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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 
 
 

  
 
Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli1, zwanej dalej ustawą 

o NIK, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie przeprowadziła w Starostwie Powiatowym w Radomiu 

(zwanym dalej Starostwem) kontrolę realizacji zadań w zakresie ochrony interesów klientów zakładów 

ubezpieczeń i funduszy emerytalnych -w okresie o d 1 stycznia 2008 r. do 30 września 2010 r. 

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 11 

października 2010 r. NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Staroście 

niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację przez Starostwo zadań  

w zakresie ochrony interesów klientów zakładów ubezpieczeń. Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy 

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów2 zadania Powiatu 

Radomskiego w zakresie ochrony praw konsumentów wykonywał Powiatowy Rzecznik 

Konsumentów3.  

Stosownie do wymogu art. 40 ust. 4 ustawy o okik w strukturze Starostwa wyodręb-

niono organizacyjnie Rzecznika Konsumentów, który od 31 marca 2008 r. wykonywał swoje 

zadania przy pomocy Biura Rzecznika Konsumentów. Osoba zatrudniona na stanowisku 

Rzecznika Konsumentów spełniała wymogi art. 40 ust.2 ustawy o okik, tj. posiadała 

wykształcenie wyŜsze prawnicze i ponad pięcioletnią praktykę zawodową.  

                                                           
1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm. 
2 Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm., dalej ustawa o okik  
3 dalej Rzecznik Konsumentów 
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Realizując zadanie samorządu terytorialnego, określone w art. 38 ustawy o okik, tj. 

prowadzenie edukacji konsumenckiej w zakresie ochrony praw konsumentów Rzecznik 

Konsumentów: opublikował w prasie lokalnej 38 artykułów, zorganizował 4 konferencje 

prasowe z uczestnictwem mediów lokalnych, 6 spotkań w ramach kampanii edukacji 

konsumenckiej dla osób starszych, udostępniał ulotki i informacje na stronie internetowej 

„Poradnik konsumenta”. Ponadto przeprowadził 7 spotkań z uczniami w szkołach Powiatu 

Radomskiego, rozprowadzał broszury oraz materiały edukacyjne celem wykorzystania 

w ramach programów nauczania. W kontrolowanym okresie Rzecznik Konsumentów udzielił 

bezpłatnej pomocy prawnej w 3.372 sprawach, w tym 90 (3%) dotyczyło usług zakładów 

ubezpieczeń. Konsumentom umoŜliwiono zgłaszanie spraw bezpośrednio w Biurze Rzecznika 

Konsumentów, pocztą tradycyjną i elektroniczną, faksem lub telefonicznie.  

Analiza 12 spraw dotyczących działalności zakładów ubezpieczeń wykazała, Ŝe 

Rzecznik Konsumentów niezwłocznie rozpatrywał sprawy (10 w dniu zgłoszenia, 1 w ciagu 2 

dni, 1 w ciągu 7 dni) i powiadomił konsumentów o sposobie ich załatwienia. Przebieg ww. 

postępowań został udokumentowany w „Raportach dotyczących udzielenia pomocy 

w dochodzeniu roszczeń w sprawie konsumenckiej”. Sprawy zostały rozpatrzone zgodnie 

z wnioskiem konsumentów, tzn: Rzecznik Konsumentów udzielił porady prawnej we 

wszystkich przypadkach po analizie udostępnionej dokumentacji, w 7 sprawach poinformował 

konsumentów o działalności Rzecznika Ubezpieczonych i podał dane kontaktowe, w 4 

opracował wzór pism (3 do ubezpieczycieli i 1 do Rzecznika Ubezpieczonych). 

NIK pozytywnie ocenia wywiązywanie się Rzecznika Konsumentów z zadań 

określonych w art. 42 ustawy o okik. Ustalono, Ŝe w okresie obiętym kontrolą, w przypadku 

192 postępowań (8%) wystąpił on do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów 

konsumentów. Z ww. wystąpień 150 (78%) zostało uwzględnionych. W 14 sprawach wytoczył 

powództwa na rzecz konsumentów oraz uczestniczył w  postępowaniach w sprawie o ochronę 

interesów konsumentów.  

Ustalenia kontroli wykazały, Ŝe Rzecznik Konsumentów, w terminach określonych 

w art. 43 ust. 1 ustawy o okik, przedkładał Staroście do zatwierdzenia roczne sprawozdania ze 

swojej działalności, a następnie przekazywał je do Delegatury UOKiK w Warszawie.  

 

Przedstawiając powyŜsze oceny NajwyŜsza Izba Kontroli nie formułuje wniosków 

pokontrolnych. 
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 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 Warszawie umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie 

ocen zawartych w tym wystąpieniu. 

 
 


