Zarz^dzeme Nr 24/11
Starosty Siawienskiego
z dnia 29 marca 2011 r.

w sprawie zatwierdzema sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentow w Slawme
z dziaJalnosci w 2010 r.

Napodstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochrome konkurencji
i konsumentow (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z pozn. zm.) zarzajdzam, co nastejmje:

§ 1.

Zatwierdzam sprawozdame Powiatowego Rzecznika Konsumentow w Slawnie
z dziaialnosci w 2010 r., o brzmieniu jak w zal^czmku do zarzajdzema.

§ 2.

Wykoname zarza^dzema powierza si£ Powiatowemu Rzeczmkowi Konsumentow
w Slawnie.

§ 3.

Zarzajizeme wchodzi w zycie z dniem podpisania.

isnknoski

Zalacznik do Zarzadzenia Nr 24/11
Starosty Slawieriskiego
z dnia 29 marca 2011 r.

SPRAWOZDANIE
Powiatowego Rzecznika Konsumentow w Slawnie
z dzialalnosci w 2010 r.
I. WST^P I UWAGI OGOLNE DOTYCZACE DZIALALNOSCI POWIATOWEGO
RZECZNIKA KONSUMENTOW W SLAWNIE
1. Formalno-prawne usytuowanie rzecznika konsumentow.
Ochronie praw konsumentow zostal poswi^cony art. 76 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej, nakiadaja^cy na wladze publiczne obowi^zek ochrony konsumentow, uzytkownikow
i najemcow przed dzialaniami zagrazaj^cymi ich zdrowiu, prywatnosci i bezpieczenstwu oraz
przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi.
Na mocy ustawy o samorza^dzie powiatowym, do zadan wlasnych powiatu nalezy
ochrona praw konsumentow.
Zadania samorza^du powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentow wykonuje
powiatowy rzecznik konsumentow.
Zadania rzecznika konsumentow okreslaj^ w szczegolnosci nastejoij^ce akty prawne:
1) ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow,
2) ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej,
3) kodeks post^powania cywilnego.
Usytuowanie prawne rzecznika konsumentow w Powiecie Stawienskim okreslaj^
postanowienia § 28 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Slawnie.
Do podstawowych zadan rzecznika konsumentow nalezy:
1) zapewnienie bezplatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie
ochrony interesow konsumentow,
2) wystejpowanie do przedsi^biorcow w sprawach ochrony praw i interesow konsumentow,
3) mozliwosc wytaczania powodztw na rzecz konsumentow oraz wst^powania, za ich zgoda^
do tocza^cego si§ post^powania,
4) wspoldzialanie z wlasciwymi miejscowo delegaturami Urz^du Ochrony Konkurencji
i Konsumentow, inspektoratami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi.
Rzecznik konsumentow w terminie do dnia 31 marca kazdego roku przedklada
Staroscie do zatwierdzenia roczne sprawozdanie ze swojej dzialalnosci w roku poprzednim.
2. Struktura biura rzecznika konsumentow.
Powiatowy rzecznik konsumentow byl w 2010 r. zatrudniony w Starostwie Powiatowym
w Slawnie na 1/2 etatu. Rzecznik posiada wyksztalcenie wyzsze prawnicze i wykonuje
obowiajdd jednoosobowo.
H.

REALIZACJA ZADAN RZECZNIKA KONSUMENTOW

1. Zapewnienie bezptatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej
w zakresie ochrony interesow konsumentow.
A) Ogolna charakterystyka problemow z jakimi zglaszali si§ konsumenci

Ogolem w 2010 r. rzecznik konsumentow udzielil 674 informacji w zakresie ochrony
interesow konsumentow. W 79 sprawach konieczne bylo wystosowanie wystajiien do
przedsi?biorcow w celu ochrony naruszonych praw i interesow konsumentow.
Zakres spraw, z jakimi w 2010 r. zgtaszali si? do rzecznika konsumenci by! bardzo
szeroki. Zgiaszaty si? przede wszystkim te osoby, ktore znalazly si? w sytuacji spornej
z przedsi?biorc3,
Porady udzielane konsumentom najcz?sciej dotyczyty:
- mozliwosci skutecznego egzekwowania praw konsumentow w zwi^zku z umowq.
sprzedazy towarow,
- terminow, sposobow oraz form skiadania i rozpatrywania reklamacji,
- niewykonania lub nienalezytego wykonania usiug,
- interpretacji postanowien roznego rodzaju umow,
- wyjasnienia roznicy pomi?dzy gwarancjq, i niezgodnosciq. towaru z umowa^
Duza liczba pytan kierowanych do rzecznika dotyczyia skutkow niedotrzymania
postanowien umownych. Znaczna liczba konsumentow wymaga pomocy w cahym
post?powaniu reklamacyjnym.
B) Charakter udzielonej pomocy prawnej
Podstawowymi formami dzialania rzecznika konsumentow sa0 w zaleznosci od
konkretnej sprawy, udzielenie konsumentowi informacji czy tez bezpiatnej porady,
ewentualnie wszcz?cie interwencji lub post?powania wyjasniaj^cego, ktorego celem jest
wyegzekwowanie srodkami pozasa^dowymi obowi^zkow sprzedawcy lub usiugodawcy.
Rzecznik konsumentow udzielal interesantom pomocy prawnej bezposrednio
w biurze, ba^dz tez udzielaja^c porad telefonicznych, lub informacji droga^ poczty
elektronicznej. Znaczna liczba konsumentow wymaga pomocy w calym post?powaniu
reklamacyjnym. W tym zakresie Rzecznik shizyl pomocy nie tylko w zakresie informacji,
ale rowniez przy redagowaniu pism, poczawszy od napisania zgloszenia dotycza^cego
niezgodnosci towaru z umowa^ poprzez procedure reklamacyjna^ az do post?powania
sq,dowego.
C) Struktura udzielonych informacji
Ogolem w 2010 r. Rzecznik konsumentow udzielii 674 informacji w sprawach
konsumenckich. Najcz?sciej udzielane informacje dotyczyly:
umow sprzedazy: obuwia i odziezy (134 informacje), sprz?tu AGD i RTV (81
informacji), wyposazenia mieszkania i gospodarstwa domowego (61 informacji),
uslug finansowych (81 informacji), ustug telekomunikacyjnych (57 informacji), ustug
ubezpieczeniowych (36 informacji).
Szczegolowa struktura udzielonych informacji zostala przedstawiona w tabeli nr 1,
stanowia^cej zat^cznik do sprawozdania.
2. Sktadanie wnioskow w sprawie stanowienia i zmiany przepisow prawa miejscowego
w zakresie ochrony interesow konsumentow.
W 2010 r. rzecznik konsumentow nie sktadal wnioskow w sprawie stanowienia i zmiany
przepisow prawa miejscowego w zakresie ochrony interesow konsumentow.
3. Wystepowanie do przedsiebiorcow w sprawach ochrony praw i interesow
konsumentow
A) Ogolna charakterystyka tematow interwencji, z jakimi rzecznik wyst?powat do
przedsiebiorcow

Podstawowym instrumentem prawnym wykorzystywanym w wykonywaniu
ustawowych zadari przez rzecznika konsumentow byly wystajpienia do przedsiebiorcow
podejmowane za skutek wnoszonych przez konsumentow wnioskow dotycz^cych
naruszen praw konsumentow.
Rzecznik konsumentow wyst^powal do przedsi?biorcow w sytuacji, gdy wymagata
tego ochrona interesow konsumentow. Pomocny w tej sytuacji byl przepis art. 37 ust. 4
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentow, zgodnie z ktorym przedsiebiorca, do
ktorego zwrocii si? rzecznik konsumentow, obowia^zany jest udzielic rzecznikowi
wyjasnieh i informacji b?d^cych przedmiotem wystaj)ienia oraz ustosunkowac si? do
uwag i opinii rzecznika. Przedmiotem wystaj>ien byio przede wszystkim niewlasciwe
rozpatrywanie przez sprzedawcow zglaszanych reklamacji oraz nierzetelnosc wykonania
using.
B) Charakter prawny wystapien
Wystapienia do przedsi?biorcow mialy charakter wezwan do spelnienia zajiari
konsumentow w sytuacji, gdy byly one uzasadnione w oparciu o obowia^zuja^ce przepisy.
W swoich wystajpieniach rzecznik konsumentow wzywal przedsi^biorcow do wykonania
cia^cych na nich obowiazkow lub zaniechania niedozwolonych zachowan.
W wystaj)ieniach Rzecznik opisuje stan faktyczny przedstawiony przez konsumenta
i wynikaja,cy z posiadanych dokumentow, podaje podstaw? prawny roszczen i wzywa do
polubownego zakonczenia sprawy.
W sytuacji, gdy konieczne byto wyjasnienie okolicznosci sprawy Rzecznik zwracai si?
do przedsi?biorcow z wnioskiem o udzielenie informacji.
C) Przedmiotowa struktura wystaj>ien kierowanych do przedsi^biorcow
Ogoiem w 2010 r. Rzecznik konsumentow wyst^powal do przedsi^biorcow
w 79 sprawach.
Wystaj)ienia dotyczyly najcz?sciej:
- umow sprzedazy obuwia i odziezy (18 spraw),
- wyposazenia mieszkania i gospodarstwa domowego (9 spraw),
- sprz^tu RTV i AGD (5 spraw),
- komputerow i akcesoriow komputerowych (5 spraw),
- uslug telekomunikacyjnych (6 spraw),
- uslug finansowych (5 spraw),
- umow zawieranych poza lokalem przedsi?biorstwa i na odleglosc (5 spraw).
Szczegotowa struktura wysta^pien do przedsi^biorcow zostata przedstawiona w tabeli nr 2,
stanowia^cej zala^cznik do sprawozdania.
D) Opis spraw z tej kategorii

a) ushigi ubezpieczeniowe
Rzecznik konsumentow skierowal wystaj>ienia do przedsi^biorcow w trzech sprawach
zwia^zanych z ushigami ubezpieczeniowymi. Dwie sprawy zostaty zakonczone
pozytywnie, jedna - negatywnie. Jedna ze spraw zakonczonych pozytywnie zwiazana
byla z problematykq. podwqjnego ubezpieczenia z tytulu odpowiedzialnosci cywilnej
posiadacza
pojazdu. Po wystajpieniu rzecznika konsumentow
towarzystwo
ubezpieczeniowe anulowalo polis?. W drugiej sprawie zakonczonej pozytywnie zaklad
ubezpieczen dokonal wyplaty naleznego swiadczenia. Trzecia sprawa zostala zakonczona
negatywnie, wobec niemoznosci jej polubownego zalatwienia.

b) uslugi fmansowe (inne niz ubezpieczeniowe)
Rzecznik konsumentow skierowai wystapienia w pieciu sprawach w tej kategorii. Trzy
sprawy zostaly zakonczone pozytywnie, dwie 53. w toku. Cztery sposrod tych spraw
dotyczyly problematyki kredytu konsumenckiego, piaja sprawa zwiazana byla z nadplat^
srodkow na rachunku bankowym. W wyniku wystapienia rzecznika bank dokonal
prawidiowego rozliczenia, zwracaj^c nadpiate. W sprawach dotycza^cych kredytu
konsumenckiego, w wyniku wystapien rzecznika w jednej ze spraw zakonczonych
pozytywnie bank zamknaj postepowanie zmierzaja^ce do wyegzekwowania przedawnionej
wierzytelnosci. W drugiej sprawie zakonczonej pozytywnie przedsiebiorca dokonai
zwrotu wi^kszej czesci oplaty przygotowawczej. Dwie pozostale sprawy sa^ w toku.
c) ustugi remontowo-budowlane
Rzecznik konsumentow skierowai wystapienie w jednej sprawie dotycza^cej ustug
remontowo-budowlanych. Sprawa zwia^zana byla z obnizeniem ceny z tytulu niewtasciwie
wykonanej ushigi. W wyniku wystq.pienia rzecznika konsumentow strony zawarly ugode,
na podstawie ktorej przedsiebiorca obnizyi cen§ za niewlasciwie wykonana^ uslugQ.
d) dostawa energii, gazu, wody
Rzecznik konsumentow skierowai wystapienia w trzech sprawach w tej kategorii. We
wszystkich sprawach przedsi?biorcy udzielili pozytywnej odpowiedzi na skierowane
wystajpienia.
e) uslugi telekomunikacyjne (telefon, TV)
Rzecznik konsumentow skierowai wystajpienia w szesciu sprawach dotycza^cych
swiadczenia ushag telekomunikacyjnych. Piec spraw zostalo zakonczonych pozytywnie,
jedna - negatywnie. W wyniku wystajneri rzecznika konsumentow w pi^ciu sprawach
zakonczonych pozytywnie operatorzy dokonali korekty rozliczen na korzysc
konsumentow. Szosta sprawa zostaty zakohczona negatywnie, wobec niemoznosci jej
polubownego zalatwienia.
f) uslugi turystyczno-hotelarskie
Rzecznik konsumentow skierowai wystapienie w jednej sprawie dotycz^cej uslug
turystycznych. Sprawa zwi^zana byla z obnizeniem ceny z tytulu niewlasciwie
swiadczonych uslug turystycznych. W wyniku wystapienia rzecznika konsumentow,
przedsiebiorca wyplacil rekompensat? na rzecz klienta.
g) uslugi posrednictwa sprzedazy nieruchomosci
Rzecznik konsumentow skierowat wystapienie w jednej sprawie zwiqzanej ze
swiadczeniem uslug posrednictwa sprzedazy nieruchomosci. Sprawa zostala zakonczona
pozytywnie przez obnizenie wysokosci odszkodowania z tytutu naruszenia postanowien
umowy przez konsumenta.
h) uslugi motoryzacyjne
Rzecznik konsumentow skierowai wystapienie w jednej sprawie dotycza^cej swiadczenia
uslug motoryzacyjnych zwiq.zanych z naprawa_ samochodow. Sprawa zostala zakonczona
negatywnie, wobec niemoznosci jej polubownego zalatwienia.
i) uslugi pralnicze
Rzecznik konsumentow skierowai wystapienia w jednej sprawie dotycza^cej swiadczenia
uslug pralniczych, zwia^zanej z niewlasciwie wykonana^ ushiga^ czyszczenia odziezy.
Sprawa jest w toku, trwaja^ negocjacje w celu jej polubownego zalatwienia.

j)

uslugi gastronomiczne
Rzecznik konsumentow skierowai wystapienie vv jednej sprawie zwia^zanej ze
swiadczeniem uslug gastronomicznych. Sprawa zostala zakonczona negatywnie, po
przeprowadzeniu postepowania wyjasniajq.cego wobec niemoznosci jej polubownego
zalatwienia.

k) uslugi przewozowe
Rzecznik konsumentow skierowai wystapienie w dwoch sprawach dotycz^cych uslug
przewozowych. Obydwie sprawy zostaly zakoriczone pozytywnie przez wyplate;
odszkodowania z tytuly nieprawidlowo wykonanej uslugi.
1) ustugi edukacyjne
Rzecznik konsumentow skierowai wystapienie w jednej sprawie zwiajzanej ze
swiadczeniem uslug edukacyjnych. Sprawa zostala zakonczona negatywnie. Po ziozeniu
wyjasnieri przez przedsi?biorc$ roszczenia konsumenta okazaly si$ bezpodstawne.
m) uslugi windykacyjne
Rzecznik konsumentow skierowai wystapienia w czterech sprawach zwiajzanych ze
swiadczeniem uslug windykacyjnych. Trzy sprawy zostaly zakonczone pozytywnie przez
odstaj)ienie od czynnosci windykacyjnych. Czwarta sprawa zostala zakonczona
negatywnie., po przeprowadzeniu post^powania wyjasniaja^cego wobec niemoznosci jej
polubownego zalatwienia.
n) inne
Rzecznik konsumentow skierowai wystapienie w sprawie zwiajzanej z niewlasciwie
wykonan^. uslugq. jubilersk^.. Sprawa jest wtoku.
Umowy sprzedazy:
a) obuwie i odziez
Z uwagi na ogolnq. ilosc zglaszanych spraw rzecznik konsumentow w tej kategorii
najcz?sciej wystejoowal do przedsi§biorcow - w osiemnastu sprawach. Pi^tnascie spraw
dotyczylo obuwia, trzy pozostale - odziezy,
Sprawy zwiajzane byly z niezgodnoscia^ obuwia i odziezy z umowq. sprzedazy
konsumenckiej. W wyniku wyst^pieh rzecznika dziewie/c spraw zostaly zakonczonych
pozytywnie dla konsumentow (naprawa, wymiana, obnizenia ceny lub zwrot ceny
w calosci). Siedem spraw zostalo zakonczonych negatywnie, dwie pozostale sprawy s^
w trakcie zalatwiania.
b) wyposazenie mieszkania i gospodarstwa domowego
Rzecznik konsumentow skierowai wystapienia w dziewi^ciu sprawach w tej kategorii.
Sprawy dotyczyly niezgodnosci kompletow mebli, okien, drzwi, wyposazenia lazienek,
z umowa^ sprzedazy konsumenckiej. Szesc spraw zostalo zakonczonych pozytywnie dla
konsumentow, dwie negatywnie, jedna jest w toku.
c) sprz^t AGD i RTV (sprz^t telekomunikacyjny)
Rzecznik konsumentow skierowai wystapienia w pi^ciu sprawach w tej kategorii. Sprawy
zwiajzane byly z wadami kuchenki mikrofalowej, maszynki do mielenia mi^sa oraz
aparatow telefonicznych. Trzy sprawy zostaly zakonczone pozytywnie, dwie przez
naprawe towaru, jedna przez zwrot pieniedzy za wadliwy to war. Dwie pozostale sprawy
s^ w toku.

d) komputery i akcesoria komputerowe
Rzecznik konsumentow skierowal wystajnenia w pi^ciu sprawach w tej kategorii. Dwie
sprawy dotyczyly komputerow, trzy pozostale akcesoriow komputerowych.
Trzy sprawy zostaly zakonczone pozytywnie, dwie przez naprawe sprz^tu, jedna przez
zwrot pieni^dzy za wadliwy towar. W dwoch sprawach, po przeprowadzeniu
post^powania wyjasniaja^cego wobec bezpodstawnosci za^dan konsumentow, sprawy
zostahy zakonczone negatywnie,
e) motoryzacja
Rzecznik konsumentow skierowal wystaj)ienie w jednej sprawie zwia^zanej ze sprzedaza^
cze^ci samochodowej. Sprawa zostala zakonczona negatywnie, po przeprowadzeniu
postepowania wyjasniaja^cego wobec niemoznosci jej polubownego zaiatwienia.
i) artykuly chemiczne i kosmetyki
Rzecznik konsumentow skierowal wystaj>ienie w jednej sprawie dotycza^cej wadliwej
farby. Sprawa zostala zakonczona negatywnie wobec bezpodstawnosci za_dania
konsumenta.
g) inne
Cztery pozostale sprawy dotyczyly reklamacji: materaca rehabilitacyjnego, grabi
ogrodniczych, kosiarki do trawy, wozka dzieciecego. Po wystajueniach rzecznika dwie
sprawy zostaly zakonczone pozytywnie dla konsumentow, dwie pozostale - negatywnie.
Umowy poza lokalem przedsiebiorstwa i na odleglosc
Rzecznik konsumentow skierowal wystaj)ienia w pi^ciu sprawach dotycza^cych umow
zawartych poza lokalem przedsiebiorstwa lub na odleglosc.
W wyniku wysta^pieh rzecznika wszystkie sprawy z tej kategorii zostaly zakonczone
pozytywnie dla konsumentow. W czterech sprawach przedsi^biorcy uznali zasadnosc
odstajiienia przez konsumentow od umowy. W pia^tej sprawie przedsi^biorca wyrazil
zgod? na indywidualny harmonogram splat za zakupiony przez konsumenta towar.
4. Wspoldziatanie z UOKiK, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami
konsumenckimi i innymi instytucjami w zakresie ochrony interesow konsumentow.
Rzecznik konsumentow wspolpracowal z oddzialem Inspekcji Handlowej
w Koszalinie w zakresie wymiany informacji o praktykach rynkowych naruszajq.cych
prawa konsumentow oraz polubownego saxiownictwa konsumenckiego. Rzecznik
kontaktowal si§ telefonicznie w celu wyjasnienia watpliwosci, bqxiz ustalenia wspolnej
interpretacji przepisow prawnych.
Rzecznik wspolpracowal za Stowarzyszeniem Konsumentow Polskich z siedziba^
w Warszawie, ktore pomaga rzecznikom w realizacji ich zadan. Rzecznik w trzech
przypadkach korzystal z konsultacji prawnej udzielanej przez Stowarzyszenie.
5. Wytaczanie powodztw na rzecz konsumentow i wst^powanie do tocz^cych sig
postgpowan.
Rzecznik konsumentow w 2010 r. wniosl pozwy do sq.dow powszechnych na rzecz
konsumentow w trzech sprawach.
Dwie sprawy dotyczyty roszczen z tytulu odsta^pienia przez konsumentow od umow
sprzedazy konsumenckiej. Obydwie sprawy zostaly zakonczone pozytywnie dla
konsumentow przez wydanie nakazow zaplaty zasajizaja^cych w calosci za^dane przez

konsumentow kwoty. Trzecia sprawa dotyczyla zwrotu oplaty przygotowawczej w
wyniku odstaj>ienia przez przedsi§biorc£ od umowy kredytu konsumenckiego. Sprawa
zostala zakonczona przez zawarcie ugody, na podstawie ktorej konsument odzyskal
wiejcszq. cze^sc oplaty przygotowawczej.
Poza wytaczaniem powodztw na rzecz konsumentow, rzecznik przygotowal w jednej
sprawie formularz pozwu do samodzielnego wniesienia przez konsumenta.
Szczegolowa^ struktur^ powodztw wytoczonych przez rzecznika konsumentow oraz
pozwow przygotowanych przez rzecznika przedstawia tabela nr 3, stanowia^ca zalqpzmk
do sprawozdania.
6. Dziatania o charakterze edukacyjno - informacyjnym
Rzecznik konsumentow udostejmial w Biurze Obslugi Interesantow Starostwa
Powiatowego w Slawnie broszury i materialy edukacyjne dotyczq.ce ochrony praw
i interesow konsumentow, mi^dzy innymi w zakresie: sprzedazy konsumenckiej,
rozstrzygania sporow konsumenckich, kredytu konsumenckiego, niedozwolonych klauzul
w umowach konsumenckich, umow zawieranych na odleglosc w handlu elektronicznym,
uslug turystycznych, prawa bankowego.
W Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Powiatu Slawienskiego
zostaly
zamieszczone
podstawowe
informacje
dotycza^ce odpowiedzialnosci
przedsiej)iorcow z tytutu niezgodnosci towaru z umowq. oraz z tytulu gwarancji.
7. Pozostale dziatania
Wystepowanie w sprawach o wykroczenia na szkodg konsumentow
Rzecznik konsumentow skierowal w 2010 r. jeden wniosek o wymierzenie przedsi^biorcy
kary grzywny z powodu nieudzielenia zaxlanych informacji i wyjasnien.
Sprawa jest w toku w Sajizie Rejonowym w Slawnie.
Szczegolowq. struktur§ innych zadan przedstawia tabela nr 4, stanowia^ca zala^cznik do
sprawozdania.
m.

WNIOSKI KONCOWE
Instytucja rzecznika konsumentow odgrywa znacza^ rol§ w budowaniu autorytetu
samorza^du powiatowego. To wynik zakresu udzielanych porad i skutecznosci
w dochodzeniu praw konsumentow. To takze efekt zyczliwego i przyjaznego sposobu
zalatwiania spraw i problemow. Rola rzecznika to przede wszystkim szerzenie informacji
oraz udzielanie bezplatnych porad w sprawach konsumenckich. Rosna^ca z roku na rok
ilosc udzielanych porad, to dowod na to, ze instytucja rzecznika jest potrzebna i na trwale
zwiqzana juz ze strukturami samorza^du powiatowego.
POWIATOWY RZti,.
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Tabela nr 1: Zapewnienie bezplatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji
prawnej w zakresie ochrony konsumentow

Ogolem

Przedmiot sprawy
I. Uslugi, w tym:
ubezpieczeniowa
finansowa (inne niz ubezpieczeniowa)
remontowo-budowlana
dostawa energii, gazu, ciepta, wody, wywoz nieczystosci
telekomunikacja (telefony, TV)
turystyczno-hotelarska
deweloperska, posrednictwo nieruchomosci
motoryzacja
pralnicza
timeshare
pocztowa
gastronomiczna
przewozowa
edukacyjna/kulturalna/rekreacyjno-sportowa
medyczna
wyposazenie wnetrz
pogrzebowa
windykacyjne
inne
H. Umowy sprzedazy, w tym:
obuwie i odziez
wyposazenie mieszkania i gospodarstwa domowego
sprz^t RTV i AGD (sprz^t telekomunikacyjny)
komputer i akcesoria komputerowe
motoryzacja
artykuly spozywcze
artykuly chemiczne i kosmetyki
zabawki
inne
HI. Umowy poza lokalem i na odleglosc

296
36
81
29
15
57
4
16
1
9
1
2
5
6
4
2
21
7
351
134
61
81
38
13
6
2
7
9
27

POWIATOWY R2ECZNIK
KONSUMENT6W

Mart

i

Tabela nr 2: Wyst^pienia do przedsiebiorcow w sprawie ochrony interesow
konsumentow

Przedmiot sprawy
I. Uslugi, w tym:
ubezpieczeniowa
finansowa (inne niz ubezpieczeniowa)
remontowo-budowlana
dostawa energii, gazu, ciepta, wody,
wywoz nieczystosci
telekomunikacja (telefony, TV)
turystyczno-hotelarska
deweloperska, posrednictwo
nieruchomosci
motoryzacja
pralnicza
timeshare
pocztowa
gastronomiczna
przewozowa
edukacyj na/kulturalna/rekreacyj nosportowa
medyczna

Zakonczone Zakonczone Sprawy
Ilosc
w toku
wystapien pozytywnie negatywnie
ogoiem
4
6
21
31
1
2
3
2
3
5
1
1
3
3

wyposazenie wn^trz

pogrzebowa
windykacyjne
inne
II. Umowy sprzedazy, w tym:
obuwie i odziez
wyposazenie mieszkania i
gospodarstwa domowego
sprzet RTV i AGD (sprze.t
telekomunikacyjny)
komputer i akcesoria komputerowe
motoryzacja
artykuly spozywcze
artykuly chemiczne i kosmetyki
zabawki
inne
III. Umowy poza lokalem i na
odleglosc

6
1
1

5
1
1

1
-

-

1
1
1
2
1

2
-

1
1
1

1
-

4
1

3
-

1
-

1

43

5

23

15

5

18
9

9
6

7
2

2
1

5

3

-

2

5
1
1
4

3
2

2
1
1
2

-

5

.
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Tabela nr 3: Wytaczanie powodztw na rzecz konsumentow
i wstepowanie do toczsjcych sie postepowari

Przedmiot sporu

Lp.

Rozsti'zygniecie s^du
pozytywne negatywne

Sprawy
w toku

Ilosc
powodztw
ogolem

1

Powodztwa dotyczace reklamacji
w zakresie niezgodnosci towaru
z umowajub gwarancji towarow

2

2

2

Powodztwa dotyczajce
niewykonania lub nienalezytego
wykonania uslug

1

1

3

Powodztwa dotyczace uznania
postanowienia umownego za
niedozwolone

4

Przygotowywanie konsumentom
pozwow dotyczajcych reklamacji
w zakresie niezgodnosci towaru
z umowajub gwarancji towarow
Przygotowywanie konsumentom
pozwow dotycza^cych
niewykonania lub nienalezytego
wykonania ustug

5

6

1

1

-

Inne

-

-

-

-

RAZEM

3

-

1

4

1

Sprawy kierowane do
rozpatrzenia przez sajd
polubowny

2

Wstepowanie rzecznika
konsumentow do postejpowan
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Tabela nr 4: Inne zdania

Lp. Realizacja zadah wynikajacych z:

Hose

1

Art. 47938 Kpc - medozwolone postanowienia umowne

-

2

Ustawy o przeciwdzialaniu nieuczciwym praktykom
rynkowym
Ustawy o dochodzeniu roszczen w postepowaniu
grupowym
Art. 42 ust. 1 pkt 3 uokik - wystepowame w sprawach
o wykroczenia na szkod^ konsumentow
Art. 42 ust. 5 uokik w zw. z art. 63 Kpc przedstawienie sa_dowi istotnego poglajiu dla sprawy

-

3
4
5

1
-
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