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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

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

Kontroli1, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu przeprowadziła w Starostwie 

Powiatowym w Brzegu2, kontrolę funkcjonowania Powiatowego Rzecznika Konsumentów3 

w zakresie ochrony interesów klientów zakładów ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, 

w okresie od 2008-2010 (I półrocze). 

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

podpisanym w dniu 12 października 2010 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 

ustawy o NIK, przekazuje Panu Staroście niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

 NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację zadań w zakresie spraw 

objętych kontrolą, pomimo stwierdzonej nieprawidłowości.   

                                                 
1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm., dalej: ustawa o NIK 
2 dalej: Starostwo 
3 dalej: Rzecznik 
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PowyŜszą ocenę uzasadniają następujące ustalenia kontroli i wynikające z nich oceny 

cząstkowe: 

1. NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia, z uwzględnieniem kryterium legalności, 

powołanie Rzecznika oraz dostępność udzielanych przez niego porad, pomimo 

stwierdzonej nieprawidłowości.  

 Rada Powiatu Starostwa działając na podstawie w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów4 w dniu 28 lutego 2008 r. podjęła uchwałę 

o powołaniu Rzecznika, który spełniał warunki określone w art. 40 ust. 2 ww. ustawy, 

posiadając wyŜsze wykształcenie i pięcioletni staŜ pracy. Osoba powołana poprzednio na to 

stanowisko warunków tych nie spełniała. Stanowisko to w strukturze organizacyjnej 

Starostwa podlegało bezpośrednio sekretarzowi Starostwa, co naruszało przepis art. 40 ust. 3 

ustawy o ochronie konkurencji, który w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. 

stanowił, Ŝe rzecznik winien być bezpośrednio podporządkowany Staroście. Zamieszczone 

w Regulaminie organizacyjnym zadania Rzecznika były toŜsame z zakresem zadań 

określonym w art. 42 ust.1 ustawy o ochronie konkurencji oraz odpowiadały zadaniom 

ujętym w zakresie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Rzecznika.   

 W ocenie NIK przyjęty w Starostwie dwudziestogodzinny rozkład czasu pracy 

Rzecznika w wymiarze tygodniowym (poniedziałek i piątek od godz. 900 do godz. 1700 oraz 

wtorek od godz. 800 do godz. 1200) umoŜliwiał dostęp konsumentom do korzystania z porad, 

uzyskiwania wyjaśnień i wnoszenia skarg w sprawach z zakresu ochrony konsumentów. 

 Ponadto, w celu zapewnienia szerokiej dostępności konsumentów do korzystania 

z pomocy Rzecznika, na stronach internetowych Starostwa zamieszczona była informacja 

o godzinach i terminach urzędowania Rzecznika, a takŜe podane były dane telefoniczne oraz 

adres poczty elektronicznej (e-mail) umoŜliwiający konsumentom załatwianie spraw drogą 

elektroniczną. 

2. NIK pozytywnie ocenia, z uwzględnieniem kryterium rzetelności prowadzone przez 

Rzecznika działania informacyjno-edukacyjne dotyczące praw klientów i problemów 

związanych z działalnością zakładów ubezpieczeniowych. 

Starostwo w latach szkolnych 2007/08 do 2009/10, zgodnie z art. 38 ustawy 

o ochronie konkurencji realizowało nałoŜony na powiat obowiązek prowadzenia edukacji 

konsumenckiej, poprzez wprowadzenie elementów wiedzy konsumenckiej do programów 

nauczania 8 publicznych szkół ponadgimnazjalnych, dla których jest organem prowadzącym. 

                                                 
4 Dz. U. Nr 50, poz.331 ze zm. – zwanej dalej ustawą o ochronie konkurencji 
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Obowiązek ten szkoły realizowały w ramach przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości, na 

którym omawiane były z młodzieŜą zagadnienia z zakresu ochrony praw konsumentów, 

w tym problemy związane z działalnością zakładów ubezpieczeniowych. 

W ocenie NIK podejmowane przez Rzecznika działania dotyczące informowania 

i edukacji społeczności lokalnej, przy pomocy publikatorów lokalnych (gazet, radia) 

o zakresie prowadzonej działalności, bieŜących problemach wynikających z udzielanych 

porad i wyjaśnień, do czego samorząd powiatowy zobowiązuje ww. art. 38 ustawy o ochronie 

konkurencji były prowadzone rzetelnie. Rzecznik m.in. rozprowadzał materiały i ulotki 

informacyjne osobom zgłaszającym się do biura Rzecznika w sprawach konsumenckich, 

w 2008 r. opublikował jeden artykuł prasowy w trzech lokalnych gazetach, a 2009 jeden 

artykuł w jednej gazecie lokalnej.   

3.  NIK pozytywnie ocenia, z uwzględnieniem kryterium legalności, wykonywanie przez 

Rzecznika zadań z zakresu ochrony konsumentów, w tym klientów zakładów 

ubezpieczeniowych, pomimo stwierdzonych uchybień. 

Rzecznik w latach 2008-2010 (do 28 września) udzielił telefonicznie lub bezpośrednio 

w biurze Rzecznika 1520 porad konsumenckich i prawnych, spośród których 59 (3,9%) 

stanowiły porady z zakresu działalności zakładów ubezpieczeniowych, w tym 41 (69,5%) 

były to porady dotyczące ubezpieczeń komunikacyjnych. Spośród pozostałych 18 porad 

w 2008 r. Rzecznik w trzech sprawach udzielił porad prawnych w zakresie ubezpieczeń NW 

i likwidacji umów ubezpieczeniowych na Ŝycie. Pomimo tego, Ŝe wnoszone przez 

konsumentów sprawy w zakresie działalności zakładów ubezpieczeniowych załatwiane były 

bez zbędnej zwłoki, w dniu zgłoszenia, to jednak brak było rzetelnie prowadzonych rejestrów 

tych spraw (rejestr prowadzony był w formie odręcznych zapisków w kalendarzu na 

podstawie których Rzecznik dla potrzeb kontroli sporządził wykaz), które stanowiły podstawę  

sporządzania rocznych sprawozdań z jego działalności.  

Analiza wykazała, Ŝe do Rzecznika nie wpłynęły sprawy wymagające jego działania w 

zakresie:  występowania do zakładów ubezpieczeń i Powszechnego Towarzystwa 

Emerytalnego w celu ochrony praw i interesów konsumentów.   

4. NIK pozytywnie ocenia, z uwzględnieniem kryterium legalności wywiązywanie się 

Rzecznika z obowiązków sprawozdawczych,    

Rzecznik za lata 2008 i 2009 terminowo, tj. do 31 marca danego roku sporządzał 

sprawozdania ze swojej działalności zgodnie z wymogiem art. 43 ust. 1 ustawy o ochronie 

konkurencji i przekazywał do zatwierdzenia Staroście. Zatwierdzone sprawozdania 
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przysyłane były do Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji Delegatury w Katowicach. 

Wykazywana w sprawozdaniach za ww. okres liczbę rozpatrzonych spraw, w tym 

udzielonych porad dotyczących zakładów ubezpieczeniowych była zgodna z danymi 

zamieszczonymi w rocznych zestawieniach spraw. Ponadto w sprawozdaniach tych Rzecznik 

wskazywał najczęściej występujące problemy konsumentów i rodzaj udzielanych porad.   

W okresie poddanym kontroli nie wystąpiły przypadki przekazywania przez 

Rzecznika do ww. Delegatury Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji wniosków 

i sygnałów o problemach dotyczących ochrony konsumentów. 

   

 

Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o dokonanie 

w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa zmiany przyporządkowania stanowiska 

Powiatowego Rzecznika Konsumentów stosownie do wymogu art. 40 ust. 3 ustawy 

o ochronie konkurencji. 

 

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu, na podstawie art. 62 ust.1 ustawy o NIK, 

oczekuje przedstawienia przez Pana Starostę, w terminie 14 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag 

i wykonania wniosku, bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosku lub przyczyn 

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 NajwyŜszej Izby Kontroli w Opolu umotywowanych 

zastrzeŜeń w sprawie, ocen, uwag i wniosku zawartego wystąpieniu. 

W razie zgłoszenia zastrzeŜeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania 

informacji, o którym wyŜej mowa, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały 

właściwej komisji NIK.  


