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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 
 
 

 Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie 

Kontroli (Dz. U. z 2007 roku Nr 231, poz. 1071 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o NIK”, 

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi skontrolowała w Urzędzie Miasta Łodzi 

działalność Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Łodzi, zwanego dalej „Rzecznikiem” lub 

„MRK”. Kontrol ą objęto zagadnienia związane z funkcjonowaniem systemu ochrony 

interesów klientów zakładów ubezpieczeń i funduszy emerytalnych w okresie od dnia 

1 stycznia 2008 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. 

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokóle kontroli 

podpisanym w dniu 19 października 2010 r. - NajwyŜsza Izba Kontroli, stosownie do art. 60 

ustawy o NIK, przekazuje Panu Prezydentowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania Rzecznika w zakresie ochrony 

praw klientów zakładów ubezpieczeń w kontrolowanym okresie czasu (w okresie tym nie 

zgłaszano skarg na działalność funduszy emerytalnych). 

 

1. Zadania w dziedzinie ochrony interesów konsumentów, przypisane samorządom 

terytorialnym w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów (zwanej dalej „ustawą o okik” - Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.), były 

realizowane w Gminie Miasto Łódź przez Rzecznika oraz podległych mu 

pracowników (od dnia 1.10.2009 r. funkcjonujących w ramach nowej komórki 

organizacyjnej - Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów). Zgodnie z wymogami 
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wynikającymi z nowelizacji ww. ustawy z dniem 1 października 2009 r. Rzecznika 

podporządkowano Prezydentowi Miasta Łodzi. Pan Zbigniew Kwaśniewski, Miejski 

Rzecznik Konsumentów w Łodzi, spełnia wymogi zawarte w art. 40 ust. 2 ustawy 

o okik. 

2. Określone w art. 38 ustawy o okik zadanie w zakresie ochrony praw konsumentów, 

polegające na prowadzeniu edukacji konsumenckiej, MRK realizował głównie 

poprzez organizowanie konkursów konsumenckich adresowanych dla uczniów szkół 

podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Udzielał równieŜ 

wypowiedzi dla prasy i lokalnych stacji radiowych i telewizyjnych w sprawach 

konsumenckich, a takŜe umieszczał informacje na stronie internetowej MRK 

o zadaniach, rodzaju i formach pomocy w sprawach konsumenckich jakie mogą być 

uzyskane od Rzecznika i innych organów i instytucji, których zadaniem jest ochrona 

praw konsumenta. 

3. Realizując zadania wymienione w art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy o okik, w siedzibie 

MRK udzielono w latach 2008, 2009 i 2010 (do końca sierpnia) odpowiednio 1347, 

698 i 1260 porad i informacji prawnych, w tym dla klientów zakładów ubezpieczeń 

odpowiednio 18, 7 i 12. Przytoczone dane wynikają z rejestrów przyjęć interesantów, 

w których od 1 października 2009 r. (tj. po utworzeniu Biura MRK) są ujmowane 

porady i informacje prawne udzielone przez rzecznika i innych pracowników Biura. 

W okresie wcześniejszym w rejestrach odnotowywano jedynie porady i informacje 

prawne udzielane przez MRK. 

4. Korzystając z uprawnień określonych w art. 42 ust. 1 pkt 3 ustawy o okik, Rzecznik 

występował do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów 

(lub podejmował inne działania mające odzwierciedlenie w prowadzonej 

dokumentacji) w badanym okresie odpowiednio w 883, 1395 i 741 przypadkach, 

w tym do zakładów ubezpieczeń w 2009 r. w 7 sprawach oraz w 3 sprawach do 

końca sierpnia 2010 r. (w roku 2008 nie było takich przypadków). Wystąpienia te 

(podobnie jak udzielone porady i informacje prawne) nie dotyczyły spraw klientów 

funduszy emerytalnych ze względu na brak zgłoszeń w tym zakresie. 

Z ww. liczby 10 spraw dotyczących klientów zakładów ubezpieczeń, 2 zostały 

rozpatrzone zgodnie z oczekiwaniem konsumentów, a w 4 sprawach, w których stan 

faktyczny nie pozwalał na załatwienie ich w taki sposób w ramach obowiązującego 

porządku prawnego, postępowanie zostało zakończone po złoŜeniu stosownych 

wyjaśnień przez przedsiębiorców. Pozostałe 4 sprawy były w toku załatwiania: jedną 
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sprawę przekazano do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), wysyłając równieŜ 

2 wystąpienia: do ubezpieczyciela oraz banku, w jednej sprawie MRK wystąpił do 

Rzecznika Ubezpieczonych (RU) w Warszawie, z prośbą o udzielenie pomocy 

konsumentce, w jednej sprawie sporządzony został przy udziale MRK pozew do 

sądu, oraz w jednej wysłano w toku kontroli wystąpienie do zakładu ubezpieczeń. 

Okres czasu pomiędzy dniem wniesienia wniosku do MRK o podjęcie interwencji, 

a wystąpieniem Rzecznika do przedsiębiorców (albo KNF lub RU) - było ogółem 

9 takich przypadków (w pozostałej jednej sprawie był pozew do sądu), nie 

przekraczał w 5 przypadkach 1 miesiąca (wynosił 1, 3, 5, 8 i 12 dni), a w 

pozostałych był dłuŜszy i wynosił odpowiednio 38, 41, 43 i 45 dni. W złoŜonym 

wyjaśnieniu Rzecznik stwierdził, Ŝe do czasu przygotowania wystąpienia prowadzi 

się wiele czynności (analiza prawna dokumentów dostarczonych przez 

konsumentów, analiza orzecznictwa sądowego przydatnego w danej sprawie, 

kontaktowanie się z konsumentem drogą telefoniczną lub mailową w sprawie 

uzupełnienia złoŜonej przez niego dokumentacji), które nie są dokumentowane. 

5. Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o okik, Rzecznik przedkładał w wymaganym terminie 

Prezydentowi Miasta Łodzi sprawozdania ze swojej działalności za lata 2008 i 2009, 

które po ich zatwierdzeniu zostały przekazane do Urzędu Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów Delegatury w Łodzi. 

 

Przedstawiając powyŜsze uwagi i oceny NajwyŜsza Izba Kontroli informuje, Ŝe 

zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego 

wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu Rzecznikowi prawo zgłoszenia na piśmie do 

Dyrektora Delegatury NIK w Łodzi, umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie ocen i uwag 

zawartych w tym wystąpieniu. 

  

 
 
 
 


