a po chwili odczytał wyniki. Okazało się, że są 
bardzo złe.  
 
Ten niby-lekarz "wykrył” u kobiety problemy z układem krążenia, nadciśnienie i początki nerwicy. 
- Przekonał mnie, że powinnam nosić biostymulator, bo tylko to mnie wyleczy - opowiada pani 
Łucja. - Podobno miałam dużo szczęścia, ponieważ normalnie ten aparat kosztuje ponad 7 tys. 
zł, a ja mogłam go kupić w promocji. Dzisiaj wiem, że zostałam oszukana.  
 
- Emerytów wprowadzonych w błąd jest znacznie więcej - mówi Małgorzata Płaszczyk, rzecznik 
konsumentów w Strzelcach Opolskich i Krapkowicach. - Nie ma miesiąca, by ktoś nie zgłosił się   
z takim problemem. 
 
Firmy, które handlowały biostymulatorami, nie będą już mogły tego robić. W każdym razie na 
pewno nie legalnie. Grzegorz Cessak, prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych kazał wycofać je z obrotu, bo ponad wszelką 
wątpliwość niczego nie leczą. W uzasadnieniu napisał: "brak naukowych dowodów, w tym 
wyników badań klinicznych, potwierdzających, iż biostymulator (...) jest skuteczny we 
wskazaniach podanych w instrukcji”. 
 
Wkrótce podobne decyzje mogą zapaść także w sprawie innych pseudomedycznych urządzeń. 

Na razie z obrotu wycofany został tylko jeden rodzaj biostymulatora. Ale wkrótce z rynku mają 
zniknąć podobne pseudomedyczne aparaty. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych zwrócił się 
bowiem do producentów takich urządzeń, by dostarczyli wiarygodne badania kliniczne, 
potwierdzające ich lecznicze właściwości.  
 
- Metody pracy tych aparatów, które podają wytwórcy, przeczą podstawowym regułom 
matematyki i fizyki - zauważa dr Wojciech Łuszczyna - rzecznik urzędu. - Jeżeli w stosownym 
terminie nie otrzymamy dowodów na lecznicze działanie tego sprzętu, prezes może podjąć 
decyzję o wycofaniu go z rynku.  
 
Tym, którzy kupili biostymulatory, taki zakaz otwiera drogę do ich zwrotu i odzyskania pieniędzy. 
Dochodzić swoich praw można za pośrednictwem rzeczników praw konsumentów, którzy już 
zadeklarowali, że pomogą.  
 
- W tym przypadku liczy się jednak czas - zauważa rzecznik Małgorzata Płaszczyk. - Najlepiej 
zrobić to jak najszybciej, bo firmy po otrzymaniu dużej ilości wniosków o zwrot pieniędzy, mogą 
ogłosić upadłość. Wtedy odzyskanie gotówki nie będzie proste.  
 
Jak szacują rzecznicy, na Opolszczyźnie może być nawet kilkaset osób, które dały się namówić 
na zakup drogich, a bezużytecznych biostymulatorów. Niektórzy zdecydowali się walczyć o swoje 
na własną rękę. Jeden z mieszkańców Brzegu wystąpił do prokuratury o ściganie oszustów.  
 
- Biostymulatory to tylko wierzchołek góry lodowej - mówi Stanisław Bronowicki, rzecznik praw 
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konsumentów z Brzegu. - Z prośbami o pomoc w odzyskaniu pieniędzy zgłaszają się także 
ludzie, którzy na różnych pokazach kupili maty, masażery, fotele. Według sprzedawców wszystko 
to sprzęty, które mają właściwości lecznicze. A to bzdura, klienci zostali wprowadzeni w błąd. 

 

Nabici w garnki z dopłat ą z NFZ 
Dodano: 11 lipca 2014, 8:29 Autor: Radosław Dimitrow  

 
Małgorzata Płaszczyk, rzecznik konsumentów w Strzelcach Opolskich i Krapkowicach: - Ludzie! Nie chodźcie na 
takie pokazy. One są w większości organizowane po to, żeby was naciągnąć na zakup drogiego sprzętu. Jeżeli 
ktoś chce już się wybrać na taki pokaz, niech nie pokazuje swoich dokumentów i niczego nie podpisuje. Takie 
dane mogą być wykorzystane do sporządzenia umowy kredytowej - groźne jest nawet wpisanie się na listę 
obecności, bo nigdy nie wiadomo, jak wykorzystany będzie później podpis. Na tego rodzaju oszustwa narażone 
są szczególnie osoby starsze.  
Firma wmawia emerytom, że dostan ą za darmo "lecznicze” garnki i po ściele. 
Zamiast tego ludzie dostaj ą rachunki na 5 tys. zł. Spraw ą zajęła si ę policja.  

Pani Arleta z Krapkowic trafiła na pokaz sprzętu rehabilitacyjnego po tym, jak prywatna firma z 

Poznania wysłała do niej zaproszenie. W wynajętej sali prezenter - niczym lekarz - tłumaczył 

wyższość pościeli, kołder, garnków i rezonatorów sprzedawanych przez jego firmę nad 

podobnymi rzeczami, które można kupić w innych sklepach.  

 

- Chętnych do kupna nie było, bo sprzęt, który zobaczyliśmy, kosztował kilka tysięcy złotych - 

przyznaje kobieta. - Ale zaraz po pokazie prezenterzy zaczęli wołać ludzi do stolików. Jeden z 

nich poprosił też mnie. Chciał zobaczyć mój dowód i legitymację rencisty.  
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Po okazaniu dokumentów przedstawiciel firmy zmarszczył czoło i zapytał, dlaczego do tej pory 

nie skorzystała z refundacji, którą oferuje NFZ. 

 

- Pani jest po sześćdziesiątce. Taki sprzęt się należy! - miał stwierdzić mężczyzna. Sprzętem 

rehabilitacyjnym okazał się… zestaw trzech garnków o "leczniczych” właściwościach. 

 

- Jakieś dziesięć razy pytałam się, czy mężczyzna jest pewien, że za sprzęt zapłaci NFZ. 

Usłyszałam, że tak. Powiedział, że muszę tylko podpisać potwierdzenie, że chcę skorzystać z 

refundacji. 

 

Kilka dni później kurier przywiózł do jej domu komplet garnków. Firma dorzuciła jej "gratis” 

pościel. Niedługo po tym do domu przyszedł także rachunek z banku.  

 

Okazało się, że pani Arleta wzięła nieświadomie kredyt na zakup sprzętu na 4,1 tys. zł. 

Pani Arleta opowiada, że oszuści działają w bardzo wyrafinowany sposób. Gdy ktoś ma 

wątpliwości, że NFZ zapłaci za garnki, wyciągają telefon i udają, że dzwonią do centrali funduszu, 

by poradzić się eksperta. Osoba po drugiej stronie słuchawki zawsze potwierdza ten fakt. Na 

umowach, które podsuwane są emerytom, co prawda jest podana kwota do zapłaty wraz z liczbą 

rat. Ale tuż obok widnieje napis "refundacja”.  

 

- Przedstawiciel firmy tłumaczył mi, że taki rachunek w umowie jest potrzebny, żeby firma mogła 

się rozliczyć z NFZ - dodaje pan Tadeusz, który także padł ofiarą naciągaczy.  

 

Po ostatnim pokazie w Krapkowicach oszukane osoby zwróciły się z prośbą o pomoc do 

miejscowego rzecznika praw konsumentów oraz na policję.  

 

- Sprawę prowadzi wydział kryminalny komendy policji w Krapkowicach - mówi asp. Tomasz 

Urban, zastępca rzecznika prasowego. - Do tej pory przyjęliśmy zgłoszenia od trzech osób. 

 

Kolejne dwie zrezygnowały ze zgłoszenia sprawy, bo w porę zorientowały się, że firma ich 

oszukała i gdy kurier zapukał do ich domów, nie przyjęły sprzętu (w świetle prawa, umowa, którą 

zawarli, została anulowana).  

 

Oszukanych na Opolszczyźnie może być jednak znacznie więcej - firma z Poznania organizuje 

pseudomedyczne pokazy w całym regionie. 

 

Beata Cyganiuk, rzecznik opolskiego oddziału NFZ w Opolu, przyznaje, że to pierwszy 

przypadek, by ktoś powoływał się na fundusz przy sprzedaży produktów. - NFZ nie finansuje 

zakupu żadnych garnków, kołder, pościeli ani innych przedmiotów, które prezentowane są na 

pokazach - zapewnia. - Fundusz płaci wyłącznie za usługi medyczne, które są świadczone przez 

szpitale, przychodnie i inne placówki, które podpisały z nami umowy.  

 

Na tych, którzy czują podstęp i nie godzą się podpisać umowy na "refundację”, oszuści także 
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mają sposób. Przekonała się o tym pani Daniela ze Strzelec Opolskich, która też była na 

nieszczęsnym pokazie. 

 

- Gdy chciałam już wychodzić z sali, ktoś wyczytał moje nazwisko, mówiąc, że wylosowałam 

darmowy zestaw garnków - wspomina. - Po tym ludzie zaczęli bić brawo, a prezenter stwierdził, 

że muszę tylko potwierdzić odbiór nagrody. Okazało się, że podpisałam umowę na kredyt w 

wysokości ponad 5 tysięcy złotych. Raty są tak wysokie, że pożerają połowę mojej emerytury. Nie 

daję rady ich spłacać, a bank straszy mnie komornikiem. 

 

Wszyscy oszukani kontaktowali się z firmą telefonicznie oraz na piśmie. Prosili o anulowanie 

umowy, ale ponieważ minęło więcej niż 10 dni od jej zawarcia, usłyszeli odmowę.  

 

Wczoraj próbowaliśmy skontaktować się z kierownictwem poznańskiej firmy, żeby zapytać, 

dlaczego wmawia ludziom, że za garnki zapłaci NFZ. Ale nikt nie chciał rozmawiać z 

dziennikarzem.  

 

- Proszę zadzwonić jutro albo pojutrze - usłyszeliśmy. 

 


