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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 kontrolę w Starostwie Powiatowym w Kielcach (Starostwo), w zakresie 
ochrony interesów klientów zakładów ubezpieczeń i funduszy emerytalnych w latach 2009- 
2010 (do 30 września). 

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli 
podpisanym 19 listopada 2010 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy 
o NIK, przekazuje Panu Staroście niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
ocenia działalność Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Kielcach (Rzecznika)  
w zakresie objętym kontrolą.  

Ocenę pozytywną uzasadnia szczególności: 
− wywiązywanie się przez rzecznika z obowiązku zapewnienia bezpłatnego poradnictwa 

konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów; 
− realizowanie zadań z zakresu edukacji konsumenckiej; 
− występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów; 
− terminowe wywiązywanie się z obowiązku sprawozdawczego wobec Starosty; 
− prawidłowa współpraca z Rzecznikiem Ubezpieczonych. 

Stwierdzono w trakcie kontroli nieprawidłowości polegały na: 
− ograniczonej dostępności do rzecznika; 
− niewystarczającym informowaniu społeczności lokalnej o działalności prowadzonej przez 

rzecznika;  

                                                 
1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm. 
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1. W latach 2008-2010 (do 30 września) Rzecznik wywiązywał się z określonego w art. 
42 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów2 
obowiązku zapewnienia bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej  
w zakresie ochrony interesów konsumentów. Liczba udzielonych w tym okresie porad  
i informacji prawnych (w siedzibie Rzecznika, telefonicznie i drogą elektroniczną) wzrosła  
z 382 do 488, tj. o 27,8%. Liczba porad udzielonych klientom zakładów ubezpieczeń 
wynosiła: 22 w 2008 r., 14 w 2009 r. i 24 w 2010 r. (do 30 września), co stanowiło 
odpowiednio: 5,8%, 3,3% i 4,9% wszystkich porad.  

Dostępność do poradnictwa konsumenckiego a takŜe nieustalenia tego czasu w sposób 
zapewniający dostęp do niego obywatelom po godzinach ich pracy, była ograniczona.  
W okresie od 1 stycznia 2008 r. do 30 kwietnia 2010 r., zatrudniony w wymiarze ½ etatu 
rzecznik był dostępny dla konsumentów tylko w godzinach pracy Starostwa, przez 20 godzin 
tygodniowo. Od 1 maja 2010 r. interesanci przyjmowani byli od poniedziałku do piątku  
w godzinach od 715 do 1515. 

Rzecznik informował społeczność lokalną o prowadzonej działalności poprzez 
spotkania edukacyjno-informacyjne, organizowane w szkołach publicznych na terenie 
powiatu kieleckiego (czterech w 2008 r. i dwóch w 2009 r.).  

Rzecznik realizował zadania z zakresu edukacji konsumenckiej, wynikające z art.  
38 w związku z art. 39 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, poprzez 
organizowanie w gminach spotkań oraz wykładów tematycznych w szkołach publicznych 
połoŜonych na terenie miasta Kielce (po jednym w 2009 r. i 2010 r.), rozpowszechnianie ulotek  
i broszur oraz współpracę z mediami (udział w audycji radiowej w 2008 r. i wywiad w radio 
w 2009 r.). 

2. Interwencje polegające na wystąpieniach do przedsiębiorców, rzecznik podjął  
w stosunku do pięciu spraw z dziesięciu analizowanych, w tym jednej w dniu złoŜenia 
wniosku, trzech w terminie od siedmiu do 17 dni i jednej w terminie 41 dni od daty 
zarejestrowania wniosku. Trzy sprawy, po kilku bezskutecznych próbach załatwienia ich 
pozytywnie, zostały w terminie do 14 dni od daty ostatniego wystąpienia do przedsiębiorcy 
bądź otrzymania od niego ostatecznej odpowiedzi, skierowane do Rzecznika 
Ubezpieczonych. W pozostałych pięciu sprawach, rzecznik nie występował do 
przedsiębiorców. Dwie z nich, z powodu niezasadności wniosku, rzecznik rozpatrzył we 
własnym zakresie. Termin ich załatwienia wynosił odpowiednio: 6 i 20 dni licząc od daty 
zarejestrowania wniosku. Trzy sprawy, ze względu na ich złoŜoność, rzecznik bezpośrednio 
skierował do Rzecznika Ubezpieczonych (jedną w terminie 6 dni od daty złoŜenia wniosku,  
w przypadku pozostałych dwóch ze względu na nieudokumentowanie faktu złoŜenia wniosku 
nie ustalono terminu rozpatrzenia sprawy).  

3. Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, rzecznik 
konsumentów, w terminie do 31 marca kaŜdego roku, zobowiązany był przedłoŜyć staroście 
do zatwierdzenia roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim oraz 
przekazać je właściwej miejscowo delegaturze Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
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(dalej „UOKIK”). Rzecznik terminowo wywiązał się z obowiązku sprawozdawczego wobec 
Starosty i UOKiK w Łodzi.  

4. Rzecznik prawidłowo współpracował w ramach wykonywania swoich obowiązków  
z Rzecznikiem Ubezpieczonych. Warunki tej współpracy określono w porozumieniu 
zawartym 23 października 2008 r. 

Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli wnioskuje o: 
1) rozwaŜenie podjęcia działań organizacyjnych mających na celu zwiększenie 

konsumentom dostępności do bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej, 
świadczonej przez rzecznika; 

2) podjęcie działań mających na celu zapewnienie większej dostępności do informacji  
o działalności rzecznika;  

* * * 
NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy 

o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Starosty 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 Staroście prawo zgłoszenia na 
piśmie do dyrektora Delegatury NIK w Kielcach umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie ocen, 
uwag i wniosków zawartych w 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. 

 
 

 


