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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 Łodzi 

skontrolowała w Urzędzie Miasta Skierniewice działalność Miejskiego Rzecznika 

Konsumentów w Skierniewicach, zwanego dalej „Rzecznikiem” lub „MRK”. Kontrolą objęto 

zagadnienia związane z funkcjonowaniem systemu ochrony interesów klientów zakładów 

ubezpieczeń i funduszy emerytalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 

30 września 2010 r. 

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

podpisanym w dniu 22 listopada 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 okresie objętym kontrolą. Stwierdzone 

nieprawidłowości, głównie o charakterze formalnym, nie miały istotnego wpływu na 

kontrolowaną działalność. 

 

 

 

                                                 
1 Dz. U. z 2007 roku Nr 231, poz. 1071 ze zm. 
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1. Zadania w dziedzinie ochrony interesów konsumentów, przypisane samorządom 

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

i konsumentów2 (zwanej dalej „ustawą o okik”), były realizowane w Mieście 

Skierniewice przez Panią Teresę Stanisławczyk, która spełniała wymogi zawarte 

w art. 40 ust. 2 ustawy o okik, wykonując obowiązki Miejskiego Rzecznika 

Konsumentów w Skierniewicach w wymiarze 2/5 czasu pracy. W komórce 

organizacyjnej MRK oprócz pani Teresy Stanisławczyk nie była zatrudniona Ŝadna 

inna osoba.  

2. Zgodnie z brzmieniem § 8.2 „Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta 

Skierniewice” - pracę MRK nadzorował bezpośrednio Sekretarz Miasta. Było to 

niezgodne z art. 40 ust. 3 ustawy o okik, który stanowi, Ŝe rzecznik konsumentów jest 

bezpośrednio podporządkowany prezydentowi miasta. Przepis ten został 

wprowadzony nowelizacją ustawy o okik i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2009 r. 

Przyjęte w Urzędzie rozwiązanie organizacyjne było równieŜ niezgodne z przepisami 

wymienionej ustawy w okresie wcześniejszym, które podporządkowywały rzecznika 

konsumentów bezpośrednio radzie miasta.  

W wyjaśnieniu Pan Prezydent stwierdził, Ŝe podporządkowanie MRK Sekretarzowi 

Miasta wynikało z organizacji pracy Urzędu, a nadzór nad realizacją zadań Rzecznika 

był sprawowany bezpośrednio przez Prezydenta Miasta, m.in. poprzez zatwierdzanie 

sprawozdań z jego działalności.  

Dostosowanie usytuowania MRK w strukturze organizacyjnej Urzędu do 

obowiązujących przepisów nastąpiło w trakcie kontroli i w związku z jej ustaleniami, 

na mocy Zarządzenia Nr 20/2010 Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia 

29 października 2010 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu 

Miasta Skierniewice. 

3. Jako nieprawidłowość, Izba uznaje podpisanie z panią Teresą Stanisławczyk umowy 

o pracę na czas nieokreślony (przyznano jej wynagrodzenie miesięczne wg kategorii 

wynagrodzenia XVII oraz dodatek za wysługę lat) w dniu 1 czerwca 2001 r., tj. w tym 

samym dniu w którym objęła obowiązki MRK, po jej powołaniu na to stanowisko 

uchwałą Nr XXXV/59/01 Rady Miasta Skierniewice z dnia 26 kwietnia 2001 r.  

 

                                                 
2 Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm. 
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 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy3 przewiduje bowiem nawiązanie 

stosunku pracy na podstawie powołania (art. 68 § 1) w przypadkach określonych 

w odrębnych przepisach (w tym przypadku przez art. 40 ust. 1 obowiązującej 

wówczas ustawy o okik) lub na podstawie umowy o pracę (art. 25 § 1 ustawy Kodeks 

pracy).  

Pomimo tego w kolejnych latach były przedstawiane pani Teresie Stanisławczyk 

angaŜe, m.in. z dnia 14.01.2008 r., w których przyznawane wynagrodzenie było 

ustalane na tych samych zasadach jak w umowie z dnia 1 czerwca 2001 r.  

W wyjaśnieniu Pan Prezydent stwierdził, Ŝe trudno jest obecnie ustalić dlaczego 

podpisano dodatkowo ww. umowę o pracę (funkcję Prezydenta Miasta pełniła 

wówczas inna osoba) oraz, Ŝe rozwiązanie to wg aktualnie obowiązujących 

uregulowań jest właściwe4. 

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

polegające na prowadzeniu edukacji konsumenckiej, MRK realizował głównie 

poprzez udzielanie konsumentom (zgłaszającym się osobiście do siedziby MRK, 

a takŜe telefonicznie i drogą elektroniczną) wyjaśnień i porad prawnych przy 

załatwianiu indywidualnych spraw konsumenckich. Rozprowadzane były równieŜ 

materiały informacyjne i publikacje wydane przez Urząd Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów w Warszawie, dotyczące ochrony prawnej konsumentów. Ponadto 

Rzecznik przekazywał stosowne ,informacje do prasy lokalnej (tygodniki „Głos 

Skierniewic i Okolic” oraz „Informator Tygodniowy Skierniewicki”). 

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

udzielono w latach 2008, 2009 i 2010 (III kw.) odpowiednio 321, 343 i 187 porad, 

a takŜe informacji prawnych. Skala tych działań w odniesieniu do klientów zakładów 

ubezpieczeń była niewielka i wynosiła 8 porad i informacji w roku 2009 i 2 w roku 

2010. W roku 2008 potrzeb w tym zakresie nie zgłaszano. W badanym okresie nie 

odnotowano równieŜ spraw zgłoszonych przez klientów funduszy emerytalnych. 

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

skierował do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów, 

w latach 2008, 2009 i 2010 (III kw.), odpowiednio 58, 62 i 29 wystąpień (liczby te 

                                                 
3 Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 
4 W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. 
(Dz. U Nr 223 poz. 1458) dotychczasowe stosunki pracy osób zatrudnionych na podstawie powołania innych niŜ 
osoby wymienione w art. 4 ust. 1 pkt 2 tej ustawy zostały przekształcone z mocy prawa (z dniem wejścia 
w Ŝycie tej ustawy, tj. z dniem 1.01.2009 r.) w stosunki pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. 
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dotyczą zarówno wystąpień wystosowanych z inicjatywy rzecznika, jak i wystąpień 

przygotowanych przez rzecznika w imieniu konsumentów). Wystąpienia dotyczące 

klientów zakładów ubezpieczeń wystąpiły tylko do roku 2009 (4 w 2 sprawach). 

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

Prezydentowi Miasta Skierniewice sprawozdania z działalności za lata 2008 i 2009, 

które po ich zatwierdzeniu zostały przekazane do Delegatury Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów 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 Prezydentowi prawo zgłoszenia na piśmie do 

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

zawartych w tym wystąpieniu. 

  

 
 
 
 

 
 
 
 


