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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli1, 
zwanej dalej „ustawą o NIK”, NajwyŜsza Izba Kontroli Departament BudŜetu  
i Finansów skontrolowała Starostwo Powiatowe w Ciechanowie w zakresie wykonywania 
zadań związanych z ochroną interesów klientów zakładów ubezpieczeń i funduszy 
emerytalnych. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 sierpnia 2010 r. 
W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym 
w dniu 10 września 2010 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, 
przekazuje Panu Staroście niniejsze wystąpienie pokontrolne.  
NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Starostwa Powiatowego w 
Ciechanowie w kontrolowanym zakresie. 

 

1. Zadania Starostwa Powiatowego w Ciechanowie (zwanego dalej „Starostwem”) 
w zakresie ochrony praw konsumentów wykonywał Powiatowy Rzecznik Konsumentów 
(zwany dalej „Rzecznikiem”), co wypełniało postanowienia art. 37 i 39 ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów2. Tryb powołania i usytuowanie 
Rzecznika w strukturze Starostwa było zgodne z postanowieniami art. 40 tej ustawy. 
Zakres zadań Rzecznika uregulowany został w Regulaminie organizacyjnym Starostwa  
i był zgodny z zakresem określonym w art. 42 ust. 1 wyŜej wymienionej ustawy. 
Szczegółowe zasady i tryb udzielania pomocy konsumentom z terenu Starostwa przez 
Rzecznika ustalono w procedurze zatwierdzonej przez Starostę. 

                                                           
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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2. W okresie objętym kontrolą do Rzecznika wpłynęły na piśmie dwie skargi z zakresu 
działalności zakładów ubezpieczeń. Rzecznik rozpatrzył obie skargi bezzwłocznie, w tym 
jedną przesłał według właściwości terytorialnej do Rzecznika konsumentów w Oleśnicy, 
a w drugiej zwrócił się pisemnie do Rzecznika Ubezpieczonych w Warszawie z prośbą 
o jej rozpatrzenie i podjęcie interwencji. Kopię pisma przesłał do wiadomości skarŜącego. 

3. Konsumenci z terenu Starostwa mieli zapewnioną dostępność poradnictwa 
konsumenckiego i korzystali z usług Rzecznika. Informacja o udzielaniu bezpłatnych 
porad przez Rzecznika, zakresie porad, miejscu i godzinach udzielania porad, a takŜe 
formach przyjmowania zgłoszeń spraw (osobista, telefoniczna, pocztą elektroniczną) 
zamieszczona była na stronie internetowej Starostwa oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Starostwa. 

4. Rzecznik wywiązał się w badanym okresie z obowiązków sprawozdawczych 
wynikających z art. 43 ust. 1 wyŜej wymienionej ustawy. Roczne sprawozdania ze swojej 
działalności za lata 2008 i 2009 przedkładał do zatwierdzenia Staroście. Sprawozdania 
zatwierdzone przez Starostę przekazane zostały do Urzędu Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów – Delegatura w Warszawie z dotrzymaniem ustawowego terminu. 

5. Przepis art. 38 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zobowiązuje samorząd 
terytorialny do prowadzenia edukacji konsumenckiej, w szczególności przez prowadzenie 
elementów wiedzy konsumenckiej do programów nauczania w szkołach publicznych.  
W kontrolowanym okresie Rzecznik przeprowadził w szkołach trzy spotkania, w trakcie 
których prezentował informacje dotyczące praw i obowiązków konsumentów. Zajęcia te 
były przeprowadzone jedynie w dwóch szkołach z ośmiu prowadzonych przez Starostwo. 
Rzecznik opublikował takŜe, w gazecie „Samorządowiec Powiatu Ciechanowskiego”,   
dwa artykuły przedstawiające między innymi informacje o zakresie udzielanych porad. 
Zdaniem NIK naleŜy rozwaŜyć moŜliwość rozszerzenia działań Rzecznika w zakresie 
edukacji konsumenckiej. 

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament BudŜetu i Finansów, na podstawie art. 62  
ust. 1 ustawy o NIK, prosi o przedstawienie, w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego 
wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwagi dotyczącej 
rozwaŜenia moŜliwości rozszerzenia działalności Rzecznika w zakresie edukacji 
konsumenckiej. 
Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego 
wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu Staroście prawo zgłoszenia na piśmie  
do Dyrektora Departamentu BudŜetu i Finansów NIK umotywowanych zastrzeŜeń  
w sprawie ocen i uwagi 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. 
 


