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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 Opolu2 kontrolę funkcjonowania Powiatowego Rzecznika Konsumentów3 

w latach 2008-2010 (III kwartał) w zakresie ochrony interesów klientów zakładów 

ubezpieczeń i funduszy emerytalnych. 

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

podpisanym w dniu 12 października 2010 r., NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu, 

stosownie do art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Staroście niniejsze wystąpienie 

pokontrolne. 

  NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność Powiatowego Rzecznika 

Konsumentów w zakresie spraw objętych kontrolą. 

 

                                                 
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 ogólną uzasadniają następujące ustalenia kontroli i wynikające z nich oceny 

cząstkowe: 

1. NIK pozytywnie ocenia, z uwzględnieniem kryteriów legalności i rzetelności, 

powołanie Rzecznika oraz dostępność udzielanych przez niego porad. 

Rzecznik został powołany przez Radę Powiatu Opolskiego uchwałą nr VIII/54/99 

z 23 września 1999 r. stosownie do dyspozycji art. 21d ust. 1 i 2 wówczas obowiązującej 

ustawy z 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie 

konsumentów4. Kwalifikacje osoby pełniącej tę funkcję (i jednocześnie funkcję Naczelnika 

Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa) odpowiadały wymogom art. 40 ust. 2 ustawy 

z  dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów5, gdyŜ posiadał on wyŜsze 

wykształcenie i ponad pięcioletnią praktykę zawodową. Zakres obowiązków Rzecznika 

odpowiadał zadaniom ujętym w Regulaminie organizacyjnym Starostwa i był toŜsamy 

z  zakresem zadań określonym w art. 42 ust 1 ustawy okik. 

Biuro Rzecznika udostępnione było zainteresowanym przez pięć dni w tygodniu w godzinach 

urzędowania Starostwa (od 730 do 1530), a ponadto na stronach internetowych Starostwa 

i  Rzecznika zamieszczone były dane umoŜliwiające korespondencję, w tym prowadzoną 

w  formie elektronicznej. W ocenie NIK powyŜsze rozwiązania pozwalały na zapewnienie 

mieszkańcom powiatu opolskiego (ziemskiego) moŜliwość składania skarg i  wnoszenia 

wniosków dotyczących spraw konsumenckich oraz dostęp do porad i informacji udzielnych 

przez Rzecznika, jednakŜe brak popołudniowego dyŜuru w przynajmniej jednym dniu 

w  tygodniu ograniczał pełny, osobisty dostęp do rzecznika osób czynnych zawodowo. 

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

Rzecznika działania informacyjno-edukacyjne dotyczące praw klientów i problemów 

związanych z działalnością zakładów ubezpieczeniowych. 

 Podjęta przez Rzecznika w latach 2005-2006 inicjatywa wprowadzenia elementów wiedzy 

konsumenckiej do szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Opolski, przyczyniła 

się do ujęcia w kolejnych latach tego zakresu wiedzy (m.in. ochrony konsumentów, ich 

uprawnień, zachowania się rodzin na rynku równowagi konsumenta oraz podstaw 

świadomego korzystania z praw konsumenta) w planach pracy i programach nauczania 

starszych klasach tych szkół.  

NIK pozytywnie ocenia działalność informacyjną i edukacyjną z zakresu praw konsumentów 

szeroko prowadzoną przez Rzecznika w prasie lokalnej. W latach 2008-2009 Rzecznik co 

                                                 
4 Dz. U. z 1999 r. Nr 52, poz. 547 ze zm. 
5 Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm., dalej – ustawa okik 
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dwa tygodnie publikował informacje dotyczące bieŜących problemów konsumentów, które 

oparte były na zakresie spraw wnoszonych przez zainteresowane osoby. Łącznie w ww. 

okresie ukazało się 46 publikacji prasowych (22 w 2008 r. i 24 w 2009 r.), które dotyczyły 

głównie zawierania umów z wykonawcami robót remontowych, zakupów przez internet, 

ubezpieczeń (komunikacyjnych, majątkowych, na Ŝycie), odszkodowań za zniszczony bagaŜ 

podczas podróŜy samolotem. 

3. NIK pozytywnie ocenia, z uwzględnieniem kryteriów rzetelności i legalności, 

wykonywanie przez Rzecznika zadań z zakresu ochrony konsumentów, w tym klientów 

zakładów ubezpieczeniowych. 

W latach 2008-2010 (III kw.) Rzecznik wykonując zadania z zakresu ochrony konsumentów 

przyjął i rozpatrzył 1 240 spraw konsumenckich zgłoszonych telefonicznie (422 w 2008 r., 

461 w 2009 r. i 357 (w trzech kwartałach 2010 r.), z których 34 (odpowiednio: 10, tj. 2,3 %, 

15, tj. 3,2 % i 9, tj. 2,5 %) dotyczyło działalności zakładów ubezpieczeniowych, w tym 

ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych i ubezpieczenia na Ŝycie. Szczegółowe badanie 

wybranych 12  spraw wykazało, Ŝe były one rozpatrywane i załatwiane bez zbędnej zwłoki 

(w  dniu zgłoszenia), a wnoszący otrzymywali stosowne wyjaśnienia i porady.  

Pozostałe sprawy (skargi), przekazywane do Rzecznika w formie listownej, których 

w badanym okresie wpłynęło 190 nie dotyczyły spraw związanych z działalnością 

ubezpieczeniową. Sprawy te rozpatrywane były zgodnie z zasadami określonymi w ustawie 

z  dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego6.   

4. NIK pozytywnie ocenia, z uwzględnieniem kryteriów rzetelności i legalności, 

wywiązywanie się przez Rzecznika z obowiązków sprawozdawczych oraz współpracę 

z  instytucjami realizującymi zadania związane z ochroną konsumentów. 

Rzecznik w latach 2008 i 2009 terminowo, tj. do 31 marca roku sporządził sprawozdania ze 

swojej działalności zgodnie z wymogiem art. 43 ust.1 ustawy okik, które po zatwierdzeniu 

przez Starostę przysyłane były do Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji7 Delegatury 

w Katowicach. Kompletne dane wykazane w ww. sprawozdaniach w zakresie liczby 

rozpatrzonych spraw, w tym zakresu udzielonych porad dotyczących zakładów 

ubezpieczeniowych, były zgodne z  zapisami rejestrów spraw. W ramach współpracy 

z  UOKiK Rzecznik przekazywał ponadto informacje ankietowe o problemach konsumentów 

korzystających z elektronicznej formy komunikowania się, o zakresie korzystania z bazy 

                                                 
6 Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. 
7 dalej: UOKiK 
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danych systemu informatycznego obejmującego skargi (tzw. SKON8) i o stosowaniu praktyk 

naruszających zbiorowe interesy konsumentów przez jedno z przedsiębiorstw.  

 

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

moŜliwości podjęcia działań ułatwiających zainteresowanym czynnym zawodowo dostęp do 

Rzecznika (po godz. 15.30).  

 

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

o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana 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 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 prawo zgłoszenia na piśmie 

do Dyrektora Delegatury 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 wyŜej mowa, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej 

uchwały właściwej komisji NIK. 

 

                                                 
8 W UOKiK system informatyczny LOGOS (nazwa robocza SKON) 


