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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 roku o NajwyŜszej Izbie 
Kontroli1 (zwanej dalej „ustawą o NIK”), NajwyŜsza Izba Kontroli Departament BudŜetu  
i Finansów, skontrolowała w Urzędzie m.st. Warszawy wykonywanie zadań związanych  
z ochroną interesów klientów zakładów ubezpieczeń i funduszy emerytalnych. Kontrolą 
objęto okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 września 2010 r.  

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli 
podpisanym w dniu 20 października 2010 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 
ustawy o NIK, przekazuje Pani Prezydent niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

 NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonywanie zadań związanych  
z ochroną interesów klientów zakładów ubezpieczeń i funduszy emerytalnych. 

1.  Zadania samorządu miasta stołecznego Warszawy w zakresie ochrony praw konsumentów 
wykonywał Miejski Rzecznik Konsumentów (zwany dalej „Rzecznikiem”). Tryb 
powołania i usytuowania Rzecznika w strukturze Urzędu m.st. Warszawy (zwanego dalej 
„Urzędem”) był zgodny z postanowieniami art. 40 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  
o ochronie konkurencji i konsumentów2 (ustawa o okik). 

2.  W okresie objętym kontrolą do Rzecznika zgłoszono 61.677 spraw, w tym 54.723 (88,7%) 
zarejestrowano jako porady i informacje udzielone konsumentom telefonicznie  
lub osobiście, a pozostałe jako złoŜone w formie pisemnej. Spraw związanych  

                                                 
1  Dz.U.z 2007 r. Nr 231, poz.1701 ze zm. 
2  Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm. 
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z działalnością zakładów ubezpieczeń zarejestrowano 653, co stanowiło 1,1% ogółem 
przyjętych, w tym 58 skarg złoŜonych zostało na piśmie. Rzecznik rozpatrzył we własnym 
zakresie 24 skargi, a 34 przekazał do rozpatrzenia Rzecznikowi Ubezpieczonych. 

Zbadane 12 losowo wybranych skarg złoŜonych do Rzecznika zostało rozpatrzonych 
rzetelnie. W przypadku 7 skarg Rzecznik skierował pisma z interwencją do instytucji,  
na które złoŜone zostały skargi. Interwencja Rzecznika w 4 przypadkach była skuteczna  
i roszczenia skarŜących zostały uznane. W 3 skargach załatwionych negatywnie przez  
te instytucje Rzecznik poinformował konsumentów o moŜliwości wystąpienia na drogę 
sądową. W pozostałych 5 analizowanych skargach Rzecznik poinformował skarŜących,  
Ŝe właściwym do ich rozpatrzenia jest Rzecznik Ubezpieczonych. 

Stosunkowo długi był okres rozpatrywania badanych skarg. W przypadku 10 z 12 
zbadanych skarg pierwsze czynności zostały podjęte po upływie od 42 do 107 dni,  
a średni czas od rejestracji skargi do podjęcia pierwszych działań przez Rzecznika wynosił 
59 dni. Zdaniem NIK, terminy te nie spełniają, określonego w procedurze udzielania 
porad i pomocy konsumentom przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów, wymogu 
rozpatrywania skarg bez zbędnej zwłoki. 

Rzecznik realizował takŜe postanowienie porozumienia o współpracy zawartego  
z Rzecznikiem Ubezpieczonych przewidującego m.in. moŜliwość przekazywania 
Rzecznikowi Ubezpieczonych skarg na działalność zakładów ubezpieczeń. Analiza  
10 losowo wybranych skarg złoŜonych na piśmie przekazanych przez Rzecznika  
do rozpatrzenia Rzecznikowi Ubezpieczonych wykazała, Ŝe były one przekazane  
po upływie od 3 do 8 dni od daty wpływu.  

3.  Konsumenci mieli zapewnioną dostępność poradnictwa konsumenckiego. Informacja  
o udzielaniu bezpłatnych porad, ich zakresie, miejscu i czasie pracy Rzecznika, a takŜe 
formach przyjmowania zgłoszeń spraw (osobista, telefoniczna, pocztą elektroniczną) 
zamieszczona była na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Rzecznika. 

4.  Rzecznik wywiązał się w badanym okresie z obowiązków sprawozdawczych 
wynikających z art. 43 ust. 1 ustawy o okik. Roczne sprawozdania ze swojej działalności 
za lata 2008 i 2009 przedkładał do zatwierdzenia Prezydentowi m.st. Warszawy  
w ustawowym terminie, a następnie przekazywane one były do Delegatury Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie. 

5.  W okresie objętym kontrolą Urząd podejmował działania związane z prowadzeniem 
edukacji konsumenckiej. W szczególności w ramach projektu „Nastolatek  
w samorządzie”, podczas warsztatów samorządowych przeprowadzanych dla uczniów 
warszawskich szkół ponadgimnazjalnych, przedstawiana była informacja o prawach  
i obowiązkach konsumentów oraz roli jaką pełni Rzecznik Konsumentów. Zajęcia 
organizowane były w szkołach dwa razy w roku w edycjach wiosennej i jesiennej.  
W okresie od stycznia 2008 r. do września 2010 r. w ramach projektu przeprowadzonych  
zostało 288 warsztatów. Rzecznik w 2008 r. w trakcie spotkań z uczniami trzech liceów 
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przedstawił prawa konsumentów i zadania wykonywane przez rzecznika konsumentów. 
Ponadto problematykę konsumencką i reguły wolnego rynku Rzecznik przedstawił  
w trakcie debaty zorganizowanej w czerwcu 2010 r. przez warszawską młodzieŜ licealną  
i Fundację Civis Polonus oraz podczas wykładów dla słuchaczy czterech uniwersytetów 
trzeciego wieku. 

 Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o dąŜenie  
do skrócenia czasu rozpatrywania skarg przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów. 

 NajwyŜsza Izba Kontroli Departament BudŜetu i Finansów, na podstawie art. 62 ust. 1 
ustawy o NIK, prosi o przedstawienie, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego 
wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosku, 
bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosku lub przyczynach niepodjęcia takich 
działań. 

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania 
niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Pani Prezydent prawo zgłoszenia  
na piśmie do Dyrektora Departamentu BudŜetu i Finansów NajwyŜszej Izby Kontroli, 
umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie ocen i uwag zawartych w tym wystąpieniu. 

W razie zgłoszenia zastrzeŜeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin 
nadesłania informacji, o którym mowa wyŜej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej 
uchwały właściwej komisji NIK.  

 


