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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 Warszawie 

przeprowadziła w Starostwie Powiatowym w Płocku (zwanym dalej Starostwem), kontrolę 

realizacji zadań w zakresie ochrony interesów klientów zakładów ubezpieczeń i funduszy 

emerytalnych w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 30 września 2010 r.   

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

podpisanym w dniu 29 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, pomimo stwierdzonych uchybień.  

Zadania Powiatu Płockiego w zakresie ochrony praw konsumentów, zgodnie z art. 39 ust. 1 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów2 (zwaną dalej ustawą 

o okik), wykonywał Powiatowy Rzecznik Konsumentów (zwany dalej Rzecznikiem 

Konsumentów). Pomimo wymogu zawartego w art. 40 ust. 4 ustawy o okik Rzecznik 

Konsumentów nie został wyodrębniony organizacyjnie w strukturze Starostwa. Wprawdzie 

jego pracę nadzoruje bezpośrednio Starosta jednak, zgodnie z Regulaminem organizacyjnym 

Starostwa usytuowany on został w Wydziale Edukacji, Kultury i Promocji,  

                                                           
1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm. 
2 Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm. 
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Osoba zatrudniona na stanowisku Rzecznika Konsumentów w okresie od 1 kwietnia 2007 r. 

do 28 lutego 2009 r. spełniała wymogi art. 40 ust. 2 ustawy o okik, tj. posiadała wykształcenie 

wyŜsze prawnicze i ponad pięcioletnią praktykę zawodową. Od 1 kwietnia 2009 r. Starosta 

Płocki powierzył pełnienie obowiązków Rzecznika Konsumentów osobie posiadającej 

dwuletnią praktykę zawodową, tj. nie spełniającej, określonego w powołanym wyŜej artykule, 

warunku wymaganego staŜu zawodowego. 

Realizując zadania samorządu terytorialnego, określone w art. 38 ustawy o okik, 

tj. prowadzenie edukacji konsumenckiej w zakresie ochrony praw konsumentów Rzecznik 

Konsumentów: opublikował w prasie lokalnej i samorządowej 3 artykuły, odbył jedno 

spotkanie w ramach kampanii edukacji konsumenckiej dla osób starszych, udostępniał ulotki 

i informacje na stronie internetowej Starostwa. W kontrolowanym okresie Rzecznik 

Konsumentów udzielił bezpłatnej pomocy prawnej w 1 271 sprawach (w tym 26, tj. 2,04% 

dotyczyło usług ubezpieczeniowych) oraz podjął, na podstawie art. 42 ust. 1 pkt 3 ustawy 

o okik, 315 interwencji (w tym 5, tj. 1,58% dotyczących usług ubezpieczeniowych). 

Konsumentom umoŜliwiono zgłaszanie spraw bezpośrednio w Starostwie, pocztą tradycyjną 

i elektroniczną lub telefonicznie. NIK zwraca uwagę, iŜ pomimo wprowadzania do 

Regulaminu organizacyjnego Starostwa zadania „Prowadzenie edukacji konsumenckiej 

w szkołach powiatu płockiego”, w latach 2008-2010 (do 30 września) Rzecznik 

Konsumentów odbył tylko jedno spotkanie z młodzieŜą szkolną, podczas gdy Powiat Płocki 

jest organem prowadzącym dla 5 zespołów szkół.  

Analiza 7 spraw dotyczących działalności zakładów ubezpieczeń (2 porady oraz 

5 interwencji) wykazała, Ŝe Rzecznik Konsumentów niezwłocznie rozpatrywał sprawy 

i powiadomił konsumentów o sposobie ich załatwienia. W wyniku podjętych interwencji: 

dwie sprawy zostały zakończone zgodnie z wnioskiem konsumentów, w jednym przypadku 

ubezpieczyciel odmówił uznania roszczeń, a 2 sprawy pozostawały w toku na dzień 

zakończenia kontroli (brak odpowiedzi ubezpieczyciela). Przebieg ww. postępowań został 

udokumentowany w aktach prowadzonych przez Rzecznika Konsumentów. Rejestr porad 

udzielonych w 2010 r. prowadzony był ręcznie przez Rzecznika Konsumentów. Brak było 

natomiast takich rejestrów za lata 2008 i 2009. Starosta Płocki wyjaśnił, Ŝe rejestry za te lata 

zostały zniszczone po sporządzeniu sprawozdań z działalności Rzecznika.  
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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 i uwagi NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o: 

1. Wyodrębnienie organizacyjnie Rzecznika Konsumentów w strukturze Starostwa, zgodnie 

z art. 40 ust. 4 ustawy o okik. 

2. Powierzenie obowiązków Rzecznika Konsumentów osobom spełniającym kryteria 

określone w art. 40 ust. 2 ustawy o okik. 

3. Zintensyfikowanie działań w zakresie edukacji konsumenckiej w szkołach powiatu 

płockiego 

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie, 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 wniosków, bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub 

przyczynach 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 NIK w Warszawie 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 której mowa wyŜej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej 

komisji NIK. 

 
 
 
 
 


