
SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMNETÓW 
W STAROSTWIE POWIATOWYM W SANDOMIERZU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2013

Powiatowy  Rzecznik  Konsumentów  w  Starostwie  Powiatowym  w  Sandomierzu  jest
zatrudniony od dnia 01.06.2000 roku w wymiarze 2/5 etatu, a od maja 2011 roku na ½ etatu.

Podstawowym  zadaniem  Rzecznika  jest  wypełnianie  spraw  ochrony  interesów
konsumentów w szczególności poprzez:

• prowadzenie poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej;
• występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony prawnej konsumentów;
• prowadzenie edukacji konsumenckiej;
• przygotowywanie pism procesowych, głównie pozwów sądowych i sprzeciwów od nakazu

zapłaty;
• współpraca z UOKiK i innymi organizacjami konsumenckimi w zakresie ochrony interesów

konsumentów;
• przygotowywanie  informacji  (dokumentów)  dla  organów  kontrolnych  (NIK)  i  organów

śledczych  (Prokuratura  Okręgowa)  w  sprawie  niewłaściwej  działalności  niektórych
przedsiębiorców.

Poradnictwo konsumenckie i informacja prawna w 2013 r.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów udzielił 505 porad prawnych interesantom, a w tym:
• 245 w sprawach dotyczących świadczonych usług;
• 183 w zakresie realizacji umów sprzedaży;
• 77 dotyczących umów zawartych na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa.

W  problematyce  świadczonych  usług  najwięcej  porad  udzielono  w  zakresie  usług
telekomunikacyjnych, finansowych, windykacyjnych, ubezpieczeniowych, dostawy energii itp., zaś
w umowach sprzedaży dotyczących sprzedaży obuwia i odzieży, sprzętu RTV i AGD oraz innych
towarów.

Zapewniając bezpłatne poradnictwo konsumenckie i informację prawną w zakresie ochrony
interesów  konsumentów,  Powiatowy  Rzecznik  Konsumentów  przygotował  między  innymi
konsumentom 53  wystąpienia  pisemne  do  przedsiębiorców,  które  to  pisma  sami  podpisywali  i
wysyłali jako strona umowy.

Ponadto  Rzecznik  udzielił  15  porad  prawnych  drogą  e-mail.  Łącznie  poradnictwem  i
pomocą prawną objęto 505 konsumentów.

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady sprzedaży konsumenckiej jest ustawa z
dnia  27  lipca  2002  roku  o  szczególnych  warunkach  sprzedaży konsumenckiej  oraz  o  zmianie
Kodeksu cywilnego (Dz. U. z dnia 5 września 2002 roku, Nr 141, poz. 1176, ze zm.).

Znajomość  przepisów  tej  ustawy  wśród  konsumentów  i  przedsiębiorców  nie  jest
powszechna.  Konsumenci  w  dalszym  ciągu  mylą  pojęcia  „niezgodności  towaru  z  umową”  i
„gwarancji”,  zaś  przedsiębiorcy  –  bardziej  lub  mniej  celowo  ten  fakt  wykorzystują  przy
rozpatrywaniu  zgłoszonych  przez  konsumentów  reklamacji,  przeważnie  odsyłając  towar  do
naprawy w serwisie.

Za niezgodność towaru z umową odpowiada sprzedawca. Towar jest niezgodny z umową
jeśli:

• nie nadaje się do celu do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany;
• nie  posiada  właściwości  jakie  powinny  cechować  tego  rodzaju  towar  oraz  o  jakich

zapewniał sprzedawca, bądź producent;
• został nieprawidłowo zamontowany lub uruchomiony, jeśli czynności te zostały wykonane



w ramach umowy sprzedaży przez sprzedawcę, albo przez kupującego według instrukcji
otrzymanej przy sprzedaży.

W  powyższych  przypadkach  kupujący  może  żądać  doprowadzenia  towaru  do  stanu
zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymianę na nowy. Jeśli naprawa albo wymiana
są niemożliwe, lub wymagają nadmiernych kosztów, czy też sprzedawca nie zdoła uczynić zadość
takiemu żądaniu w odpowiednim czasie, lub gdy naprawa albo wymiana narażałyby kupującego na
znaczne  niedogodności,  wówczas  ma  on  prawo  domagać  się  stosownego  obniżenia  ceny  albo
odstąpić od umowy.

W praktyce sprzedaży,  jeśli  kupujący zgłasza reklamację i  nie określił  jednoznacznie,  iż
korzysta  z  niezgodności  towaru  z  umową,  wówczas  sprzedawca  chcąc  uwolnić  się  od
odpowiedzialności z tytułu niezgodności towaru z umową, zwykle odsyła reklamowany towar do
naprawy gwarancyjnej, o ile producent lub w jego imieniu sprzedawca udzielił gwarancji.

Gdy naprawy towaru w ramach gwarancji są nieskuteczne, zazwyczaj kupujący rezygnuje z
gwarancji i kieruje żądania do sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową domagając się
jego wymiany na nowy wolny od wad. Jest to już przeważnie okres przekraczający ½ roku od daty
wydania produktu, a zatem ciężar dowodu nabycia towaru niezgodnego z umową w momencie jego
sprzedaży, spoczywa na kupującym.

W zakresie realizacji umów sprzedaży najwięcej skarg zgłaszanych do Rzecznika dotyczy
niezgodności  z  umową  zakupionych  butów,  np.  jeden  z  przedsiębiorców  funkcjonujących  na
lokalnym  rynku  nie  uznaje  zasadności  reklamacji,  zarzucając  klientom  użytkowanie  obuwia
niezgodne z jego przeznaczeniem ( buty sportowe użytkowane w terenie, a nie do ćwiczenia na
halach sportowych) oraz brak należytej konserwacji.

Takie postępowanie ze strony sprzedającego jest  niewłaściwe, gdyż nie tylko prowadzi on
sprzedaż obuwia słabej jakości, nie uwzględnia żądań kupującego z tytułu niezgodności towaru z
umową, ale także nie zawsze liczy się z wystąpieniami w tej sprawie Rzecznika Konsumentów.
Bazuje na fakcie, że wartość zakupionego przez konsumenta towaru kształtuje się w granicach 100-
300 zł,  a  przy takiej  wartości  przedmiotu  sporu  kupujący odstępują  zwykle  od  podjęcia  próby
dochodzenia swoich roszczeń wobec przedsiębiorców na drodze postępowania sądowego, mając na
uwadze także uciążliwości związane z dochodzeniem swych praw w Sądzie. 

W  problematyce  świadczonych  usług  dominują  usługi  finansowe,  dotyczące  ściągania
długów przez firmy windykacyjne i czynności egzekucyjnych prowadzonych przez komorników. 

Dochodzone  należności  w  ramach  windykacji  i  egzekucji  komorniczej  są  związane  ze
świadczeniem usług: bankowych, telekomunikacyjnych, dostawy mediów. 

Usługi bankowe to udzielone konsumentom kredyty lub pożyczki, które nie zostały spłacone
w  terminach  umownych  i  w  stosunku  do  których  kredytodawcy  wystawili  bankowe  tytuły
egzekucyjne, włącznie ze skierowaniem długów do egzekucji komorniczej.

Usługi telekomunikacyjne to głównie przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej
związane z ulgą przyznaną abonentowi i roszczenia z tytułu jednostronnego rozwiązania umowy
przez abonenta przed upływem terminu ustalonego w umowie.

Wystąpienia do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.

W  2013  roku  Powiatowy  Rzecznik  Konsumentów  wystosował  do  przedsiębiorców  92
wystąpienia pisemne za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz 15 wystąpień drogą elektroniczną. W
wystąpieniach w sprawach usług dominowały: usługi telekomunikacyjne, w umowach sprzedaży
sprzedaż obuwia i odzieży, zaś w umowach zawartych poza lokalem i na odległość przeważał zakup
towarów  w  systemie  ratalnym  na  pokazach  oraz  umowy  telekomunikacyjne  usankcjonowane
prawnie z dostawcą usług przez telefon.

W umowach poza lokalem przedsiębiorstwa najwięcej nieprawidłowości lub niedociągnięć
wynika  z  faktu,  że  przedsiębiorcy  nie  informują  swoich  potencjalnych  klientów  o  prawie  do



odstąpienia  od  umowy w ciągu  10 dni  i  nie  wręczają  konsumentom przed  zawarciem umowy
odrębnego wzoru oświadczenia o odstąpieniu.

Ponadto  przy  zakupie  towarów  finansowanych  kredytem  bankowym,  przedsiębiorcy
przedstawiają  konsumentom  do  podpisu  wnioski  kredytowe  lub  umowy  kredytowe,  nie
pozostawiając do wiadomości klientów kopii tych dokumentów.

Jeżeli konsument postanowi odstąpić od umowy zawartej poza siedzibą przedsiębiorstwa tuż
przed upływem 10 dni od daty jej podpisania, to przedsiębiorcy nie informują często Banków, iż
konsument odstąpił od umowy i Banki po tym terminie przesyłają kopię umowy lub podpisany
przez  konsumenta   wniosek  kredytowy  wraz  z  drukami  dowodów  wpłat,  a  w  sytuacji  nie
uregulowania raty kredytu w wyznaczonym terminie, wszczynają windykację przysługujących im
należności kredytowych finansujących zakup towarów. Zdarzają się też sytuacje gdzie konsument w
ustawowym terminie odstąpił od umowy i dokonał zwrotu towaru, lecz przedsiębiorca  nie chce
uznać tego odstąpienia i  zwraca towar na adres kupującego argumentując,  że ogłasza upadłość
firmy.

Do umów zawieranych z konsumentami poza lokalem przedsiębiorstwa należą też umowy
na sprzedaż energii elektrycznej. Nowi koncesjonowani przedsiębiorcy posiadający uprawnienie do
sprzedaży energii  elektrycznej  nie  przestrzegają  postanowień ustawy z dnia  2  marca  2000 r.  o
ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez
produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) w zakresie właściwego przedstawienia się i
okazywania  pełnomocnictwa  do  zawierania  umów  w  imieniu  przedsiębiorcy  oraz  przed
podpisaniem umowy przez odbiorcę energii nie informują o prawie odstąpienia od umowy w ciągu
10 dni i nie wręczają wzoru oświadczenia o odstąpieniu, chociaż taka treść jest zawarta w umowie,
iż odbiorca energii otrzymał druk odstąpienia od umowy i został poinformowany o przysługującym
mu  prawie  do  odstąpienia  jeszcze  przed  podpisaniem  umowy,  co  jest  niezgodne  ze  stanem
faktycznym.  Na terenie  naszego powiatu  takie  praktyki  stosuje  głównie Energie  2 Sp.  z  o.o.  z
siedzibą  w Katowicach.  Ponadto  przedstawiciele  firm sprzedających  energię  oferują  odbiorcom
niższą  cenę  za  energię  elektryczną,  a  w  rzeczywistości  osoby,  które  wypowiedziały  umowy
dotychczasowemu sprzedawcy i  zawarły umowę z  innymi  firmami  płacą  za  tą  energię  drożej.
Mimo,  że  Energie  2  Sp.  z.  o.o.  nie  przestrzega  wymogów  ustawowych,  co  potwierdzają  w
rozmowach z Rzecznikiem skarżący się odbiorcy energii elektrycznej, to także nie dopuszcza do
odstąpienia od umowy po upływie 10 dni od daty jej  podpisania,  a  w dopuszczalnym terminie
trzech  miesięcy.  Biuro  Obsługi  Klienta  tego  przedsiębiorcy  nie  przyjmuje  nawet  informacji  o
ewentualnym stosowaniu niewłaściwych praktyk przy nakłanianiu odbiorców energii do podpisania
umów przez umocowanych ich przedstawicieli.

Przedsiębiorca,  który  proponuje  konsumentowi  zawarcie  umowy  poza  lokalem
przedsiębiorstwa,  zobligowany  jest  przed  zawarciem  umowy okazać  dokument  potwierdzający
prowadzenie działalności gospodarczej oraz dokument tożsamości. W razie zawierania umów w
imieniu  przedsiębiorcy  zawierający  umowę  okazuje  ponadto   dokument  potwierdzający  swoje
umocowanie. Jest to istotne bowiem w przypadku braku otrzymania wskazanych informacji termin
w którym konsument może odstąpić od umowy wynosi do trzech miesięcy i liczy się od dnia jej
zawarcia. Pomimo istniejących uwarunkowań ustawowych przedsiębiorcy przeważnie nie uznają
tego trzymiesięcznego terminu, chociaż popełniają nieprawidłowości przy zawarciu umowy. 

Sprawy procesowe

Głównymi tematami procesowymi są spory związane z windykacją należności kredytowych
od konsumentów na podstawie wystawionych bankowych tytułów egzekucyjnych lub windykacja
innych  należności  z  tytułu  świadczonych  usług  przez  dostawców,  a  następnie  egzekwowanie
należności przez firmy windykacyjne w postępowaniu sądowym.

Przepisy dotyczące postępowania uproszczonego w ślad za art. 505 1 § 1 k.p.c zastosowanie
mają przede wszystkim w sprawach o roszczenia z  umów gdzie wartość przedmiotu sporu nie



przekracza  dziesięciu  tysięcy  złotych,  a  w  sprawach  o  roszczenia  wynikające  z  rękojmi  lub
gwarancji jakości lub niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej,
jeżeli wartość umowy nie przekracza tej kwoty.

W 2013  roku  Powiatowy Rzecznik  Konsumentów  przygotował  konsumentom 2  pozwy
sądowe w sprawie zasądzenia należności z tytułu najmu lokalu, 2 sprzeciwy od nakazu zapłaty, a w
tym od wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w Sandomierzu II Wydziału Karnego, z oskarżenia
Komendy  Straży  Miejskiej  w  Sandomierzu  za  podwójne  ukaranie  za  to  samo  wykroczenie  tj.
przekroczenie  dopuszczalnej  szybkości  na  obszarze  zabudowanym  oraz  sprzeciwu  od  nakazu
zapłaty  w  elektronicznym  postępowaniu  upominawczym  o  zapłatę  2967,79  PLN  i  30,54  PLN
tytułem  zwrotu  kosztów  procesu.  Nakaz  zapłaty  tej  kwoty  wobec  wierzyciela  Hoist  I
Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w z/s w Krakowie został
uchylony. Ponadto Rzecznik przygotował 4 inne pisma procesowe.

 Problemem  jest  uwolnienie  rynku  sprzedaży  energii  i  naciąganie  klientów  przez
przedstawicieli handlowych niektórych firm przy zawieraniu umów na sprzedaż energii.

Do mankamentów należy nie przedstawienie się, nie okazywanie swojego umocowania, a
wręcz „kłamanie”, że reprezentują dotychczasowego sprzedawcę i zmieniają tylko system rozliczeń
z zaliczkowego na płatności rzeczywiste w terminach dwumiesięcznych po odczytaniu liczników.
Jeśli odbiorca energii zorientuje się, że został profesjonalnie wprowadzony w błąd i odstępuje od
umowy po  10-ciu  dniach,  a  przed  upływem  trzech  miesięcy,  sprzedawca  energii  nalicza  karę
umowną i egzekwuje jej wykonanie przy udziale firmy windykacyjnej. 
       Do przedsiębiorców w zakresie sprzedaży energii,  którzy poprzez swoich przedstawicieli
doprowadzają do zawarcia  umów na sprzedaż  energii  należą Telekomunikacja  Novum,  obecnie
nazwa Novum oraz Energie 2 z/s w Katowicach. Działanie tej drugiej firmy jest szersze na naszym
rynku lokalnym. Jako Rzecznicy Konsumentów nie jesteśmy  w stanie w pełni udzielić skutecznej
pomocy pokrzywdzonym konsumentom, mimo wielu wystąpień pisemnych do przedsiębiorców i
rozmów  telefonicznych  wykonanych  w  obecności  klientów.  W ocenie  Rzecznika  problem  ten
bardzo  się  nasila  w  naszym  powiecie,  w  szczególności  w  „naciąganiu”  przez  przedstawicieli
sprzedawców osób starszych,  którzy ze  względu na  słaby wzrok nie  czytają  wzorców umów i
regulaminów przygotowanych drobnymi literami, wielostronicowych.

                                                                 Edukacja konsumencka                                        

Dużą rolę w relacjach przedsiębiorców z konsumentami odegrała edukacja konsumencka, w
2013 roku przeprowadzono 3 spotkania edukacyjne.  Konsumenci w wyższym stopniu znają już
swoje prawa,  ale  nie  są  jeszcze  w stanie  samodzielnie  rozstrzygać  sporów z  przedsiębiorcami.
Niekiedy tych problemów z uwagi na bezzasadny upór przedsiębiorcy, nie można też rozwiązać
przy pomocy Rzecznika Konsumentów.  W tych sytuacjach rozstrzygnięcie sporu jest kierowane na
drogę postępowania sądowego. 

Piętnastoletnie  funkcjonowanie  instytucji  Rzecznika  Konsumentów  znacznie  przybliża
konsumentom  narzędzie  pomagające  dochodzenia  ich  praw  oraz  źródło  informacji  i  edukacji
konsumenckiej.  Tematyka  spotkań  grupowych  dotyczyła  głównie  postanowień  ustawy
konsumenckiej,  umów zawieranych poza  lokalem przedsiębiorstwa i  na  odległość,  rynku usług
bankowych i ubezpieczeniowych.

Rzecznik  Konsumentów  uczestniczył  w  Konferencji  na  temat  skuteczniejszej  ochrony
konkurencji  –  propozycji  zmian  w  prawie,  organizowanej  przez  Prezesa  Urzędu  Ochrony
Konkurencji i Konsumentów we współpracy z UMCS w Lublinie w dniu 10 października 2013r. i
w  seminarium  na  temat  prawnej  regulacji  problematyki  usług  płatniczych  realizowanych  w
praktyce bankowej,  pn.” Ustawa o usługach płatniczych, a ochrona klienta usług płatniczych ”,
seminarium  odbyło  się  w  dniu  07.11.2013  r.   w  Urzędzie  Komisji  Nadzoru  Finansowego  w
Warszawie.



Współpraca z  organizacjami konsumenckimi i  innymi organizacjami w zakresie  ochrony
interesów konsumentów.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów wypełniając obowiązki zawodowe w zakresie ochrony
interesów konsumentów współpracował z Inspekcją Handlową w Kielcach w zakresie korzystania z
pomocy  uprawnionych  rzeczoznawców  do  spraw  jakości  produktów  i  usług  szczególnie  w
przedmiocie  wydania  opinii  na  temat  niezgodności  z  umową  zakupionych  butów.  Ponadto  na
bieżąco  korzysta  z  Biuletynów  Rzeczników  Konsumentów  wydawanych  przez  Stowarzyszenie
Rzeczników  Konsumentów   z/s  w  Tarnowie  i  zacieśnił  współpracę  z  Oddziałem  Federacji
Konsumentów  w  Starachowicach  w  sprawie  pozyskiwania  materiałów  informacyjno  -
edukacyjnych dla konsumentów. Ponadto systematycznie korzysta z opracowań Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów.

                                                             Podsumowanie                                             
Reasumując praca Rzecznika jest trudna i bardzo odpowiedzialna, wymaga nie tylko wiedzy

w  zakresie  prawa  konsumenckiego,  ale  również  wiadomości  specjalnych  dotyczących  prawa
gospodarczego.

Rokrocznie wzrasta liczba spraw rozpatrywanych przez Rzecznika w zakresie świadczenia
pomocy  prawnej  konsumentom  i  rozstrzygania  ugodowo  sporów  między  konsumentami  a
przedsiębiorcami.

Działalność  Rzecznika  w  zakresie  ochrony  konsumentów  dotyczy  w  szczególności
świadczenia pomocy prawnej  w dochodzeniu  indywidualnych roszczeń.  W 2013 r.  konsumenci
zwracali się do Powiatowego Rzecznika Konsumentów nie tylko w zwyczajnych kwestiach, jak
reklamacje  złych  jakościowo  produktów  czy  świadczonych  usług,  ale  przychodzili  również  z
nadzieją na pomocną dłoń w sytuacji kłopotów ze świadczeniami z tytułu ubezpieczeń społecznych
i pomocy społecznej, w rozstrzyganiu sporów na linii konsument – przedsiębiorca, zapewnienia
bezpłatnego  poradnictwa  konsumenckiego  i  informacji  prawnej.  Te  zadania  były  realizowane
prawidłowo, ale w niezbyt zadowalającym stopniu Rzecznik Konsumentów wprowadził elementy
wiedzy  konsumenckiej  dla  programów  nauczania  w  szkołach  publicznych,  ze  względu  na
ograniczony wymiar  zatrudnienia,  czy też  wzrastającą  liczebność  i  złożoność  spraw z  którymi
zwracają się o pomoc prawną konsumenci.

Z reguły konsumenci już wiedzą jak ma wyglądać oferowany do sprzedaży produkt, jak ma
być oznakowany,  jakie  prawa im przysługują.  Do Rzecznika trafiają  wtedy kiedy we własnym
zakresie nie są w stanie rozwiązać problemu konsumenckiego z przedsiębiorcą, a tych jeszcze wielu
funkcjonuje na rynku z niedociągnięciami w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Z pomocy prawnej Rzecznika Konsumentów, korzystają głównie konsumenci o mniejszych
dochodach pieniężnych, którzy zakupują towary lub zamawiają usługi po niższych cenach, gdzie
prawdopodobieństwo odstępstw od deklaracji producentów i przedsiębiorców świadczących usługi
jest największe.

Ponadto dużą liczbę skarg kierują osoby w wieku podeszłym, które z reguły nie czytają
umów,   podpisują  je  na  zasadzie  społecznego  zaufania  i  przekazanej  informacji  ustnej  przez
umocowanych prawnie przedstawicieli przedsiębiorców do zawierania umów.

Dlatego  ważną  rolę  może  spełniać  Inspekcja  Handlowa,  która  poprzez  realizowane
programy kontrolne może korzystnie wpływać na ograniczenie występujących nieprawidłowości i
szybszą stabilizację określonych fragmentów rynku.

W  świetle  przytoczonych  powyżej  niektórych  informacji  z  zakresu  ochrony  interesów
konsumentów i prowadzonego poradnictwa prawnego nasuwa się wniosek:

• w doskonaleniu realizacji celów polityki konsumenckiej, należy zacieśnić współdziałanie
pomiędzy  organizacjami  konsumenckimi,  których  podstawowym  celem  jest  obrona
interesów  konsumentów,  a  wymiarem  sprawiedliwości  rozstrzygającym  spory
konsumenckie.


