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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 Delegatura w Kielcach 
przeprowadziła w Urzędzie Miasta w Kielcach (Urząd), kontrolę w zakresie sprawowania  
w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 30 września 2010 r. ochrony interesów klientów zakładów 
ubezpieczeń i funduszy emerytalnych przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów. 

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli 
podpisanym w dniu 3 listopada 2010 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy 
o NIK, przekazuje Panu Prezydentowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia, pomimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, działalność Prezydenta Miasta Kielce w zakresie objętym kontrolą.  

Pozytywną ocenę uzasadnia w szczególności: 
– powołanie Miejskiego Rzecznika Konsumentów (Rzecznik) spośród osób 

spełniających wymogi określone w art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  
o ochronie konkurencji i konsumentów2, 

– podporządkowanie Rzecznika bezpośrednio Prezydentowi, 
– prowadzenie edukacji konsumenckiej w formie pozaszkolnej, 
– zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego oraz informacji prawnej, 
– terminowe rozpatrywanie spraw z zakresu ochrony interesów konsumentów – 

klientów zakładów ubezpieczeń, 
– współpraca z właściwą terytorialnie delegaturą Urzędu Ochrony Konkurencji  

i Konsumentów (UOKiK) oraz Rzecznikiem Ubezpieczonych, 
– terminowe przedkładanie Prezydentowi sprawozdań przez Rzecznika. 

                                                 
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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Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości polegały na:  
– braku współpracy Rzecznika z organizacjami konsumenckimi, 
– braku dokumentów na podstawie, których sporządzono sprawozdanie Rzecznika, 

 

1. Na stanowisko Rzecznika Dariusz Pyk został powołany uchwałą Rady Miejskiej  
w Kielcach z dnia 13 lipca 2006 r. Dariusz Pyk spełniał wymogi określone w art. 40 ust. 2 ustawy 
o ochronie konkurencji i konsumentów, tj. posiadał wyŜsze wykształcenie prawnicze i pięcioletni 
staŜ pracy. Zgodnie z art. 40 ust. 3 cytowanej wyŜej ustawy Rzecznik został podporządkowany 
bezpośrednio Prezydentowi, a zakres jego zadań określony w przepisach wewnętrznych Urzędu 
był zgodny z zakresem zadań rzecznika określonym w art. 42 ust. 1 ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów. 

W Urzędzie nie określono w formie pisemnej procedur działania Rzecznika, 
dotyczących sposobu rejestracji i rozpatrywania spraw do niego kierowanych, w tym  
w szczególności terminów rozpatrywania spraw. Rozpatrywania spraw odbywało się  
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania 
administracyjnego3, a terminowość załatwiania spraw monitorowana była przez Elektroniczny 

System Obiegu Dokumentów ( ESOD ).  

2. Rzecznik prowadził pozaszkolną edukację konsumencka za pośrednictwem strony 
internetowej, mediów oraz poprzez udostępnianie, w biurze obsługi interesantów Urzędu, 
broszur dotyczących problematyki konsumenckiej. Rzecznik brał udział w audycjach 
radiowych i telewizyjnych oraz wypowiadał się w gazecie lokalnej Echo dnia na temat praw 
konsumentów. 

Rzecznik nie prowadził edukacji konsumenckiej w szkołach, a wydział edukacji, 
kultury fizycznej i sportu Urzędu nie posiadał informacji na temat wprowadzenia elementów 
wiedzy konsumenckiej do programów nauczania w szkołach publicznych, pomimo Ŝe 
zgodnie z art. 38 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zadaniem samorządu 
terytorialnego w zakresie ochrony praw konsumentów jest prowadzenie edukacji 
konsumenckiej, w szczególności przez wprowadzenie elementów wiedzy konsumenckiej do 
programów nauczania w szkołach publicznych. Zdaniem Zastępcy Prezydenta ustawa z dnia  
7 września 1991 r. o systemie oświaty4 nie daje jednostce samorządu terytorialnego jako 
organowi prowadzącemu szkoły Ŝadnych kompetencji pozwalających na wprowadzanie 
jakichkolwiek programów nauczania do szkół.  

3. Rzecznik rzetelnie realizował obowiązek zapewnienia bezpłatnego poradnictwa 
konsumenckiego oraz informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów, określony w art. 
42 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Rzecznik o swej działalności 
informował społeczność lokalną za pomocą strony internetowej oraz w prasie lokalnej,  
a zgłaszane sprawy przyjmował osobiście, telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej. 

                                                 
3 Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. 
4 Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm. 
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Rzecznik przyjmował interesantów codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 7³º do 15³º, w Ŝadnym dniu nie pełniąc dyŜuru po godzinach pracy Urzędu.  

4. Rzecznik w sprawach dotyczących usług ubezpieczeniowych udzielił bezpłatnego 
poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w 2008 r. 53 razy, w 2009 r. 34 razy, a za trzy 
kwartały 2010 r. 28 razy. Sprawy dotyczące usług ubezpieczeniowych w poszczególnych latach 
stanowiły odpowiednio 2,5%, 1,5% i 3,4% wszystkich spraw rozpatrywanych przez Rzecznika. 
W latach 2008 – 2010 w sześciu spośród ww. spraw dotyczących usług ubezpieczeniowych na 
wniosek konsumentów podjął interwencje. Interwencje podejmowane były bez zbędnej zwłoki,  
a konsumenci na kaŜdym etapie postępowania byli informowani o sposobie załatwiania sprawy. 
Spośród sześciu interwencji Rzecznika trzy zakończyły się zgodnie z Ŝądaniami konsumentów,  
w dwóch przypadkach Rzecznik otrzymał wyczerpujące odpowiedzi podtrzymujące stanowisko 
ubezpieczyciela w stosunku do roszczeń konsumenta, a jedna sprawa jest w toku. W wyniku 
działań Rzecznika w jednym przypadku ubezpieczyciel rozwiązał umowę obowiązkowego 
ubezpieczenia komunikacyjnego, pomimo, Ŝe wcześniej odmawiał konsumentowi rozwiązania 
umowy. W drugim przypadku wypłacono odszkodowanie konsumentowi, pomimo Ŝe 
ubezpieczyciel, który przyznał odszkodowanie nie przekazał środków na rachunek konsumenta. 
Natomiast w trzecim przypadku w wyniku działań Rzecznika zwiększono kwotę wypłaconego 
odszkodowania. 

5. Rzecznik współpracował z właściwą terytorialnie delegaturą UOKiK oraz 
Rzecznikiem Ubezpieczonych. Na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy o ochronie konkurencji  
i konsumentów Rzecznik przekazywał do Delegatury UOKiK w Łodzi pięciokrotnie wnioski  
i sygnalizował problemy dotyczące ochrony konsumentów, które wymagały podjęcia działań 
przez organy administracji rządowej.  

Rzecznik w czerwcu 2008 r. zawarł porozumienie z Rzecznikiem Ubezpieczonych  
z siedzibą w Warszawie celem efektywniejszej realizacji ustawowych zadań, skoordynowania 
działań prowadzonych przez strony porozumienia oraz podejmowania działań wspólnych.  
W okresie objętym kontrolą Rzecznik raz zawiadomił Rzecznika Ubezpieczonych o podejrzeniu 
naruszenia praw konsumentów w zakresie umowy z ubezpieczycielem, jednak Rzecznik 
Ubezpieczonych po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego nie był w stanie 
rozstrzygnąć w sposób jednoznaczny, czy stanowisko ubezpieczyciela moŜna uznać za 
prawidłowe. 

Rzecznik, wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 42 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów nie podejmował współpracy z organizacjami konsumenckimi. Nie 
moŜna uznać za współpracę wskazane w wyjaśnieniach Rzecznika kierowanie konsumentów 
do organizacji konsumenckimi w celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego  
z przedsiębiorcą. Rzecznik nie posiadał dokumentów świadczących o kierowaniu 
konsumentów do organizacji konsumenckich.  

6. Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Rzecznik 
przedkładał Prezydentowi sprawozdania ze swojej działalności za lata 2008 i 2009 do 31 marca 
następnego roku. Sprawozdania zostały zatwierdzone przez Prezydenta, a następnie przekazane 
do delegatury UOKiK w Łodzi. Rzecznik nie posiadał dokumentów na podstawie, których 
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sporządził sprawozdania w zakresie ilości porad udzielonych telefonicznie oraz ustnie  
w Biurze Rzecznika. 

 

Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli wnioskuje o: 

1. Podjęcie przez Rzecznika współpracy z organizacjami konsumenckimi.  
2. Przechowywanie dokumentów na podstawie, których sporządzane są sprawozdania. 
3. RozwaŜenie wprowadzenia dyŜurów Rzecznika w godzinach popołudniowych. 
4. Podjęcie działań zmierzających do przedstawienia organom szkół potrzeby edukacji 

konsumenckiej.  

* * * 

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy 
o  NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Prezydenta w terminie 14 dni od daty otrzymania 
niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag 
i  wykonania wniosków bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków 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 Panu Prezydentowi prawo zgłoszenia na 
piśmie do dyrektora Delegatury NIK w Kielcach umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie ocen, 
uwag i wniosków 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. 
 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 
1. Adresat. 
2. a/a. 

 
 
 


