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bip biuletyn informacji publicznej

Klauzule 
niedozwolone

postanowienia umowy zawieranej z konsumentem, nieuzgodnione indywidualnie, 
kształtujące jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, 
rażąco naruszające jego interesy

Konsument osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej 
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu 
cywilnego1)

Lokal 
przedsiębiorstwa

miejsce przeznaczone do obsługiwania publiczności i  oznaczone zgodnie  
z przepisami o działalności gospodarczej (art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 r.  
o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o  odpowiedzialności za szkodę 
wyrządzoną przez produkt niebezpieczny2)

Lokal 
przedsiębiorstwa 
(art. 2 pkt 3 ustawy  

z dnia 30 maja 2014 r.  
 o prawach 

konsumenta3)

 y miejsce prowadzenia działalności będące nieruchomością albo częścią 
nieruchomości, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność na stałe

 y miejsce prowadzenia działalności będące rzeczą ruchomą, w  którym 
przedsiębiorca prowadzi działalność zwyczajowo albo na stałe

Praktyka rynkowa działanie lub zaniechanie przedsiębiorcy, sposób postępowania, oświadczenie 
lub informacja handlowa, w szczególności reklama i marketing, bezpośrednio 
związane z  promocją lub nabyciem produktu przez konsumenta (art.  2 pkt  4 
ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom 
rynkowym4)

Przedsiębiorca osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 
prawnej, która prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową, nawet jeżeli 
działalność ta nie ma charakteru zorganizowanego i  ciągłego, a  także osoba 
działająca w ich imieniu lub na ich rzecz (art. 2 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu 
nieuczciwym praktykom rynkowym)

Rejestr klauzul 
niedozwolonych

prowadzony jest przez UOKiK na  podstawie art.  47945 §  2 Kodeksu postępowania 
cywilnego5

Rzecznik powiatowy lub miejski rzecznik konsumentów wykonujący zadania samorządu 
powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów

SOKiK Sąd Ochrony Konkurencji i  Konsumentów, XVII Wydział Sądu Okręgowego  
w Warszawie

Sprzedaż 
bezpośrednia

oferowanie towarów i usług bezpośrednio konsumentom, na zasadach kontaktów 
indywidualnych, zazwyczaj w domu klienta, miejscu pracy lub w innych miejscach, 
poza stałymi punktami sprzedaży detalicznej; jest formą sprzedaży detalicznej 
poza siecią sklepową; sprzedaż bezpośrednia wymaga osobistej prezentacji 
produktu i udzielenia stosownych wyjaśnień (wg Polskiego Stowarzyszenia 
Sprzedaży Bezpośredniej)

7 8 9 10 11 12 

1  Tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 121, ze zm.

2  Dz. U. z 2012 r. poz. 1225.

3  Dz. U. z 2014 r. poz. 827, ze zm.

4  Dz. U. z 2016 r. poz. 3.

5  Tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 101, ze zm.

   Wyk az stosowanych sk rótów,  sk rótowców i  pojęć
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6  Dz. U. z 2015 r. poz. 184, ze zm.

Umowa zawarta 
poza lokalem 

przedsiębiorstwa

według art. 2 pkt 2 ustawy o prawach konsumenta – umowa z konsumentem 
zawarta:
a)  przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem 

przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy,
b)  w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez konsumenta w okolicznościach,  

o których mowa w lit. a,
c)  w lokalu przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy lub za pomocą środków 

porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano 
indywidualny i osobisty kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest 
lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy, przy jednoczesnej  
fizycznej obecności stron,

d)  podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, której celem   
lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z konsumentami

Ustawa o okik ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 6, dalej 
ustawa o okik lub ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów

UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
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Z A Ł O Ż E N I A  K O N T R O L I1
  Temat i numer kontroli

Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym w sprzedaży bezpośredniej (P/15/019)

  Tło badanej problematyki i uzasadnienie podjęcia kontroli

Kontrola została przeprowadzona z inicjatywy własnej Najwyższej Izby Kontroli. Sugestię podjęcia 
kontroli ochrony osób starszych dokonujących zakupów w ramach sprzedaży bezpośredniej  
zgłosiła Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. 

Niezależnie od rozwoju nowych form i kanałów sprzedaży, popularnością cieszą się tradycyjne formy 
sprzedaży, w tym sprzedaż bezpośrednia. Ta forma sprzedaży praktykowana jest od wieków,  zmieniają 
się jednak metody i techniki wykorzystywane przez sprzedawców. Sprzedawcy wykorzystują 
wiedzę z zakresu psychologii, marketingu czy socjologii do oddziaływania na klientów. Metody 
socjotechniczne pozwalają zwiększyć skuteczność tej formy sprzedaży poprzez ukierunkowanie 
na grupy konsumentów, którzy są bardziej podatni na działania sprzedawców. Zdarza się,  
że oferowane produkty nie posiadają wszystkich cech czy też właściwości, które są im przypisywane 
lub sugerowane przez sprzedających, zaś kupujący poddani są silnej presji ze strony sprzedawców.

Według danych Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej, wartość sprzedaży całego 
sektora sprzedaży bezpośredniej w 2014 roku wyniosła 2 886,5 mln zł7. Wprowadzenie sprzedaży 
bezpośredniej zaangażowanych jest w Polsce około 950 tys. osób.

Sprzedaż prostych artykułów gospodarstwa domowego lub prozdrowotnych ukierunkowana  
jest na konsumentów z grupy wiekowej 60+. Osoby te ze względu na swój wiek, rodzaj sprzedawanych 
produktów (zwłaszcza produkty o rzekomych szczególnych właściwościach zdrowotnych 
i leczniczych) są znacznie mniej krytyczne wobec prezentowanych zalet oferowanych produktów 
i łatwiej ulegają presji sprzedawców. Jednocześnie, istotnym czynnikiem popularności sprzedaży 
bezpośredniej jest znużenie konsumentów reklamą, zagubienie wśród gąszczu podobnych 
produktów, a także potrzeba kontaktu ze sprzedawcą, który mógłby służyć radą i pomocą 
w wyborze usługi czy produktu.

  Cele kontroli

Głównym celem kontroli była ocena skuteczności systemu ochrony praw konsumenckich  
przed nieuczciwymi praktykami przy sprzedaży bezpośredniej.

Cele szczegółowe kontroli odnosiły się do działań poszczególnych podmiotów zaangażowanych 
w ochronę konsumentów. Oceniono działania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  
oraz powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów.

  Zakres podmiotowy kontroli, okres objęty kontrolą, podstawa prawna i kryteria kontroli

Skontrolowano Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz 29 rzeczników konsumentów 
(miejskich lub powiatowych) działających w urzędach miast albo starostwach powiatowych. 
Kontrolę w UOKiK przeprowadzono na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 
23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli8 stosując kryteria legalności, rzetelności, celowości 

7  http://pssb.pl/pssb/sale/statistics,statystyki-sprzedazy-bezposredniej.html

8  Dz. U. z 2015 r. poz. 1096, dalej: ustawa o NIK.



7

Z A Ł O Ż E N I A  K O N T R O L I

7

i gospodarności. W urzędach miast na prawach powiatów oraz starostwach powiatowych kontrola 
została przeprowadzona na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 5 ust. 2 ustawy o NIK, z uwzględnieniem 
kryteriów legalności, rzetelności i gospodarności.

W ramach kontroli wysłano ankiety do wylosowanych konsumentów, którzy korzystali z porad 
rzeczników konsumentów w sprawach dotyczących sprzedaży bezpośredniej. Szczegółowe 
omówienie ankiety znajduje się na str. 34, w rozdziale 5 „Badanie ankietowe NIK”. 

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 maja 2015 r.
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P O D S U M O W A N I E  W Y N I K Ó W  K O N T R O L I2
 2.1  Ocena ogólna kontrolowanej działalności

W ocenie NIK, istniejący system ochrony praw konsumenckich w sprzedaży bezpośredniej 
stwarza możliwość pomocy indywidualnym konsumentom oraz reakcji na naruszania 
zbiorowych interesów konsumentów. Działalność UOKiK oraz rzeczników konsumentów 
nie zapewnia jednak pełnej ochrony wszystkim nabywcom dóbr i usług poza lokalem 
sprzedawcy. 

UOKiK monitorował rynek sprzedaży bezpośredniej i stosownie do wyników monitoringu 
podejmował działania edukacyjne i informacyjne. Prezes UOKiK zainicjował zmiany w ustawie 
o ochronie konkurencji i konsumentów dające mu nowe narzędzia służące ochronie praw 
konsumentów. 

System zgłaszania spraw przez konsumentów i udzielania porad przez rzeczników konsumentów 
odpowiedzialnych za ochronę praw konsumenckich pozwalał zainteresowanym konsumentom 
na uzyskanie fachowej pomocy, w terminach umożliwiających skorzystanie z przysługujących 
im praw. Ujawnione nieprawidłowości w toku kontroli odnosiły się do: 

 � znikomego wspierania konsumentów poprzez występowanie w ich imieniu z powództwem 
przeciwko przedsiębiorcom naruszającym ich prawa; 

 � długotrwałości trwania postępowań dotyczących podejrzenia naruszenia zbiorowych 
interesów konsumentów;

 � utrudnionego dostępu do siedziby rzecznika dla osób starszych i niepełnosprawnych; 
 � nieprowadzenie lub prowadzenie w ograniczonym zakresie edukacji przez rzeczników 

konsumentów;
 � niedostosowania godzin pracy rzeczników do potrzeb konsumentów aktywnych 

zawodowo;
 � braku ewaluacji przez UOKiK skuteczności działań edukacyjnych;
 � braku realizacji wniosku NIK dotyczącego zmiany formy rejestru klauzul niedozwolonych, 

która nadal nie odpowiada potrzebom konsumentów i przedsiębiorców;
 � niedostosowania wzoru sprawozdania z działalności rzeczników pozwalającego 

na analizę ilościową i jakościową nowych zachowań sprzedawców i konsumentów.

W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 21 września 2015 r., w zakresie polityki konsumenckiej 
nie obowiązywał żaden dokument rządowy o charakterze strategicznym. W aktualnie 
obowiązującej Polityce ochrony konkurencji i konsumentów9 brak jest mierników i kryteriów, 
według których można by ocenić w jakim stopniu realizowane są jej założenia, co NIK ocenia 
jako istotny mankament obecnego systemu ochrony praw konsumenckich.

 2.2  Synteza wyników kontroli

1. Sprzedaż bezpośrednia stanowiła przeciętnie około 10% spraw, z którymi konsumenci zwracali 
się do rzeczników. Wyniki ankiety przeprowadzonej przez NIK wskazują, że blisko 70% osób 
korzystających z pomocy rzecznika, które odpowiedziały na ankietę miało powyżej 60 lat.  [str. 34]

2. NIK oceniła, że sprawy kierowane do rzeczników były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki i rzetelnie. 
Konsumenci zwracali się do rzecznika najczęściej z powodu utrudniania przez sprzedawcę  
odstąpienia od umowy lub niezwrócenia klientowi pieniędzy. Rzecznicy udzielali porad 
konsumentom oraz występowali do przedsiębiorców w zgłoszonych przez konsumentów sprawach. 

9  Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 22 września 2015 r.
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P O D S U M O W A N I E  W Y N I K Ó W  K O N T R O L I

Jedynie 11 rzeczników, na 29 skontrolowanych, przygotowywało pozwy dla poszkodowanych 
konsumentów. Tylko pięciu rzeczników wytoczyło powództwa na rzecz konsumentów.  
NIK wskazuje, że regułą powinno być informowanie, zwłaszcza osób starszych, nie tylko o możliwości 
przygotowania pozwu przeciwko przedsiębiorcy, ale również zaproponowanie wytoczenia 
powództwa i wystąpienia przed sądem w imieniu konsumenta.                                       [str. 14–16]

3. Prezes UOKIK rozpatrywał zawiadomienia dotyczące podejrzenia naruszenia zbiorowych 
interesów konsumentów oraz skargi konsumenckie. Przedmiotem zawiadomień były głównie 
klauzule niedozwolone w treści umów, utrudnianie konsumentom odstąpienia od umowy, 
stosowanie przez przedsiębiorców praktyk wprowadzających w błąd konsumentów. NIK zwróciła 
uwagę na długotrwałość prowadzonych postępowań wyjaśniających oraz w sprawie praktyk 
naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Postępowania wyjaśniające trwały średnio  
ponad 10 miesięcy, podczas gdy zgodnie z ówcześnie obowiązującymi przepisami10 postępowania 
powinny się zakończyć w ciągu maksimum 60 dni. Zdaniem NIK, Prezes UOKiK w większym 
zakresie powinien przeprowadzać kontrole przedsiębiorców, a nie wyłącznie pozyskiwać dowody 
w prowadzonych postępowaniach w drodze wymiany korespondencji. W opinii Prezesa UOKiK 
rozwiązania, które wejdą w życie w 2016 r. – np. instytucja „tajemniczego klienta” istotnie 
powinny usprawnić proces rozpatrywania zawiadomień.                                         [str. 17–19]

4. Pomiędzy datą prawomocnego wyroku stwierdzającego postanowienia wzorców umów  
za niedozwolone, a datą wpisania klauzuli do rejestru klauzul niedozwolonych mijało do 122 dni 
z powodu nieotrzymania przez UOKiK odpisu wyroku. Zważywszy na fakt, iż prawomocny 
wyrok ma skutek wobec osób trzecich dopiero od chwili wpisania uznanego za niedozwolone 
wzorca umowy do powyższego rejestru, w interesie konsumentów jest maksymalnie szybkie 
dokonanie stosownego wpisu. Po kontroli NIK Prezes UOKiK zobowiązał się do wysłania pism 
do właściwych sądów, celem ugruntowania współpracy w zakresie sprawnego przekazywania 
odpisów wyroków.                                                                                                                           [str. 20]

5. Nie został zrealizowany wniosek NIK dotyczący zmiany formy rejestru klauzul niedozwolonych 
na bardziej odpowiadającą potrzebom konsumentów i przedsiębiorców, np. wprowadzenie 
łatwego wyszukiwania, jak i poprawy funkcjonalności rozwiązań technicznych służących 
posługiwaniu się rejestrem. W UOKiK nadal trwają prace nad przebudową rejestru jako narzędzia 
informatycznego. Natomiast w maju 2014 r. do konsultacji skierowano projekt założeń projektu 
ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.                                                                 
                                                                                          [str. 20–21]

6. Od 1 stycznia 2014 r. do 21 września 2015 r. nie obowiązywał żaden oficjalny dokument 
o charakterze strategicznym, w zakresie polityki konsumenckiej. Dopiero w lipcu 2015 r. UOKiK 
ukończył prace nad projektem rządowego programu rozwoju rządowej polityki konsumenckiej, 
wymaganego ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dokument 
został przyjęty przez Radę Ministrów 22 września 2015 r. Jednak w ocenie NIK brak mierników 
i kryteriów, według których można by ocenić w jakim stopniu realizowane są założenia polityki 
konsumenckiej oraz brak przewidywanych okresowych ocen efektów jej realizacji są istotnymi 
mankamentami.                                                                                                                                   [str. 21–22] 

10  Zgodnie z art. 48 ust 4 ustawy o okik postępowanie wyjaśniające w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy 
konsumentów nie powinno trwać dłużej niż cztery miesiące, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie dłużej  
niż pięć miesięcy od jego wszczęcia. Przed dniem 18  stycznia 2015  r. ustawowy termin zakończenia postępowań 
wyjaśniających wynosił 30 dni a w sprawach szczególnie skomplikowanych 60 dni.
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7. UOKiK monitorował rynek pod kątem ochrony praw konsumentów analizując potrzeby, 
a także monitorował i analizował reklamy zwracając uwagę na możliwości naruszenia 
zbiorowych interesów konsumentów. Konkluzje z monitoringu i analiz uwzględniane były 
w określaniu celów i przyszłych działań UOKiK, zarówno w orzecznictwie jaki i w działaniach 
edukacyjno-informacyjnych. NIK odnotowała pozytywne, acz nieliczne przykłady działań 
rzeczników konsumentów w celu pozyskania informacji o sprzedaży bezpośredniej na terenie 
ich działalności.                                                                                                                                   [str. 22–23] 

8. Informacje o zadaniach rzeczników, udzielanych bezpłatnie poradach, godzinach przyjęć, 
adresach i numerach telefonów były łatwo dostępne dla konsumentów. Wykorzystano strony 
internetowe UOKiK, starostw i urzędów miast, biuletyny informacji publicznej, media lokalne, 
ulotki i ogłoszenia, spotkania z konsumentami.                                                                      [str. 12–13]

9. Siedziby rzeczników były dobrze oznakowane. Nie wszędzie zapewniono jednak wygodny 
dostęp dla osób starszych i niepełnosprawnych. W siedzibie jednego rzecznika nie było miejsc 
siedzących dla oczekujących na poradę, a u innego pokój rzecznika był tak mały, że szukający 
porady konsument nie mógł wejść z osobą towarzyszącą. W odpowiedzi na wnioski NIK, 
starostowie zobowiązali się do poprawy dostępności rzecznika i warunków dla konsumentów.  
NIK oceniła, że możliwość udzielania porad konsumentom tylko w godzinach przedpołudniowych 
może utrudniać dostęp do poradnictwa zwłaszcza osobom aktywnym zawodowo. Ograniczenie 
czasu przyjmowania interesantów wynikało z zatrudnienia rzeczników w niepełnym wymiarze 
czasu pracy.                                                                                                                                    [str. 13–14]

10. NIK wskazuje, że sprawy sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa były wykazywane 
w sprawozdaniach sporządzanych przez rzeczników razem ze sprawami sprzedaży 
na odległość. Zaś sprawy dotyczące kredytów udzielanych na towary kupowane w sprzedaży 
bezpośredniej w ogóle nie były wyodrębniane, lecz traktowane jako sprawy związane  
ze sprzedażą bezpośrednią. W ocenie NIK forma sprawozdań powinna być dostosowana  
do zmian zachodzących na rynku konsumenckim, by uzyskiwać dane pozwalające na analizę 
ilościową i jakościową nowych zachowań sprzedawców i konsumentów.              [str. 23–24]

11. Działalność edukacyjna ukierunkowana na podniesienie świadomości konsumenckiej 
i wiedzy była prowadzona przez UOKiK intensywnie i w różnorodnych formach. NIK oceniła 
ją pozytywnie wskazując na potrzebę ewaluacji skuteczności prowadzonych działań 
edukacyjnych. NIK również pozytywnie oceniła działania edukacyjne prowadzone przez  
20 skontrolowanych rzeczników. Pozostali nie podejmowali działań edukacyjnych lub robili  
to w bardzo ograniczonym zakresie.                                                                             [str. 24–26]

 2.3  Uwagi i wnioski

1. Monitoring rynku prowadzony przez UOKiK powinien skutkować przygotowaniem dokumentu 
zawierającego planowane przez UOKiK działania, a następnie ocenę skutków ich realizacji. 
Takim dokumentem powinna być, zgodnie z art. 31 pkt 4 ustawy o okik, rządowa polityka 
konsumencka. Dlatego tez NIK wskazuje na konieczność uzupełnienia przez Prezesa UOKiK 
projektu rządowej polityki konsumenckiej o określenie celów, środków i metod ewaluacji 
działań w określonym horyzoncie czasowym. Uzupełnienie to jest niezbędne z punktu 
widzenia możliwości oceny skuteczności działań realizowanych przez Prezesa UOKiK  
w tym zakresie. 
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2. Niezbędne jest zapewnienie przez Prezesa UOKiK terminowości postępowań wyjaśniających  
oraz postępowań w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. 

3. Prezes UOKiK powinien prowadzić ewaluację skuteczności prowadzonych przez Urząd działań 
informacyjnych i edukacyjnych skierowanych do konsumentów, tak by wiedza o ich prawach  
była efektywnie przekazywana różnym grupom konsumentów i dotyczyła wszystkich 
rodzajów sprzedaży. 

4. NIK, pozytywnie oceniając przygotowywanie wzorca sprawozdania z działalności rzeczników 
konsumentów wskazuje, że forma sprawozdań powinna być dostosowana do zmian 
zachodzących na rynku konsumenckim, by uzyskiwać dane pozwalające na analizę ilościową 
i jakościową nowych zachowań sprzedawców i konsumentów ujawnianych w wyniku 
monitoringu rynku. 
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Zadania związane z ochroną interesów konsumentów dokonujących zakupów wykonuje Prezes 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w ramach administracji rządowej oraz miejscy 
i powiatowi rzecznicy konsumentów w samorządzie terytorialnym. System ochrony praw 
konsumentów wspierany jest działaniami organizacji pozarządowych. 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest centralnym organem administracji 
rządowej właściwym w sprawach ochrony konsumentów, tj. osób fizycznych dokonujących 
czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. 
Postępowanie przed Prezesem Urzędu może być prowadzone jako postępowanie wyjaśniające 
lub postępowanie w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Każdy 
może zgłosić Prezesowi UOKiK na piśmie zawiadomienie dotyczące podejrzenia stosowania 
praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów Skarga złożona przez konsumenta może,  
ale nie musi, być podstawą do wszczęcia przez Prezesa Urzędu postępowania wyjaśniającego  
lub postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Konsumenci, 
chcący zwrócić uwagę Prezesa UOKiK na niepokojące praktyki rynkowe mogą przesyłać 
zawiadomienia dotyczące podejrzenia stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy 
konsumentów.

Zadania publiczne w zakresie ochrony praw konsumenta wykonuje powiat. Samorząd powiatowy 
(lub samorząd miasta na prawach powiatu) tworzy stanowisko rzecznika konsumentów. Do zadań 
rzecznika należy m.in.: zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji 
prawnej, występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów. 
Rzecznik konsumentów może w szczególności wytaczać powództwa na rzecz konsumentów 
oraz wstępować, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów 
konsumentów.

Zadaniem samorządu terytorialnego w zakresie ochrony praw konsumentów jest również 
prowadzenie edukacji konsumenckiej.

 3.1  Poradnictwo konsumenckie

3.1.1. Dostępność rzecznika dla konsumentów

NIK oceniła, że informacje o zadaniach rzeczników konsumentów były dostępne dla klientów 
szukających pomocy. Informacje, w różnych formach, były upowszechniane zarówno przez UOKiK 
jak i poszczególnych miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów. Na stronie internetowej 
Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji znajdują się wyczerpujące dane o pomocy  
jakiej udzielają: UOKiK, rzecznicy konsumentów oraz organizacje konsumenckie. Wyeksponowana 
jest informacja, że pomoc dla konsumentów jest bezpłatna. Udostępniono numer infolinii 
konsumenckiej, która umożliwia każdemu konsumentowi w Polsce dostęp do pomocy prawnej 
oraz adres mailowy porady@dlakonsumentow.pl, pod którym prawnicy odpowiadają na pytania 
konsumentów. Zarówno połączenie, jak i porady są bezpłatne.

UOKiK zamieścił adresy i godziny przyjęć wszystkich powiatowych i miejskich rzeczników 
konsumentów, organizacji konsumenckich i innych organów udzielających porad konsumentom 
w ich problemach.
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Informacje o rzecznikach konsumentów były również dostępne w biuletynach informacji 
publicznej starostw i urzędów miejskich. Zawierały co najmniej wyszczególnione zadania 
rzecznika, sposób udzielania porad: osobiście, telefonicznie, pocztą e-mail i tradycyjną, adres, 
numery telefonów, adres e-mail, godziny przyjęć. NIK za dobrą praktykę uznaje zamieszczanie 
innych pomocnych materiałów, np.:

 � rzecznicy konsumentów w Piasecznie oraz w Siemianowicach Śląskich zamieścili wykaz 
pomocnych dokumentów do złożenia wniosku, a rzecznik w Piasecznie także wzór wniosku 
o interwencję (do pobrania);

 � na stronie powiatu pińczowskiego zamieszczono artykuł „Praktyki akwizytorów – poznaj 
swoje prawa”. Okazją do zamieszczenia był dzień sprzedaży bezpośredniej przypadający 
na 17 października;

 � bardzo szczegółowe informacje, wraz ze wzorami pism, zasadami rozpatrywania wniosków, 
poradami zamieścił miejski rzecznik konsumentów w Warszawie.

W trakcie kontroli NIK rzecznicy powiatowi w Drawsku Pomorskim i w Zamościu uzupełnili wpisy 
na stronach internetowych urzędów o godziny przyjęć interesantów.

Rzecznicy wykorzystywali lokalne media (prasę, radio i telewizję) do informowania o prawach 
konsumentów oraz o dostępności rzeczników. Przykładowo:

 � rzecznik konsumentów w Chrzanowie wziął udział w opracowaniu filmu informacyjnego 
„Rzecznik konsumentów radzi… Robimy przemyślane zakupy” emitowanego w lokalnej telewizji; 
współpracuje z prasą – głównie z lokalnym tygodnikiem „Przełom” oraz Radiem Kraków;

 � rzecznik konsumentów w Otwocku publikował w wydawanym przez Starostwo Powiatowe 
w Otwocku miesięczniku „AS PIK Gazeta samorządowa Powiatu Otwockiego” artykuły 
popularyzujące prawo konsumenckie, rady i ostrzeżenia dotyczące zakupów poza lokalem 
przedsiębiorstwa inspirowane m.in. skargami konsumentów;

 � rzecznik powiatowy w Słupsku współpracował z lokalnym radiem Koszalin udzielając 
cyklicznych wywiadów, zamieszczał także artykuły w „Biuletynie Powiat Słupski”.

Informacje o zadaniach i sposobach kontaktu z rzecznikami były łatwo dostępne w różnych 
formach. Zarówno UOKiK jak i rzecznicy konsumentów prowadzili działania edukacyjno- 
-informacyjne, o czym szerzej w rozdziale Działalność edukacyjna str. 24.

We wszystkich skontrolowanych urzędach siedziba rzecznika znajdowała się w budynku starostwa 
powiatowego lub urzędu miasta. Miejsca przyjęć interesantów były wyraźnie oznaczone. Jedynie 
na zewnątrz Urzędu Miejskiego w Tarnowie nie było informacji, że w tym budynku przyjmuje  
miejski rzecznik konsumentów.

W 24 na 29 skontrolowanych podmiotów siedziby rzeczników były przystosowane dla potrzeb 
osób niepełnosprawnych, zapewniono dostęp do toalety, a oczekujący na poradę mieli  
do dyspozycji miejsca siedzące. Tam gdzie siedziba rzecznika konsumentów znajdowała się 
w miejscu niedostępnym dla osób niepełnosprawnych rzecznicy deklarowali, że w razie potrzeby 
przyjmują konsumentów w innych pomieszczeniach urzędu, dostępnych dla niepełnosprawnych. 
Tak postępowano m.in. w Starostwie Powiatowym w Jaworze, Urzędach Miejskich w Ostrołęce  
i w Zamościu.

Utrudniony dostęp do siedziby rzecznika mieli niepełnosprawni konsumenci w Chrzanowie, 
Kłodzku, Otwocku, Pińczowie i Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu.
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Jako przyczynę utrudnionego dostępu dla osób niepełnosprawnych do rzecznika, kontrolowani 
wskazywali przede wszystkim trudności lokalowe. NIK uważa jednak, że siedziba rzecznika 
powinna być tak umiejscowiona, aby potrzebujący konsumenci mogli skorzystać z jego porad  
bez krępujących próśb o dodatkową pomoc.

 � W Starostwie Powiatowym w Słupsku była co prawda platforma dla niepełnosprawnych,  
lecz wejścia do niej były zamknięte na klucz, a informacja jak z niej skorzystać nie była dostępna.  
Dojazd do windy dla wózków inwalidzkich był możliwy jedynie przez parking zamykany 
na szlaban. W Starostwie Powiatowym w Chojnicach winda ma być dostępna w 2016 r., 
natomiast w Urzędzie Miejskim w Tarnowie winda właśnie była montowana.

 � W Starostwie Powiatowym w Chrzanowie i w Urzędzie Miejskim w Tarnowie obok pokojów 
rzeczników zorganizowano kąciki dla dzieci.

 � W Urzędzie Miejskim w Ostrołęce pokój rzecznika był na tyle mały, że osoba towarzysząca 
konsumentowi musiała pozostać na zewnątrz. W Otwocku nie było żadnego miejsca siedzącego 
dla osób oczekujących na przyjęcie przez rzecznika.

Godziny przyjęć interesantów były uzależnione od wymiaru czasu pracy rzecznika, W połowie 
skontrolowanych urzędów rzecznicy byli zatrudnieni jedynie na część etatu – od 1/8 etatu w Kazimierzy 
Wielkiej do 3/4 etatu w Kamieniu Pomorskim. W Warszawie, Kłodzku, Chrzanowie i w Tarnowie 
utworzono wyodrębnione biura rzeczników. Analizując liczbę udzielonych porad i interwencji  
przez rzecznika w Otwocku, NIK uznała, że obniżenie wymiaru pracy rzecznika z 1/2 do 1/4 etatu 
powinno zostać przez starostę ponownie zweryfikowane.

W konsekwencji zatrudnienia rzeczników na części etatu przyjmowali oni konsumentów i udzielali 
porad telefonicznie tylko w niektóre dni tygodnia. Na przykład w Lubartowie, Pińczowie, Kazimierzy 
Wielkiej i Jaworze rzecznicy przyjmowali interesantów przez dwa dni w tygodniu. Pięciu rzeczników 
przyjmowało konsumentów po godzinie 16 co najmniej raz w tygodniu. Pozostali, tylko do wczesnego 
popołudnia, mimo że urzędy pracowały co najmniej jeden dzień w tygodniu także po południu. 
Powiatowy rzecznik konsumentów w Zamościu przyjmował interesantów tylko do południa,  
a w Kazimierzy Wielkiej do godziny 14. 

NIK ocenia, że taka organizacja pracy rzeczników może utrudniać dostęp konsumentów do poradnictwa, 
dlatego też wskazywała na potrzebę rzetelnego przeanalizowania zasadności udzielania porad 
jedynie w godzinach przedpołudniowych.

Konkluzje NIK co do dostępności potwierdziła ankieta przeprowadzona wśród konsumentów 
korzystających z porad rzecznika. Respondenci potwierdzili dobre oznakowanie siedzib 
rzeczników i ich dostępność. Uwagi konsumentów dotyczyły usytuowania siedziby rzecznika 
na piętrze, bez możliwości skorzystania z windy. Natomiast osoby aktywne zawodowo 
wskazywały na potrzebę świadczenia pomocy przez rzeczników również poza standardowymi 
godzinami urzędowania.

3.1.2.  Rozpatrywanie spraw dotyczących sprzedaży bezpośredniej przez rzeczników konsumentów

Sprzedaż bezpośrednia stanowiła około 10% spraw, z którymi konsumenci zwracali się do rzeczników. 
Jedynie w Kłodzku i Kamieniu Pomorskim odsetek spraw sięgał 20%. Nie zaobserwowano tendencji 
zmiany liczby skarg w badanym okresie kierowanych do skontrolowanych rzeczników.
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Na podstawie przeanalizowanej próby dokumentacji dotyczącej rozpatrywania spraw konsumentów, 
NIK ocenia, że były one podejmowane bez zbędnej zwłoki i prowadzone rzetelnie. Jedynie rzecznik 
konsumentów w Warszawie rozpoczynał rozpatrywanie spraw później niż w terminie miesiąca  
od otrzymania wniosku – w 28 sprawach na 35 zbadanych. Nie zidentyfikowano jednak przypadku, 
w którym bezpowrotnie przepadłby termin na odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem 
przedsiębiorstwa. Opóźnienia były spowodowane dużą liczbą spraw wpływających do rzecznika. 

Sprawy, z którymi najczęściej zwracali się konsumenci to: utrudnianie przez sprzedawcę odstąpienia 
od umowy lub (rzadziej) brak zwrotu pieniędzy za prawidłowo zwrócony towar. Np.:

 � Konsument zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa o świadczenie usługi telewizji 
satelitarnej. Po pięciu dniach odesłał pakiet instalacyjny wraz z oświadczeniem o odstąpieniu  
od umowy do dystrybutora, zamiast do przedsiębiorcy. Ten przesyłki nie przyjął, a przedsiębiorca 
obciążył klienta karą za zerwanie umowy.

 � Konsument wysłał przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Przedsiębiorca 
poinformował o przyjęciu oświadczenia i skutecznym odstąpieniu od umowy. Konsument 
zwrócił towar, lecz nie uzyskał zwrotu pieniędzy.

Kolejna grupa spraw dotyczyła kredytów na zakup towarów w sprzedaży bezpośredniej np.:

 � Bank zażądał od konsumenta spłaty kredytu, pomimo że konsument skutecznie odstąpił  
od umowy zakupu. Po wysłaniu przez rzecznika pisma o zaprzestanie wysyłania konsumentowi 
wezwań do zapłaty i działań windykacyjnych, bank anulował umowę kredytu.

 � Bank naliczył konsumentowi karę za zerwanie umowy kredytowej, mimo że konsument  
odstąpił od umowy zakupu w ciągu 10 dni, co zostało potwierdzone przez sprzedawców.  
Kara została anulowana.

Wyniki ankiety, którą NIK przeprowadziła wśród konsumentów korzystających z porad rzecznika,  
jako najczęstsze przyczyny zwrócenia się do rzecznika wymieniają: problem odstąpienia  
od umowy zawartej podczas pokazu (45,5%) oraz umowy kredytu na sfinansowanie towaru 
nabytego na pokazie (12,1%). Przedsiębiorcy nie respektowali prawa do odstąpienia w ustawowym 
terminie od zawartej umowy lub utrudniali konsumentom realizację tego prawa. Konsumenci mieli 
także trudności z rozwiązaniem umowy kredytu w sytuacji skutecznego odstąpienia od umowy 
zakupu towaru.

Kontrola wykazała, że co najmniej 2/3 zbadanych spraw, związanych ze sprzedażą bezpośrednią  
jest załatwianych po myśli konsumentów. Dokładne szacunki nie są możliwe, gdyż konsumenci  
nie zawsze informowali rzecznika o sposobie zakończenia sprawy. Wyniki ankiety, pokazują, że ogólna 
ocena pracy rzeczników konsumentów przez respondentów była bardzo dobra. 69,7% ankietowanych 
przyznało rzecznikom najlepszą możliwą ocenę, zaś oceny dobre i bardzo dobre przyznało  
14,9% ankietowanych. Oceny niedostateczne zostały przyznane przez 3,6% ankietowanych.  
Respondenci ci wyrażali niezadowolenie z porady udzielonej przez rzecznika, np. w sytuacji braku 
możliwości odstąpienia od umowy w wyniku upływu ustawowo określonego terminu.

Rzecznicy przygotowywali pozwy, wezwania przedsądowe, sprzeciwy od wydanych nakazów zapłaty,  
odpowiedzi na pozwy, składali skargi na komornika oraz uczestniczyli w rozprawach sądowych.

Jedenastu rzeczników (na 29 skontrolowanych) przygotowało co najmniej jeden pozew  
dla konsumenta. Najwięcej pozwów przygotowali rzecznicy w Warszawie (41) i Otwocku (23). 
Pozostali rzecznicy ograniczyli swoje działania do poinformowania konsumenta o możliwości 
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skorzystania z drogi sądowej. Rzecznicy z reguły odmawiali przygotowania wniesienia pozwu 
jeśli z przekazanego przed konsumentów materiału dowodowego i odpowiedzi przedsiębiorcy 
wynikało, że sporządzenie pozwów było bezpodstawne. Nie zamykało to jednak konsumentowi 
możliwości samodzielnego wystąpienia na drogę sądową.

Z przesłanych do NIK ankiet wynika, że porady udzielone przez rzeczników w ich sprawach były: 
zrozumiałe (26,4%), obejmowały całość sprawy (22,2%), pozwoliły na rozwiązanie problemu (22,2%) 
oraz były szybko udzielone (19,9%). Odsetek ocen odpowiedzi określonych powyższymi cechami 
stanowił 90,6% wszystkich ocen. Pozostałe odpowiedzi, w opinii 8,1% ankietowanych: nie wniosły 
niczego do rozwiązania sprawy (4,9%), były zdawkowe (1,5%) i skomplikowane (1,0%), konsumenci 
długo czekali na odpowiedź rzecznika (1,7%) bądź nie otrzymali jej wcale (0,3%). Pomoc udzielana 
przez rzeczników to przede wszystkim porady prawne (22,3%) i wskazówki do rozwiązania  
sprawy (20,8%) oraz przygotowanie pism, które konsumenci skierowali do przedsiębiorców,  
banków i sądów (łącznie 36,5%). Rzecznicy podjęli interwencje (17,7%) polegające na skierowaniu 
wystąpień do przedsiębiorców w celu wyegzekwowania praw konsumentów. 2,2% ankietowanych 
stwierdziło, że nie otrzymało żadnej pomocy. Jeden z ankietowanych napisał: oczekiwałem,  
że rzecznik będzie mnie reprezentował przed sądem, ale pozostawił to mnie.

Tylko pięciu skontrolowanych rzeczników w okresie objętym kontrolą wytoczyło powództwa 
na rzecz konsumentów. Tam, gdzie rzecznicy wnosili powództwa zazwyczaj sprawy kończyły się 
po myśli konsumentów. Najwięcej powództw wytoczył miejski rzecznik w Warszawie (12 powództw, 
z których 10 wygranych). Tą formę pomocy wykorzystali także np. rzecznicy powiatowi  
np. w Mikołowie, , Starachowicach i Chrzanowie oraz miejski rzecznik w Zamościu.

Argumenty przedstawiane przez rzeczników, którzy nie wytaczali powództw dotyczyły:

 � braku czasu (Myślenice – rzecznik zatrudniony tylko na 1/4 etatu);
 � braku środków finansowych (Chojnice, Myślenice, Otwock, Słupsk);
 � braku zgłoszeń spraw nietypowych lub masowością roszczeń danego typu (powiatowy 

rzecznik w Wałbrzychu) lub przyjęcia zasady, że rzecznik kieruje sprawę do sądu w przypadku, 
gdy ma do czynienia z osobami nieporadnymi, starszymi lub biednymi, a taka sytuacja  
nie wystąpiła (Tarnów).

Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy o okik rzecznik konsumentów może w szczególności wytaczać 
powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować, za ich zgodą, do toczącego się postępowania 
w sprawach o ochronę interesów konsumentów. Zgodnie z art. 96 ust.1 pkt 11 ustawy z dnia 
28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych rzecznik konsumentów w sprawach 
dotyczących ochrony indywidualnych interesów konsumenta nie ma obowiązku uiszczania kosztów 
sądowych11. Oznacza to, że występując z powództwem w sprawie konsumenta, nie ponosi żadnych 
kosztów, niemniej jednak sąd w niektórych przypadkach może obciążyć rzecznika kosztami,  
gdy rozstrzygnięcie będzie niekorzystne dla konsumenta.

NIK ocenia, że rzecznicy rzadko udzielają pomocy w postaci występowania przed sądem w imieniu 
konsumenta. Zdaniem NIK regułą powinno być oferowanie, osobom starszym, nieporadnym 
nie tylko przygotowania pozwu przeciwko przedsiębiorcy, ale również wytoczenia powództwa 
i reprezentowania konsumenta w sądzie przez rzecznika.

11  Dz. U. z 2014 r. poz 1025, ze zm.
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3.1.3.  Rozpatrywanie zawiadomień i  prowadzenie postępowań w  sprawach dotyczących naruszenia 
zbiorowych interesów konsumentów

UOKiK klasyfikował wpływające pisma informujące o nieprawidłowościach jako:

 � zawiadomienia, o których mowa w art. 100 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, 
dotyczące podejrzenia naruszenia zbiorowych interesów konsumentów;

 � skargi konsumenckie, w których poruszane były sprawy związane z dokonywaniem  
zakupów towarów i usług. 

W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 maja 2015 r. do Prezesa UOKiK wpłynęły 1 304 sprawy 
dotyczące sprzedaży bezpośredniej od osób fizycznych, rzeczników konsumentów, federacji 
konsumentów, organów inspekcji handlowej, prokuratury oraz sądów. Po analizie merytorycznej 
korespondencji, jako zawiadomienia w trybie art. 100 ustawy o okik dotyczące sprzedaży 
bezpośredniej, zakwalifikowano 169 spraw.

Prezes UOKiK podejmował decyzje o wszczęciu postępowania wyjaśniającego na podstawie 
art. 48 ust. 1 ustawy o okik poprzedzone analizą bezprawności zachowania przedsiębiorcy, 
naruszenia zbiorowych interesów konsumentów i skali tego naruszenia oraz liczby sygnałów 
dotyczących zachowania przedsiębiorcy. W celu sprawnej weryfikacji, w Centrali i w Delegaturach 
UOKiK utworzono bazę danych, w  której gromadzono sygnały wpływające do Urzędu  
oraz informacje o wszystkich prowadzonych w UOKiK postępowaniach.

Kontrolą objęto korespondencję związaną z naruszeniem zbiorowych interesów konsumentów 
wobec 23 przedsiębiorców. Postępowania wyjaśniające zostały wszczęte w stosunku do 17 z nich. 
W siedmiu przypadkach, po zakończeniu postępowania wyjaśniającego wszczęte zostały 
postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. W pięciu 
postępowaniach Prezes UOKiK wydał decyzje, natomiast dwa pozostawały w toku.

Z analizowanych zawiadomień wynika, że przedmiotem składanych do UOKiK zawiadomień  
były głównie:

 � klauzule niedozwolone w treści umów,

 � utrudnianie konsumentom odstąpienia od umowy,

 � różnego rodzaju praktyki wprowadzające konsumentów w błąd.

W każdym przypadku w  UOKiK dokonywano analizy kwestii bezprawności zachowania 
przedsiębiorcy, badano występowanie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów oraz skalę 
tych naruszeń. Weryfikowano liczbę wpływających do UOKiK sygnałów oraz analizowano treści 
tych sygnałów pod kątem spełnienia przez daną praktykę znamion bezprawności oraz naruszenia 
zbiorowych interesów konsumentów.

Przesłankami braku wszczynania postępowań wyjaśniających były:

 � mała skala zaobserwowanych nieprawidłowości,
 � indywidualny charakter naruszenia i wynikający z tego brak przesłanki naruszenia zbiorowych 

interesów konsumentów,

 � brak kompletności informacji przekazanych przez zawiadamiającego i nieuzupełnienie 
braków pomimo wezwania,

 � zaprzestanie działalności przez przedsiębiorcę.
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Zgodnie z art. 48 ust 4 ustawy o okik postępowanie wyjaśniające w sprawie praktyk naruszających 
zbiorowe interesy konsumentów nie powinno trwać dłużej niż cztery miesiące, a w sprawach 
szczególnie skomplikowanych – nie dłużej niż pięć miesięcy. Przed dniem 18 stycznia 2015 r.12 
ustawowy termin zakończenia postępowań wyjaśniających wynosił 30 dni, a w sprawach 
szczególnie skomplikowanych 60 dni.
Spośród badanych spraw, w których postępowania wyjaśniające, zostały przez UOKiK zakończone 
w żadnym przypadku nie dotrzymano terminu określonego w art. 48 ustawy o okik. Czas trwania 
15 zakończonych postępowań (dwa postępowania były w toku) wynosił od pięciu miesięcy 
i siedmiu dni do dwudziestu miesięcy. Średni czas prowadzenia postępowań wyjaśniających 
w wylosowanej próbie wynosił ponad 10 miesięcy.
Badanie dokumentacji postępowań nie wykazało istotnych nieuzasadnionych okresów bezczynności 
po stronie UOKiK. Czynnikiem mającym wpływ na czas trwania postępowań był sposób prowadzenia 
czynności oparty na wymianie korespondencji z przedsiębiorcą. Urząd wielokrotnie zwraca się  
do przedsiębiorców o dostarczenie w wyznaczonym terminie informacji i dokumentów, każdorazowo 
otrzymując obszerny materiał dowodowy. UOKiK nie wykorzystywał instrumentu kontroli 
u przedsiębiorcy jako standardowego postępowania mogącego przyspieszyć postępowania. 
Kontrola prowadzona była wtedy, gdy istniało podejrzenie, że przedsiębiorca miałby uzasadnione 
powody, aby nie udzielić UOKiK informacji. NIK podziela zdanie UOKiK, że wprowadzenie 
instytucji tzw. „tajemniczego klienta”13 ma ułatwić Prezesowi UOKiK wywiązanie się z obowiązku 
udowodnienia przedsiębiorcy naruszenia przepisów.
Opóźnienia występowały również w postępowaniach w sprawie praktyk naruszających zbiorowe 
interesy konsumentów. W wylosowanej do kontroli próbie 26 spraw, po przeprowadzeniu 
postępowań wyjaśniających w 17 sprawach, wszczęto siedem postępowań w sprawie praktyk 
naruszających zbiorowe interesy konsumentów, z których pięć zakończono. Zgodnie z art. 104 
ustawy o okik, postępowanie w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów 
powinno być zakończone w terminie czterech miesięcy, a w sprawie szczególnie skomplikowanej 
– nie później niż pięć miesięcy od dnia jego wszczęcia. Przed dniem 18 stycznia 2015 r. termin 
zakończenia postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów 
wynosił dwa miesiące, a w sprawach szczególnie skomplikowanych trzy miesiące.
W dwóch (spośród pięciu) postępowań, które zostały zakończone, Prezes UOKiK nie dotrzymał 
terminu. Postępowania w tych sprawach trwały ponad siedem i ponad 19 miesięcy.

Przyczynami przedłużenia terminu były podobnie jak w postępowaniach wyjaśniających:
 � analiza obszernego materiału dowodowego;
 � oczekiwanie na informację od przedsiębiorcy, mimo monitów;
 � obszerność wniosków dowodowych składanych w sprawie przez przedsiębiorcę (np. sześć 

pism przedsiębiorcy zawierających wnioski dowodowe) oraz złożenie przez przedsiębiorcę 
propozycji (i jej modyfikacje) zobowiązania zaniechania określonych działań w rozumieniu 
art. 28 ustawy o okik.

Prezes UOKiK jako przyczyny wymienił również: 
 � zmiany prowadzącego postępowanie w związku z rozwiązaniem umowy o pracę;
 � konieczność ustosunkowania się do wniosków dowodowych oraz stanowiska przedsiębiorcy.

12  Ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania 
cywilnego. Dz. U. z 2014 r., poz. 945. 

13  Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw,  
Dz. U. z 2015 r. poz. 1634.
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W ocenie NIK, dla zapewnienia terminowego zakańczania przez Prezesa UOKiK postępowań 
niezbędne jest usprawnienie procesu ich prowadzenia. Zdaniem NIK mogłoby temu służyć szersze 
stosowanie dotychczas istniejących instrumentów, np. kontroli u przedsiębiorców.

Zdaniem NIK, z punktu widzenia ochrony zbiorowych interesów konsumentów niezbędne 
są działania zmierzające do maksymalnego zabezpieczenia interesów konsumentów w okresie  
po wszczęciu postępowania do wydania decyzji. Służą temu zmiany ustawy o okik14, wprowadzające 
instytucję tzw. decyzji tymczasowych. Prezes UOKiK będzie mógł przed zakończeniem 
postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, w drodze decyzji, 
zobowiązać przedsiębiorcę, któremu zarzucane jest stosowanie takiej praktyki, do zaniechania 
określonych działań.

Niedotrzymywanie terminów wynikających z art. 104 ustawy o okik w postępowaniach w sprawie 
praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, została wskazane przez NIK już w kontroli 
Funkcjonowanie systemu ochrony praw klientów podmiotów rynku finansowego15. Izba sformułowała 
wówczas wniosek o podjęcie działań w celu zapewnienia terminowej realizacji tych postępowań. 
Jednak, jak wykazała niniejsza kontrola, nadal nie były dotrzymywane terminy, aczkolwiek 
długotrwałość postępowań wynikała ze stopnia skomplikowania spraw i stosowanych przez UOKiK 
narzędzi, a nie zaniedbań leżących po stronie Urzędu.

3.1.4. Ochrona danych osobowych

W pismach kierowanych przez konsumentów do UOKiK, wskazywano na  możliwość 
nieuprawnionego wykorzystania lub zbierania danych osobowych. W odpowiedziach konsumenci 
informowani byli o kompetencjach Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych16 
i prawie do złożenia skargi do tego organu. 

W przypadku podejrzenia naruszenia ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych17, mogącego jednocześnie stanowić naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, 
Urząd postępował zgodne z ustawą okik. I tak:

 � uznano za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów zamieszczanie przez przedsiębiorcę 
we wzorcu umowy sprzedaży postanowienia o treści: „Kupujący oświadcza, że wyraża zgodę 
na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych firmy oraz na ich przetwarzanie 
zgodnie z treścią ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych”

 � uznano za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów zamieszczanie we wzorcu 
umowy sprzedaży postanowienia o treści: „Kupujący oświadcza, że wyraża zgodę/nie wyraża 
zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego zgodnie z ustawą 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Kupujący oświadcza również, 
iż został poinformowany o celu przetwarzania danych osobowych Kupującego (tj. celu 
marketingowym związanym z działalnością Sprzedającego oraz podmiotów z nim powiązanych 
oraz współpracujących), o prawie dostępu do swoich danych i prawie ich poprawiania  
oraz o prawie do żądania ich usunięcia. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 
osobowych także w przyszłości, jeżeli cel przetwarzania danych nie ulegnie zmianie”.

14  Ustawa o  zmianie ustawy o  ochronie konkurencji i  konsumentów oraz niektórych innych ustaw, uchwalona w  dniu  
5 sierpnia 2015 r.

15  Nr ewid. 13/2014/P/13/038/KBF.

16  Dalej: GIODO.

17  Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, ze zm.
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Na zbieranie danych osobowych przez sprzedawców w trakcie pokazów wskazują również 
wyniki ankiety NIK. Ankietowani jednak nie sygnalizowali żadnych problemów wynikających 
z przekazania danych lub wymuszania przekazania takich danych. 

3.1.5. Kontrole wzorców umów i rejestr klauzul niedozwolonych

UOKiK prowadził zarówno kontrole planowane sektorów jak i bieżące, podejmowane ad hoc, 
adekwatnie do wpływających do UOKiK sygnałów konsumenckich i uzyskiwanych z monitoringu.

W okresie od początku 2012 r. do 31 maja 2015 r. przeprowadzono ogółem 117 kontroli wzorców 
umów stosowanych przez podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią. W wyniku kontroli 
wszczęto 81 postępowań w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

UOKiK opublikował na swojej stronie internetowej 13 raportów z przeprowadzonych przez siebie 
kontroli (w 2012 r. – sześć, w 2013 r. – trzy i w 2014 r. – cztery). Jedna kontrola dotyczyła sprzedaży 
bezpośredniej i została podsumowana w raporcie opublikowanym w 2012 roku – Rynek sprzedaży 
bezpośredniej w Polsce. W wyniku tej kontroli Prezes UOKiK wytoczył powództwa do Sądu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolony18 
przeciwko dziesięciu przedsiębiorcom. Spośród 20 zakwestionowanych postanowień 
wzorców umów, osiem zostało wpisanych do Rejestru klauzul niedozwolonych19, a dziewięć 
oczekuje na wpisanie, pomimo że ostateczny wyrok zapadł w dniu 6 lutego 2014 r. Urząd nie miał  
jednak podstaw do dokonania wpisu, ponieważ wyrok nie został doręczony do UOKiK.

Prezes UOKiK dokonuje wpisu do Rejestru na podstawie odpisu prawomocnego wyroku przesłanego 
przez sąd20. Pomiędzy datą ostatecznego wyroku a datą wpisania klauzuli niedozwolonej  
do Rejestru mijało od 75 do 122 dni, przy czym działania Urzędu podejmowane były bezzwłocznie 
(do czterech dni). Wynikało to z długotrwałego oczekiwania na doręczenie przez sąd odpisu wyroku, 
na podstawie którego dokonuje się wpisu do Rejestru klauzul niedozwolonych. 

W ocenie NIK podjęcie przez UOKiK działań monitujących powinno przyczynić się do skrócenia 
tego okresu. Wprawdzie obowiązek doręczenia odpisu wyroku ciąży na sądzie, to zważywszy 
na fakt, iż wyrok prawomocny ma skutek wobec osób trzecich dopiero od chwili wpisania 
uznanego za niedozwolone postanowienia wzorca umowy do Rejestru, w interesie konsumentów 
należy dążyć do maksymalnie szybkiego dokonania stosownego wpisu.

Po kontroli Funkcjonowania systemu ochrony praw klientów podmiotów rynku finansowego21  
NIK sformułowała wniosek dotyczący doskonalenia narzędzi wspierających konsumentów 
w dochodzeniu ich praw. W ocenie NIK, UOKiK powinien kontynuować prace legislacyjne 
zmierzające do zmiany formy rejestru klauzul niedozwolonych na bardziej odpowiadającą 
potrzebom konsumentów i przedsiębiorców, jak i działania na rzecz poprawy funkcjonalności 
rozwiązań technicznych służących do posługiwania się rejestrem. W 2011 r. zainicjowano 
konsultacje dotyczące zmian zasad funkcjonowania Rejestru. We współpracy z Ministrem 
Sprawiedliwości sformułowano postulat o zasadności podejścia funkcjonalnego i dokonania 
przeglądu całości regulacji prawnych dotyczących problematyki niedozwolonych postanowień 

18  Również określane jako klauzule niedozwolone 

19  Dalej: Rejestr, o  którym mowa w  art.  47945 §  2 ustawy z  dnia 17  listopada 1964  r. Kodeks postępowania cywilnego,  
Dz. U. z 2014 r. poz. 101, ze zm. Dalej: Kpc.

20  Art. 47945 § 1 i 2 Kpc.

21  Por. przypis 16.
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umownych. Wnioski legislacyjne objęły przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania 
cywilnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2000 r. w sprawie wzoru rejestru 
postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone22. W dniu 23 maja 2014 r. do konsultacji 
społecznych i międzyresortowych skierowano projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy  
– Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

W Urzędzie prowadzone były prace nad przebudową Rejestru jako narzędzia informatycznego, 
które ma spełniać wymagania wynikające z Krajowych Ram Interoperacyjności23. Zakładana 
funkcjonalność obejmuje m.in.: dostęp do Rejestru poprzez wyszukiwarkę znajdującą się na stronie 
internetowej, dodanie nowych danych, możliwość zapisu wybranych wyników wyszukiwania, 
możliwość automatycznego powiadamiania użytkownika o nowych wpisach.

 3.2  Polityka konsumencka

Zgodnie z art. 31 pkt 4 ustawy o okik Prezes UOKiK przygotowuje projekty rządowych programów 
rozwoju konkurencji oraz projekty rządowej polityki konsumenckiej.

Do końca 2013 r. obowiązywała Polityka konsumencka na lata 2010–2013, przyjęta przez Radę 
Ministrów w dniu 27 lipca 2010 r. Od 1 stycznia 2014 r. do 21 września 2015 r., w zakresie polityki 
konsumenckiej nie obowiązywał żaden oficjalny dokument o charakterze strategicznym.  
W tym okresie, według Prezesa UOKiK, priorytetami były: monitoring poziomu respektowania praw 
konsumentów, szybka reakcja na zjawiska patologiczne i maksymalizacja działań edukacyjnych, 
oparte na zasadach skuteczności działania, sprawności.

Prezes UOKiK pod koniec 2012 r. rozpoczął przygotowywania projektów rządowych programów 
rozwoju konkurencji oraz polityki konsumenckiej. Efektem były projekty dwóch dokumentów: 
Polityka konkurencji na lata 2014–2018 i Polityka ochrony konsumentów na lata 2014–2018. 
W dniu 20 lutego 2014 r. oba dokumenty zostały skierowane do konsultacji społecznych 
i międzyresortowych.

Jednak w połowie 2014 r. podjęto decyzję o zaprzestaniu dalszych prac nad tymi dokumentami 
oraz o  opracowaniu jednego dokumentu pod naz wą Polityka ochrony konkurencji 
i konsumentów, nad którym prace ukończono w lipcu 2015 r. Powodem było poddanie 
ewaluacji dotychczasowego projektu, po powołaniu24 nowego kierownictwa UOKiK W wyniku 
ewaluacji kontynuowano prace nad stworzeniem Polityki ochrony konkurencji i konsumentów 
jako jednego kompleksowego dokumentu.

Ostatecznie Polityka ochrony konkurencji i konsumentów została przyjęta przez Radę Ministrów 
w dniu 22 września 2015 r.

NIK ocenia, że zmiana przyjętej koncepcji projektu rządowej polityki w obszarze rozwoju 
konkurencji i ochrony konsumentów, która nastąpiła w końcowej fazie prac nad sporządzonymi 
projektami dokumentów, spowodowała znaczne wydłużenie prac nad dokumentem finalnym. 
W konsekwencji, w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 21 września 2015 r., nie obowiązywał żaden 
dokument o charakterze strategicznym, który kształtowałby założenia, cele i mierniki rządowej 
polityki w obu obszarach działań Urzędu.

22  Dz. U. Nr 62, poz. 723.

23  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych 
wymagań dla rejestrów publicznych i  wymiany informacji w  postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań  
dla systemów teleinformatycznych, Dz. U. z 2012 r. poz. 526, ze zm.

24  W dniu 20 marca 2014 r. stanowisko Prezesa UOKiK objął Adam Jasser.
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Polityka ochrony konkurencji i konsumentów przyjęta przez Radę Ministrów, w przeciwieństwie 
do dwóch projektów procedowanych w latach 2012–2014, nie zawiera okresu obowiązywania  
ani konkretnych i precyzyjnie sformułowanych celów i priorytetów ani harmonogramów 
i mierników stopnia realizacji. W ocenie NIK, brak mierników i kryteriów, według których można 
by ocenić w jakim stopniu realizowane są założenia Polityki oraz brak przewidywanych okresowych 
ocen efektów realizacji Polityki są istotnymi mankamentami systemu ochrony praw konsumentów.

Zdaniem NIK, pomimo że w ustawie o okik nie określono elementów, które powinien zawierać 
dokument rządowy pod nazwą „polityka”, to z punktu widzenia rzetelności i celowości wskazane 
wyżej elementy każdorazowo powinny zostać uwzględnione. W ocenie NIK uznanie, że Polityka 
nie jest „programem rozwoju” w rozumieniu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju25  
nie może usprawiedliwiać braku podstawowych elementów, które pomogą również UOKiK 
ocenić realizację przygotowanej przez siebie Polityki.

NIK nie wnosi uwag do realizacji Polityki konsumenckiej na lata 2010–2013. W wyniku działań 
UOKiK w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów i wydaniu wyroków 
przez SOKiK uznających postanowienia wzorców umów za niedozwolone, do Rejestru klauzul 
niedozwolonych zostało wpisanych 3 657 postanowień. W roku 2014 w wyniku wyroków SOKiK 
uznających postanowienia wzorców umów za niedozwolone, do Rejestru klauzul niedozwolonych 
zostało wpisanych kolejnych 438 postanowień. Sprawozdanie z realizacji Polityki konsumenckiej 
na lata 2010–2013 zostało przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 19 stycznia 2015 r.

 3.3  Identyfikacja i monitoring problemów związanych ze sprzedażą bezpośrednią

3.3.1.  Analizy rynku sprzedaży bezpośredniej i udzielania kredytów powiązanych ze sprzedażą 
bezpośrednią

UOKiK monitorował rynek pod kątem ochrony praw konsumentów, analizując ich potrzeby. 
Monitorował i analizował także reklamy pod kątem możliwości naruszenia zbiorowych 
interesów konsumentów. UOKiK analizował również skargi, zawiadomienia, informacje  
od Rzecznika Ubezpieczonych, rzeczników konsumentów, Komisji Nadzoru Finansowego 
i innych podmiotów. Prowadził obserwacje rynku, brał udział w grupach roboczych, analizował 
informacje pojawiające się na stronach internetowych i w mediach. Efekty monitorowania były 
dokumentowane między innymi notatkami służbowymi i raportami publikowanymi na stronie 
internetowej Urzędu.

Wprowadzenie formalnej procedury zawierającej zbiór czynności dotyczących wykonania przez 
pracowników UOKiK prac związanych z monitorowaniem rynku finansowego pod kątem ochrony 
interesów konsumentów, było przedmiotem wcześniejszego wniosku pokontrolnego NIK26.  
NIK ocenia, że stosowane narzędzia monitoringu rynku pozwalały na identyfikowanie zagrożeń, 
a konkluzje z monitoringu były dokumentowane w sposób prawidłowy.

W sprawach dotyczących m.in. analizy sprzedaży bezpośredniej, na zlecenie UOKiK w 2013 r., 
powstał27 raport Rynek sprzedaży bezpośredniej w Polsce. Jednym z jego celów było zbadanie 
znajomości praw konsumentów, w tym praw konsumentów przy zawieraniu umów w sprzedaży 

25  Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. Dz. U. z 2014 r. poz. 1649, ze zm.

26  Por. przypis 16.

27  Sporządzony przez konsorcjum Instytutu Badawczego IPC Sp. z o.o. i EU-Consult Sp. z o.o.
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bezpośredniej. Okazało się, że przeciętny poziom znajomości prawa, uprawnień i obowiązków  
– w  kluczowych kwestiach dotyczących praw konsumenckich – nie był wysoki. Jednak 
systematycznie rośnie, co świadczy o rosnącej świadomości konsumentów. Najmniej przyjaznymi 
konsumentom sektorami był sektor finansowy (parabanki, pośrednictwo finansowe) oraz branża 
windykacyjna. W tym sektorze konsumenci najrzadziej dochodzili swoich praw. Konsumenci 
poszukiwali informacji o swoich prawach dopiero w sytuacji spornej. Nie znali instytucji 
zajmujących się ochroną praw konsumentów, nie wiedzieli jakie mają one kompetencje  
oraz mieli znikomą wiedzę na temat możliwości dochodzenia swoich roszczeń poza drogą sądową, 
czy skorzystania z alternatywnych metod rozstrzygania sporów. 

W ocenie NIK konkluzje z badań uwzględniane były w określaniu celów i przyszłych działań UOKiK, 
zwłaszcza w działaniach edukacyjno-informacyjnych.

W trakcie kontroli NIK uzyskała od rzeczników konsumentów informacje czy w jakikolwiek 
sposób pozyskiwali dane o sprzedaży bezpośredniej na terenie swojej działalności. Zdecydowana 
większość takich informacji nie posiadała i nie zabiegała o ich pozyskanie, tłumacząc to brakiem 
uprawnień, brakiem czasu lub brakiem informacji od organizatorów pokazów.

Dobre praktyki

NIK stwierdziła dobre praktyki, np.:
 � rzecznik w Chojnicach kontaktował się z dyrektorami obiektów samorządowych, w których 

odbywały się prezentacje, celem zwrócenia uwagi na zagrożenia związane z udziałem 
w nich seniorów;

 � rzecznik miejski w Zamościu oraz rzecznik powiatowy w Chrzanowie sprawdzili,  
czy w budynkach użyteczności publicznej odbywają się pokazy;

 � rzecznik powiatowy w Wałbrzychu uczestniczył w kilku pokazach;
 � w związku z otrzymywaniem informacji, że sprzedaż bezpośrednia odbywa się na terenie  

kościołów i placówek oświatowych Prezydent m.st. Warszawy wystąpił z apelem 
o nieudostępnianie pomieszczeń w celu sprzedaży bezpośredniej do Metropolity 
Warszawskiego i dyrektorów szkół, placówek oświatowych i kulturalnych prowadzonych 
przez Urząd m.st. Warszawy. 

W ocenie NIK zbieranie danych o formach sprzedaży, które są przyczyną kłopotów grup 
konsumentów pomoże rzecznikom w ukierunkowaniu działalności edukacyjnej i informacyjnej 
na terenie działania rzecznika.

3.3.2. Sprawozdawczość rzeczników konsumentów i organizacji konsumenckich

Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o okik rzecznik konsumentów, w terminie do dnia 31 marca każdego 
roku, przedkłada staroście (prezydentowi miasta) do zatwierdzenia roczne sprawozdanie ze swojej 
działalności w roku poprzednim oraz przekazuje je właściwej miejscowo delegaturze Urzędu.

UOKiK opracował wzór rocznego sprawozdania celem stworzenia jednolitego systemu 
zbierania i wykorzystywania danych od rzeczników konsumentów28. Delegatury UOKiK, 
przekazując wzór, przypominały o konieczności złożenia sprawozdania do dnia 31 marca.  

28  NIK wnioskowała o  podjęcie działań w  celu zunifikowania sprawozdawczości dotyczącej rozpatrywanych spraw  
przez Rzeczników Konsumentów oraz podmioty prowadzące poradnictwo konsumenckie w kontroli Ochrona klientów 
dokonujących zakupów w sklepach internetowych, nr ewid. 9/2013/P/12/053/KGP.
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Wzór został zamieszczony także na  stronie internetowej Urzędu (www.uokik.gov.pl).  
Wzór opracowany przez UOKiK nie był obligatoryjny, w związku z czym niektóre sprawozdania 
przekazane delegaturom UOKiK były opracowana indywidualnie przez rzeczników. Rzecznicy 
w trakcie kontroli wyjaśnili, że ustawa o okik zobowiązuje ich do składania sprawozdań  
lecz pozostawia swobodę co do formy i  zawartości sprawozdania. NIK zauważa jednak,  
że sprawozdania sporządzane przez rzeczników są wykorzystywane do agregacji danych  
i na ich podstawie podejmowane decyzje co do dalszych działań Urzędu, więc powinny zapewniać 
jednolitość i łatwą porównywalność danych. Sporządzając sprawozdanie zgodnie ze wzorcem 
przygotowanym przez UOKiK rzecznicy mogą i powinni przekazywać do Urzędu także inne istotne 
dane o zjawiskach występujących na terenie działalności rzecznika.

Urząd występował do rzeczników o wyjaśnienia dotyczące niektórych danych w sprawozdaniach 
lub innych wątpliwości. Wystąpienia miały charakter roboczy: telefoniczny i korespondencji 
elektronicznej. Rzecznicy pozytywnie odpowiadali na kierowane do nich prośby.

W jednostkowych przypadkach liczba porad udzielonych przez rzeczników była podana 
orientacyjnie. W nielicznych – ewidencja nie była prowadzona w sposób szczegółowy. Urząd 
podejmował działania zmierzające do pozyskania porównywalnych danych poprzez promowanie 
jednolitego wzoru sprawozdania.

Urząd występował do rzeczników konsumentów lub organów samorządowych gdy rzecznicy 
nie złożyli sprawozdania z rocznej działalności. Działania UOKiK odnosiły częściowy skutek, 
np. w 2013 roku Delegatura UOKiK w Łodzi nie uzyskała sprawozdania od jednego rzecznika 
na pięciu, u których podjęła interwencję. Czterej rzecznicy przekazali sprawozdania po terminie. 
Wskutek bezpośrednich wystąpień do rzecznika i starostwa powiatowego, jeden rzecznik 
przekazał sprawozdanie w późniejszym terminie. W okresie objętym kontrolą, powiatowy 
rzecznik konsumentów w Otwocku nie złożył sprawozdania z działalności natomiast błędy 
zawierały sprawozdania rzeczników powiatowych w Ostrołęce, Myszkowie i Mikołowie  
oraz miejskiego rzecznika konsumentów w Zamościu. Rejestry spraw prowadzonych przez 
rzeczników i sporządzane sprawozdania w ocenie NIK były prowadzone rzetelnie. NIK wskazuje, 
że sprawy sprzedaży na odległość były wykazywane w sprawozdaniach przekazywanych  
do UOKiK razem ze sprawami sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa. Również sprawy 
dotyczące problemów kredytów udzielanych na towary kupowane w sprzedaży bezpośredniej  
nie były ujmowane odrębnie lecz jako sprzedaż na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa. 
Takie ujmowanie spraw może być przyczyną trudności UOKiK w ilościowej analizie spraw 
i identyfikowaniu negatywnych zjawisk na rynku.

 3.4  Działalność edukacyjna

3.4.1. Działania informacyjne i edukacyjne na rzecz konsumentów 

Zwiększanie znajomości praw konsumenckich i przełamywanie barier utrudniających konsumentom 
bezpieczne i satysfakcjonujące uczestnictwo w rynku było realizowane poprzez działania 
informacyjne i edukacyjne. Budowały one świadomość praw konsumenckich oraz promowały 
sposoby postępowania. Działania mające na celu pogłębienie wiedzy o prawach przysługujących 
konsumentom, zadaniach UOKiK i rzeczników konsumentów były prowadzone zarówno przez UOKiK, 
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organizacje konsumenckie jak i rzeczników konsumentów. Jako niską UOKiK ocenił znajomość  
praw konsumentów w  raporcie Znajomość praw konsumenckich oraz analiza barier  
utrudniających konsumentom bezpieczne i satysfakcjonujące uczestnictwo w rynku.

UOKiK corocznie opracowywał Harmonogram działań edukacyjno-informacyjnych UOKiK,  
który stanowił podstawę działań w danym roku. Harmonogram uwzględniał wyniki monitoringu 
i wnioski z analizy sprawozdań rzeczników. 

Działania edukacyjne i informacyjne prowadzone były w różnych formach i miejscach, z założeniem 
by mogło z  nich skorzystać jak najszersze grono konsumentów. Informacje na  temat wydarzeń  
– konferencji, debat, seminariów i warsztatów organizowanych przez UOKiK – zamieszczane 
były na stronie internetowej Urzędu.

Co roku przeprowadzane były działania edukacyjne o prawach przysługujących konsumentom 
w trakcie zakupów poza stałymi punktami sprzedaży detalicznej – sprzedaży bezpośredniej. Np.:

 � Senior na zakupach – Raport przygotowany przez UOKiK w 2012 r.;
 � Produkty od akwizytora – szereg działań informacyjnych z okazji Światowego Dnia 

Konsumenta UOKiK przypomniał np. w mediach, o prawach osób kupujących od akwizytora;
 � Dzień Sprzedaży Bezpośredniej (16.10.2013) informacje w mediach i na stronie internetowej 

UOKiK.;
 � W roku 2012 – kampania edukacyjna dla konsumentów w wieku 60+ Bądź świadomym 

konsumentem. Zorganizowano 36 szkoleń, w których wzięło udział ok. 1 800 osób. Spotkania 
poprowadzili m.in. miejscy i powiatowi rzecznicy konsumentów.

W latach 2014–2015 UOKiK regularnie informował o zmianach w zasadach sprzedaży bezpośredniej 
w związku z wejściem w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach 
konsumenta29. Przygotowano komunikaty prasowe dla mediów lokalnych oraz ogólnopolskich, 
np. zorganizował warsztaty dla dziennikarzy Nowe prawa konsumentów – w grudniu 2014 r.

W 2014 r. Urząd wspólnie z Urzędem Komunikacji Elektronicznej przygotował dokument o relacjach 
Prawa telekomunikacyjnego i ustawy o prawach konsumenta. Wśród zagadnień znalazły się 
m.in. obowiązki informacyjne operatora i zasady zawierania umów na odległość oraz poza lokalem 
przedsiębiorcy.

Urząd wydawał publikacje dotyczące ochrony konkurencji i konsumentów. Materiały były 
zamieszczane na stronie internetowej. Publikacje wysyłane były bezpośrednio do rzeczników 
konsumentów, np. na temat nowej ustawy konsumenckiej wysłano 18 427 publikacji.

Prezes UOKiK objął patronatem Wielkopolską Olimpiadę Wiedzy Konsumenckiej oraz przekazywał 
materiały promocyjne dla uczestników konkursów wiedzy konsumenckiej organizowanych  
przez rzeczników z Wołomina, Giżycka i Szczytna.

Od 3 listopada 2014 r. działa strona www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl, będąca kompendium 
wiedzy o ustawie. Na stronie opublikowano odpowiedzi na pytania dotyczące zakupów przez 
Internet, poza lokalem przedsiębiorstwa i w tradycyjnym sklepie. Statystyki z przeprowadzonej 
kampanii wykazały 597 686 unikalnych odsłon strony.

29  Dz. U. z 2014 r. poz. 827, ze zm.
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W styczniu 2015 r. w placówkach Poczty Polskiej umieszczono plakaty30 prezentujące zasady 
reklamacji, a konsumentom przypomniano o specjalnie stworzonej witrynie i gotowych do pobrania 
broszurach oraz ulotkach, np. Vademecum konsumenta, Przepisy konsumenckie dla przedsiębiorców.

Na początku 2015 r. rozpoczęto emisję spotów „Sprawdź, co możesz” przybliżających niektóre 
uprawnienia konsumentów – prawo do reklamacji oraz prawo do odstąpienia od umowy 
w zakupach internetowych. Spoty poświęcono zmianom, jakie miała przynieść ustawa o prawach 
konsumenta, zostały wplecione do sześciu odcinków programu Paragon. W odcinku Zwrot towaru31 
mówiono o zakupach poza lokalem przedsiębiorstwa.

Od początku 2014 roku pracownicy UOKiK wystąpili w 30 audycjach radiowych i telewizyjnych, 
w których mówili o ustawie o prawach konsumenta. Łączna ilość materiałów prasowych, informacji 
w portalach internetowych, audycji radiowych i telewizyjnych, w których wspominany był temat 
ustawy o prawach konsumenta wyniosła od początku 2014 r. ponad 1100. 

NIK pozytywnie oceniła podjęcie i zakres działań informacyjnych i edukacyjnych. NIK wskazała 
jednak na potrzebę oceny skuteczności różnych form działań edukacyjnych i informacyjnych 
prowadzonych przez UOKiK w celu lepszego przygotowania oferty edukacyjnej.

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nakłada na samorząd terytorialny (art. 38) obowiązek 
prowadzenia edukacji konsumenckiej. Spośród 29 skontrolowanych rzeczników NIK pozytywnie 
oceniła działania edukacyjne prowadzone przez 20 z nich. Rzecznicy prowadzili zajęcia w szkołach, 
udzielali wywiadów lokalnym mediom, organizowali spotkania w klubach osiedlowych i klubach 
seniora. Popularnym sposobem propagowania informacji były konkursy dla młodzieży i udział 
rzeczników w wydarzeniach lokalnych.

Wobec 9 rzeczników (w Chojnicach, Siemianowicach Śląskich, Starostwie Powiatowym w Zamościu, 
Myślenicach, Mińsku Mazowieckim, Lubartowie, Kazimierzy Wielkiej i Kamieniu Pomorskim). 
NIK sformułowała uwagi dotyczące potrzeby zwiększenia aktywności rzecznika w prowadzeniu 
edukacji konsumentów.

 � W Mińsku Mazowieckim, mimo inicjatywy rzecznika, starosta nie znalazł w budżecie 
3 tys. zł na nagrody w planowanym konkursie wiedzy konsumenckiej dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych.

 � W Kazimierzy Wielkiej nieprowadzenie przez rzecznika edukacji konsumenckiej wynikał 
z ograniczonego czasu pracy rzecznika (1/8) etatu.

 � W Kamieniu Pomorskim rzecznik nie prowadził żadnej edukacji konsumenckiej z powodu 
braku środków w budżecie starostwa32.

Wobec przytoczonych ustaleń dotyczących niedostatecznej realizacji działań edukacyjnych  
przez rzeczników NIK zauważa, że prowadzenie aktywnej edukacji konsumenckiej jest 
najlepszym sposobem zapobiegania popadaniu w kłopoty. Klienci, którzy znają swoje 
prawa i metody stosowane w sprzedaży bezpośredniej, będą mogli świadomie uniknąć 
kupowania towarów zbędnych, robienia zakupów pod wpływem zabiegów socjotechnicznych.  
A jeśli już się tak stanie, to będą wiedzieli gdzie mogą zwrócić się o pomoc. 

30  Przekazano ponad 5 tys. sztuk plakatów w dwóch formatach.

31  http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/filmy/

32  Powiat kamieński od 2014 r. realizuje Program postępowania naprawczego uchwalony na lata 2014–2017, w związku 
z zagrożeniem naruszenia zasad określonych w art. 242–243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
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3.4.2. Szkolenia rzeczników konsumentów

UOKiK organizował szkolenia dla rzeczników konsumentów, mające na celu podniesienie  
ich kompetencji zawodowych. W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 maja 2015 r. odbyły się m.in.:

 � Szkolenia prawne dla rzeczników konsumentów i pracowników ich biur, przedstawicieli 
wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pracowników organizacji konsumenckich 
w okresie od 1 września 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Przeszkolono 318 powiatowych/miejskich 
rzeczników konsumentów (85% wszystkich).

 � We współpracy z Komisją Nadzoru Finansowego w 2015 r. przeprowadzane były szkolenia 
dla rzeczników konsumentów, dotyczące usług finansowych. W szkoleniach wzięło udział  
119 rzeczników konsumentów.

 � W 2013 r. przeprowadzono szkolenie dla rzeczników konsumentów z województwa kujawsko- 
-pomorskiego i Federacji Konsumentów na temat problemów w działalności poradniczej  
dla konsumentów, w tym dotyczące przedsiębiorców prowadzących działalność w ramach 
sprzedaży bezpośredniej. W spotkaniu wzięło udział dziewięciu rzeczników konsumentów  
oraz sześciu przedstawicieli Federacji Konsumentów.

UOKiK przekazywał rzecznikom konsumentów informacje o szkoleniach organizowanych  
przez inne podmioty. Były to m.in. wydarzeniach związanych ze sprzedażą bezpośrednią, np.:

 � W roku 2014 – kampania informacyjna promującą nowe prawa konsumentów. Przeprowadzone 
zostały szkolenia prawne dla rzeczników konsumentów oraz przedstawicieli ich biur.  
W 10 szkoleniach wzięły udział 543 osoby. Przygotowano stronę internetową z materiałami 
szkoleniowymi33.

 � W roku 2014 – debata Polubowne rozstrzyganie sporów konsumenckich – stan obecny, kierunki 
zmian zainicjowała dyskusję na temat wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy 
w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich. Do debaty zostali 
zaproszeni m.in. rzecznicy konsumentów, eksperci z instytucji zajmujących się arbitrażem  
oraz mediacją, przedstawiciele przedsiębiorców, organizacji konsumenckich.

UOKiK wydawał w  latach 2003–2014 Biuletyn dla rzeczników konsumentów .  Biuletyn  
był wydawany i dystrybuowany do rzeczników cztery razy w roku pocztą elektroniczną34.  
W czasie kontroli NIK trwały prace nad ogłoszeniem konkursu na opracowanie Biuletynu w 2015 r. 
Biuletyn trafił do rzeczników w październiku.

UOKiK przeprowadzał cykliczne badania świadomości konsumentów oraz ankietowe badanie 
ewaluacyjne wśród rzeczników konsumentów – uczestników szkoleń, śledził zainteresowanie 
publikacjami na stronie www.uokik.gov.pl zliczając odsłony komunikatów oraz pobrania 
materiałów. Sprawdzał również ile informacji pojawiło się w mediach. NIK zauważa jednak,  
że do tej pory UOKiK nie przeprowadzał badań skuteczności działań edukacyjnych i informacyjnych 
kierowanych do konsumentów i przedsiębiorców w zakresie sprzedaży bezpośredniej. 
W ocenie NIK badanie takie pozwoliłoby na ocenę skuteczności prowadzonych działań 
edukacyjnych zarówno przez UOKiK jak i rzeczników konsumentów oraz umożliwiło lepsze 
ukierunkowanie takich działań w przyszłości.

33  http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/szkolenie

34  W marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu.
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 3.5  Współpraca podmiotów zajmujących się ochroną konsumentów 

3.5.1. Współpraca UOKiK z instytucjami rynku finansowego

UOKiK współpracował z Komisją Nadzoru Finansowego w sprawach dotyczących kredytu 
konsumenckiego udzielanego przez banki, w szczególności praktyki ograniczającej prawa 
kredytobiorców do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki. Ograniczenie to polegało 
na uznawaniu przez bank daty podpisania umowy przez bank za datę zawarcia umowy, od której 
zaczyna się bieg terminu do odstąpienia od umowy, w sytuacji, gdy bank przesyłał konsumentowi 
egzemplarz umowy pocztą, a konsument dowiadywał się o dacie i zawarciu umowy dopiero  
po otrzymaniu przesyłki.

UOKiK m.in. wystąpił z inicjatywą do Związku Banków Polskich o podjęcie działań, w wyniku 
których współpraca banków z przedsiębiorcami „stosującymi nieuczciwe praktyki podczas 
sprzedaży produktów(…) poza lokalem przedsiębiorstwa zostałaby zakończona lub poddana 
skutecznym systemom kontrolnym ze strony banków”.

3.5.2. Współpraca UOKiK z organizacjami konsumenckimi

Urząd współpracował z organizacjami konsumenckimi: Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, 
Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów, Fundacja Konsumentów. 
Prezes Urzędu, prowadząc konsultacje społeczne, zwracał się o opinię lub wyrażenie poglądu 
w kwestiach związanych z ochroną interesów konsumentów.

Od 2013 r. trwają prace nad rozwiązaniami dotyczącymi wdrożenia do polskiego porządku 
prawnego tzw. dyrektywy35 ADR36 w sporach konsumenckich. Dnia 9 kwietnia 2014 r. Prezes 
UOKiK zwrócił się m.in. do organizacji konsumenckich o zajęcie stanowiska do przygotowywanych 
w Urzędzie wariantów implementacji art. 5 dyrektywy ADR. W Urzędzie zorganizowano spotkanie 
podsumowujące konsultacje.

Implementacja przepisów dyrektywy ADR w celu wprowadzenia rozwiązań prawnych i organizacyjnych, 
dzięki którym nastąpiłaby poprawa efektywności sądownictwa polubownego oraz wzmocnienie 
pozycji konsumenta w alternatywnym sposobie rozwiązywania sporów, była przedmiotem 
wniosku NIK37. W Urzędzie podejmowane są działania w ramach wdrożenia do polskiego porządku 
prawnego pakietu legislacyjnego zawierającego dyrektywę ADR oraz rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu 
rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 
2009/22/WE (rozporządzenie ODR38). Projekt założeń do ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu 
sporów konsumenckich został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 marca 2015 r. Rządowe 
Centrum Legislacji pracuje nad przygotowaniem projektu ustawy.

UOKiK przekazywał organizacjom konsumenckim informacje o szkoleniach i warsztatach 
organizowanych dla ich pracowników.

35  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i  Rady 2013/11/UE z  dnia 21  maja 2013  r. w  sprawie alternatywnych metod 
rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr  2006/2004 i  dyrektywy 2009/22/WE  
(Dz. Urz. UE L 165 z 18 czerwca 2013 r., s. 63).

36  ADR Alternative Dispute Resolution – Alternatywne systemy pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. 

37  Funkcjonowanie systemu ochrony praw klientów podmiotów rynku finansowego.

38  ODR Online Dispute Resolution – internetowe systemy rozstrzygania sporów (Dz. Urz. UE L 165 z 18 czerwca 2013 r., s. 1).
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3.5.3. Współpraca UOKiK z rzecznikami konsumentów

Urząd wykorzystuje informacje przekazywane przez rzeczników konsumentów na temat zjawisk, 
które mogą naruszać interesy konsumentów. Informacje te przekazywane były zarówno z inicjatywy 
rzeczników konsumentów w postaci stosownych zawiadomień, jak i na wnioski Urzędu, który zwracał 
się o informacje nt. konkretnego problemu i przekazanie ewentualnych skarg konsumenckich.

Na 13 zgłoszeń o nieprawidłowościach uzyskanych od rzeczników w czterech zawiadomieniach 
brak było podstaw do wszczęcia postępowania. Natomiast w pozostałych trwały postępowania 
w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Jednego przedsiębiorcę 
Urząd wezwał do zaniechania stosowania postanowień wzorca umowy noszących znamiona 
niedozwolonych postanowień umownych oraz do wyeliminowania naruszeń dających podstawę 
do postawienia zarzutu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. 
Wymierzono również karę dla przedsiębiorcy za nieudzielenie informacji. 

Dzięki zawiadomieniom zgłoszonym przez rzeczników dotyczących sprzedaży bezpośredniej 
informacje dotyczące pięciu firm włączono do toczących się postępowań. 

Prowadzone od 2006 r. w Urzędzie prace nad utworzeniem bazy skarg konsumenckich,  
wraz ze stroną internetową nie przyniosły efektu. Baza miała służyć rzecznikom jako źródło  
oraz platformę wymiany informacji o problemach z jakimi zgłaszają się konsumenci. W wyniku 
kontroli Ochrona klientów dokonujących zakupów towarów w sklepach internetowych NIK 
oceniła, iż decyzja o powstaniu bazy skarg nie była poprzedzona rzetelnym przygotowaniem 
projektu, a Urząd nie podjął skutecznych działań mających na celu opracowanie takiego 
narzędzia, z którego by chciały i mogły korzystać wszystkie podmioty tworzące system ochrony 
konsumenta, w tym rzecznicy. NIK sformułowała także wniosek dotyczący podjęcia działań 
w celu wypracowania wspólnego stanowiska UOKiK oraz podmiotów reprezentujących interesy 
konsumentów w sprawie utworzenia bazy danych skarg konsumenckich.

W II półroczu 2013 r. Urząd przeprowadził ankietę na temat funkcjonalnego i sprawnego narzędzia 
przydatnego w pracy ze skargami konsumenckimi. Na 400 ankietowanych (m.in. rzeczników i organizacji 
konsumenckich) uzyskano 185 odpowiedzi (46%). Analiza wyników ankiet pokazała, że możliwe 
jest stworzenia bazy skarg u mniej niż połowy respondentów; 58 odpowiedzi wyrażało niechęć,  
lub brak potrzeby powstania bazy skarg. Ostatecznie stwierdzono, iż stworzenie bazy skarg niesie ze sobą 
istotne ryzyko niepowodzenia, z uwagi na niskie zainteresowanie potencjalnych jej użytkowników.

UOKiK opracowuje „Platformę współpracy” z  rzecznikami konsumentów i organizacjami 
konsumenckimi. Celem jest stworzenie bazy wiedzy dla rzeczników, przedstawicieli organizacji 
konsumenckich i wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz forum dyskusyjnego, 
które ma służyć wymianie wiedzy i doświadczeń między podmiotami świadczącymi pomoc 
indywidualnym konsumentom. Platforma ma umożliwić pozyskiwanie istotnych dla UOKiK 
informacji dotyczących zjawisk rynkowych z zakresu ochrony konsumentów. Do zakończenia 
kontroli NIK data uruchomienia platformy nie była znana.

3.5.4. Współpraca z organami ścigania przestępstw

Prezes UOKiK w dniu 27 listopada 2012 r. zawarł z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
i w dniu 15 stycznia 2013 r. z Prokuratorem Generalnym porozumienia o współpracy w zakresie 
rozpoznawania, zapobiegania oraz zwalczania występujących w obrocie gospodarczym zagrożeń 
godzących w bezpieczeństwo państwa lub w interesy przedsiębiorców i konsumentów, których 
ochrona leży w interesie publicznym.
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Organy, zobowiązały się do współpracy, koordynowania wspólnych przedsięwzięć oraz świadczenia 
wzajemnej pomocy, mających na celu rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie występujących 
w obrocie gospodarczym zagrożeń godzących w bezpieczeństwo wewnętrzne państwa  
lub w interesy przedsiębiorców i konsumentów, których ochrona leży w interesie publicznym. 
Współpraca polega w m.in. na wymianie informacji, koordynowaniu działań, organizowaniu 
wspólnych konferencji, seminariów oraz szkoleń, doskonaleniu metodyki wykonywania zadań 
i czynności służbowych, uzgadnianiu oraz podejmowaniu, w zakresie swojej właściwości, 
wspólnych działań dotyczących zdarzeń lub podmiotów pozostających w zainteresowaniu 
sygnatariuszy porozumień. 
Rezultatem było m.in. spotkanie w maju 2015 r. przedstawicieli UOKiK i przedstawicieli Prokuratury 
Generalnej w sprawie tzw. „przestępstw garnkowych”.

 � Prokuratura planowała przeprowadzenie lustracji postępowań karnych toczących się 
w sprawie sprzedaży garnków, materaców i innych produktów w trakcie pokazów. Urząd miał 
przekazywać dane niezbędne do kwalifikacji spraw do lustracji, w tym informacji o nazwach 
przedsiębiorców pojawiających się w toku postępowań prowadzonych przez Urząd oraz spraw  
zgłaszanych organom ścigania przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej  
lub przyczyn umarzania postępowania lub odmowy wszczęcia przez organy ścigania.

 � Wskazano na problem identyfikacji przesłanek kodeksowych oszustwa, łączącego się 
z zamiarem bezpośrednim i umyślnym doprowadzeniem do niekorzystnego rozporządzenia 
majątkiem przez ofiarę przestępstwa;

 � Ujawniono trudności we współpracy z domniemanymi ofiarami oszustw, gdyż odmawiają 
współpracy z organami ścigania, odstępują od oskarżeń i określenia sprawców, problematyczne 
są niejasne powiązania prawne pomiędzy osobami prawnymi i fizycznymi będącymi 
faktycznymi sprzedawcami oferowanych w trakcie pokazów produktów, organizatorami 
pokazów, prezenterami, osobami informującymi o pokazie (zazwyczaj telefonicznie);

Prokurator Generalny poinformował Prokuratorów Apelacyjnych o kompetencjach Prezesa UOKiK  
oraz o pomocy ze strony Urzędu w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych, których 
przedmiotem jest ochrona konkurencji i konsumentów. Prokurator Generalny wyznaczył 
prokuratora z Departamentu Postępowania Przygotowawczego do kontaktów roboczych. 
Prezes UOKiK wskazał Prokuratorowi Generalnemu sprzedaż bezpośrednią jako istotny obszar 
zainteresowania UOKiK. 

Urząd przekazywał organom ścigania sygnały, które mogły wskazywać na oszustwa na szkodę 
konsumentów o charakterze szerszym niż indywidualny. W sprawach indywidualnych Urząd 
sugerował konsumentom samodzielne zawiadomienie organów ścigania.

 3.6  Skargi konsumentów na działania UOKIK i rzeczników konsumentów

W okresie objętym kontrolą wpłynęły cztery skargi na działalność UOKiK związaną ze sprzedażą  
bezpośrednią, z których jedna była zasadna. Konsument nie otrzymał odpowiedzi na zawiadomienie 
złożone w trybie art. 100 ustawy o okik, co stanowiło naruszenie postanowienia art. 86 ust. 4 
ustawy o okik, zgodnie z którym Prezes Urzędu przekazuje zgłaszającemu zawiadomienie 
w terminie określonym w art. 35–37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
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administracyjnego3 9  informację na  piśmie o  sposobie rozpatrzenia zawiadomienia  
wraz z uzasadnieniem. Pozostałe trzy skargi były niezasadne. Wszystkie skargi dotyczyły sposobu 
rozpatrzenia spraw przez UOKiK i zostały załatwione terminowo.

Na działalność kontrolowanych powiatowych i miejskich rzeczników wpłynęło 35 skarg.  
Żadna skarga nie została uznana za zasadną.

W ocenie NIK starostowie (burmistrzowie lub prezydenci miast) rzetelnie rozpatrywali skargi 
na działalność rzeczników konsumentów. 

 3.7  Usytuowanie rzecznika w strukturze urzędu

Zgonie z art. 40 ust. 3 i 4 ustawy o okik rzecznik konsumentów jest wyodrębniony organizacyjnie 
w strukturze starostwa powiatowego lub urzędu miasta i jest bezpośrednio podporządkowany 
staroście lub prezydentowi miasta. W Jaworze i Kamieniu Pomorskim rzecznicy byli podporządkowani 
wicestarostom, zaś w Urzędzie Miasta Zamość – sekretarzowi miasta co było niezgodne z przywołanym 
przepisem.

NIK stwierdziła, że w regulaminach organizacyjnych pozostałych urzędów stanowisko rzecznika 
konsumentów było wyodrębnione organizacyjnie. W Starostwie Powiatowym w Pińczowie  
mimo wyodrębnienia w regulaminie organizacyjnym stanowiska rzecznika i podporządkowania  
go staroście faktycznie takie stanowisko nie zostało wyodrębnione. Zadania rzecznika były wykonywane 
przez różnych pracowników urzędu, w tym na ustne polecenie starosty. Przez miesiąc stanowisko 
rzecznika było w ogóle nie obsadzone. W Drawsku Pomorskim i Kazimierzy Wielkiej obowiązki 
rzecznika wykonywał naczelnik wydziału podległy sekretarzowi miasta. NIK stoi na stanowisku,  
że wyodrębnienie organizacyjne rzecznika nie powinno być jedynie formalne, w regulaminie urzędu, 
ale również faktyczne.
Wszystkie osoby zatrudnione na stanowiskach rzeczników spełniały wymagania formalne40: 
legitymowały się wyższym wykształceniem, w zdecydowanej większości prawniczym i stażem 
pracy. W Starostwach Powiatowych w Kłodzku i Pińczowie jako rzecznicy zostały zatrudnione osoby  
nie posiadające w chwili zatrudnienia wymaganego ustawą pięcioletniego stażu zawodowego.

Zakresy zadań rzeczników określone w regulaminach organizacyjnych urzędów, był zgodne 
z katalogiem zadań określonym w art. 42 ustawy o okik. Jedynie w regulaminie organizacyjnym 
Starostwa Powiatowego w Lubartowie brak było zadań dotyczących występowania do przedsiębiorców 
w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów oraz edukacji konsumenckiej. Regulamin 
organizacyjny Starostwa Powiatowego w Słupsku podobnie nie uwzględniał zadań polegających 
na występowaniu do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów  
oraz współdziałaniu z organami Inspekcji Handlowej.

39  Dz. U. z 2016 r. poz. 23.

40  Zgodnie z art. 40 ust. 2 rzecznikiem może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie, w szczególności prawnicze  
lub ekonomiczne, i co najmniej pięcioletnią praktykę zawodową.
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 4.1  Przygotowanie i organizacja kontroli

W przygotowaniu kontroli przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym w sprzedaży 
bezpośredniej wykorzystane zostały m.in.: 

 � Raport rynek sprzedaży bezpośredniej w Polsce – UOKiK, sierpień 2012
 � Informacja o wynikach kontroli NIK Ochrona klientów dokonujących zakupów towarów 

w sklepach internetowych (P/12/053)
 � Informacja o wynikach kontroli NIK Funkcjonowanie systemu ochrony praw klientów instytucji 

finansowych (P/13/038)

Jednostką koordynującą kontrolę był Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji, 
który skontrolował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz czterech rzeczników 
konsumentów. W kontroli wzięło udział 8 Delegatur NIK: w Gdańsku, Katowicach, Kielcach 
Krakowie, Lublinie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu. Wykaz jednostek objętych kontrolą 
i jednostek organizacyjnych NIK biorących udział w kontroli zamieszczono w załączniku 7.3 
Wykaz jednostek objętych kontrolą.

Przy doborze podmiotów do kontroli kierowano się reprezentatywnością próby rzeczników 
poddanych kontroli, ze względu na siedzibę rzecznika.

 4.2  Postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakończeniu kontroli

Czynności kontrolne przeprowadzone zostały w okresie od 27 maja do 30 października 2015 r. 
Najwyższa Izba Kontroli skierowała do wszystkich podmiotów objętych kontrolą wystąpienia 
pokontrolne, w których zawarte zostały oceny i uwagi dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości 
i uchybień w obszarach działalności objętych badaniami NIK. Do wystąpień kierownicy jednostek 
kontrolowanych nie złożyli zastrzeżeń.

W wystąpieniach pokontrolnych NIK sformułowała łącznie 64 wnioski pokontrolne. 

W wystąpieniu skierowanym do Prezesa UOKiK NIK wnioskowała o:

1) Przedkładanie projektów rządowych programów rozwoju konkurencji oraz projektów 
rządowej polityki konsumenckiej w terminie umożliwiającym Radzie Ministrów ich przyjęcie 
niezwłocznie po upływie ważności poprzednich dokumentów w tym zakresie. 

2) Zawieranie w projektach strategicznych dokumentów programowych zapisów umożliwiających 
ocenę stopnia realizacji zamierzeń określonych w tych dokumentach.

3) Podjęcie działań w celu zapewnienia realizacji postępowań w terminach określonych 
w ustawie o okik.

4) Zwiększenie aktywności w pozyskiwaniu prawomocnych wyroków sądowych w sprawach 
uznania klauzuli za niedozwoloną, w celu sprawnego dokonania wpisu do Rejestru klauzul 
niedozwolonych.

5) Dokonanie ewaluacji skuteczności przeprowadzanych działań edukacyjnych i informacyjnych.

Prezes UOKiK odnosząc się do pierwszego wniosku stwierdził, że obowiązująca obecnie „Polityka 
ochrony konkurencji i konsumentów” nie ma charakteru terminowego i jej ważność nie upłynie. 
Pozwoli to na bieżące modyfikowanie dokumentu, stosownie do zjawisk rynkowych.
W stosunku do drugiego wniosku przywołał ponownie argument podnoszony w trakcie 
kontroli o braku zasadności przypisywania „Polityce ochrony konkurencji i konsumentów” 
przymiotu programu rozwoju w rozumieniu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 
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NIK w trakcie kontroli tego argumentu nie podzieliła oceniając, że celowym jest umieszczanie 
w projektach strategicznych dokumentów programowych zapisów umożliwiających ocenę stopnia 
realizacji zamierzeń.
Realizując trzeci wniosek Prezes UOKiK poinformował o powołaniu Komitetu Ewaluacyjnego, 
którego zadaniem będzie m.in. monitoring postępu prac nad prowadzonymi postępowaniami  
oraz o podjęciu decyzji o modernizacji bazy danych Konsumenci funkcjonującej w Urzędzie.

Prezes UOKiK zobowiązał się do skierowania pism do sądów pierwszej i drugiej instancji właściwych 
do stwierdzenia prawomocności orzeczeń, celem ugruntowania współpracy w zakresie sprawnego 
przekazywania odpisów prawomocnych wyroków.
Odnośnie wprowadzenia ewaluacji działań edukacyjnych Prezes UOKiK podzielił stanowisko NIK 
i zadeklarował podjęcie takich działań.

We wnioskach skierowanych do starostów, burmistrzów i prezydenta miasta NIK wnosiła o:
 � rzetelne prowadzenie rejestru spraw wpływających do rzecznika oraz rzetelne i terminowe 

sporządzania sprawozdań,

 � zintensyfikowanie działań edukacyjnych,

 � egzekwowanie wyjaśnień od przedsiębiorców,

 � podporządkowanie rzecznika bezpośrednio staroście,

 � zwiększenie dostępności rzecznika poprzez wydłużenie czasu pracy,

 � przekazywanie informacji o problemach konsumenckich,

 � poprawienie dostępności siedziby rzecznika. i poprawienie jej oznaczenia,

 � skrócenie czasu rozpatrywania spraw konsumenckich.

Wszystkie skontrolowane jednostki wprowadziły lub są w trakcie wprowadzania rozwiązań 
mających na celu rzetelną rejestrację spraw wpływających do rzecznika i udzielanych porad, 
a także rzetelnego i terminowego sporządzania sprawozdań. Rzecznicy rozszerzą działania 
edukacyjne, a starostowie mają przeznaczyć na ten cel środki finansowe. Starostowie zmienili 
regulaminy organizacyjne aby rzecznik był bezpośrednio podporządkowany staroście. W miarę 
możliwości siedziby rzeczników są dostosowywane do potrzeb osób niepełnosprawnych.  
Tam gdzie nie było to możliwe rzecznik przyjmuje konsumentów na parterze budynku. Poprawiono 
także oznaczenie siedziby rzecznika konsumentów. 

Po analizie potrzeb wydłużenia przyjmowania konsumentów przez rzecznika tylko jeden rzecznik 
uznał to za uzasadnione i wprowadzono dyżur popołudniowy. Pozostali rzecznicy wskazali 
na brak zainteresowania uzyskaniem porady po godzinie 15.

Pozostałe wnioski są w trakcie realizacji.
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Analiza badania ankietowego przeprowadzonego przez NIK

5.1. Informacja o ankietach

Ankiety zostały wysłane do losowo wybranych konsumentów, którzy zwrócili się do rzeczników 
konsumentów objętych kontrolą w sprawach zakwalifikowanych przez rzeczników do kategorii 
„Umowy poza lokalem i na odległość” i dotyczących sprzedaży bezpośredniej. Badaniem objęto 
co najmniej 5% populacji spraw z tej kategorii, przy czym liczebności próby ustalono w przedziale 
od 50 do 100 konsumentów, którzy zostali zarejestrowani w danej jednostce objętej kontrolą. 
W sytuacji, gdy liczba takich spraw, była mniejsza niż 50, próbę kontrolną rozszerzono o pozostałe 
sprawy zakwalifikowane do kategorii „Umowy poza lokalem i na odległość”.

Łącznie wysłano 1490 ankiet. Do NIK wpłynęło 449 wypełnionych ankiet, co stanowi 30,1% ogółu 
wysłanych ankiet.

5.2. Informacja o ankietowanych

Według zadeklarowanych danych, w ankiecie wzięli udział konsumenci, którzy kupili towary  
lub usługi w trakcie pokazów (264 deklaracji, co stanowi 57,4% udzielonych odpowiedzi), 
konsumenci, którzy korzystali z usług rzecznika konsumentów w innych sprawach (179 deklaracji, 
odpowiednio 38,9%) oraz osoby, które pomagały innym osobom w rozwiązaniu problemów 
związanych z zakupem (17 przypadków, odpowiednio 3,7%). Jedenastu (2,4%) ankietowanych 
zadeklarowało więcej niż jeden charakter sprawy, z którą zwrócili się do rzecznika.

Odsetek osób z przedziału wiekowego powyżej 60 lat, które korzystały z pomocy rzecznika 
konsumentów, wyniósł 69,9%. W pozostałych przedziałach wiekowych odsetek ten wykazywał 
tendencję malejącą i kształtował się następująco: 51–60 lat – 15,2%, 41–50 lat – 6,3%, 31–40 lat – 5,1%  
oraz do 30 lat – 3,5%. 54 respondentów nie wskazało, do którego przedziału wiekowego należy.

Wykres nr 1  
Wiek ankietowanych

do 30 lat31–40 lat

41–50 lat 

51–60 lat 

ponad 60 lat

brak
deklaracji

zaproszenia 
telefonicznie

zaproszenia 
listowne

ogłoszenia 
na klatce schodowej

ulotki reklamowe
rodzina i znajomi     inne

brak deklaracji

Źródło: Ankieta NIK.

5.3. Analiza odpowiedzi 

Analiza wskazała, że konsumenci byli zapraszani na pokazy lub prezentacje towarów i usług głównie 
poprzez bezpośrednio do nich kierowane zaproszenia: telefoniczne (48,8%) oraz listowne (33,0%). 
Innymi stosowanymi metodami dotarcia do potencjalnych klientów były ulotki reklamowe (9,0%) 
oraz ogłoszenia wywieszane w miejscach publicznych (2,9%). 
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Wykres nr 2  
Źródła informacji o organizowanych pokazach

do 30 lat31–40 lat

41–50 lat 

51–60 lat 

ponad 60 lat

brak
deklaracji

zaproszenia 
telefonicznie

zaproszenia 
listowne

ogłoszenia 
na klatce schodowej

ulotki reklamowe
rodzina i znajomi     inne

brak deklaracji

Źródło: Ankieta NIK.

Zdecydowana większość pokazów poświęcona była wyłącznie prezentacji oferowanego produktu 
bądź usługi (87,3%), w pozostałych przypadkach towarzyszyły jej dodatkowe atrakcje zachęcające 
do wzięcia udziału w prezentacji, w postaci występów artystów bądź wycieczek (12,7%).  
Niemal połowa (50,6%) zaproszeń zawierała informację o faktycznym celu organizowanego pokazu, 
tj. o możliwości zakupu towarów lub usług.

Preferowanym miejscem organizowania pokazów były kawiarnie i restauracje (32,5%), sale wynajęte 
w hotelach (26,9%) lub innych miejscach (10,1%). Ważnymi odnotowania miejscami organizowania 
pokazów były pomieszczenia w budynkach użyteczności publicznej, takich jak: gminne albo miejskie 
ośrodki kultury (9,8%), szkoły (5,9%). Ankietowani wskazali także, iż pokazy odbywały się  
w ich domach (7,3%) oraz podczas ich pobytów w sanatoriach i ośrodkach wczasowych (6,3%).

Wykres nr 3  
Miejsca, w których odbyły się pokazy

hotele

Gminny/Miejski 
Ośrodek Kultury

restauracje  
i kawiarnie

sanatoria, 
domy wczasowe

szkoły

inne 

w domu

brak deklaracji

Źródło: Ankieta NIK.

Produkty oferowane w trakcie pokazów zaliczały się przede wszystkim do trzech kategorii.  
Były to naczynia kuchenne (27,4%), wyroby paramedyczne wraz z abonamentowymi usługami 
medycznymi (24,6%) oraz wyroby pościelowe, np. kołdry wełniane (22,7%). Ankietowani  
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brali udział także w prezentacjach kosmetyków (5,3%) i chemii gospodarczej (4,6%). Nieznaczna 
większość uczestników pokazów oceniła, że cechy prezentowanych towarów i usług były 
niedokładnie i niezrozumiale wyjaśnione (54,9%). 

Wykres nr 4  
Produkty oferowane na pokazach

naczynia kuchenne

wyroby 
 paramedyczne 

i usługi medyczne 
abonamentowe

chemia gospodarcza

pościel wełnianasprzęt AGD, RTV

kosmetyki

inne

Źródło: Ankieta NIK.

Prezenterzy na ogół (80,9%) nie informowali o prawach przysługujących konsumentom 
dokonującym zakupów poza siedzibą przedsiębiorcy, w tym m.in. o możliwości odstąpienia 
od zawartej umowy, nie udostępniali (84,6%) umowy do zapoznania się z jej postanowieniami 
przed podpisaniem, a jeśli to robili – to w opinii ponad połowy (64,0%) ankietowanych umowy 
były nieczytelne (np. wydrukowane małą czcionką) lub niezrozumiałe dla nich. Zdecydowana 
większość transakcji zawieranych na pokazach wymagała dokonania jednorazowej zapłaty (89,6%), 
sprzedający proponowali także kredytowanie zakupów (81,1%).

5.4. Udzielanie pomocy przez rzeczników konsumentów

Informacje o możliwości otrzymania bezpłatnej pomocy u rzecznika konsumentów ankietowani 
uzyskiwali głównie od znajomych (24,5%) i członków rodziny (10,3%). Ponad jedna trzecia 
konsumentów zadeklarowała, iż ich znajomi i członkowie rodzin wcześniej również korzystali 
z pomocy rzecznika. Kolejnymi źródłami wiedzy były: internet (21,0%), media (prasa, telewizja 
i radio – 18,3%), wiedza własna wyniesiona głównie ze szkół, w tym także z Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku (11,4%) oraz informacje udzielane przez pracowników samorządowych (7,1%).

Głównym problemem, z którym konsumenci zwracali się do rzeczników było odstąpienie  
od umowy zawartej podczas pokazu (45,5%) oraz umowy kredytu na sfinansowanie towaru 
nabytego na pokazie (12,1%). Przedsiębiorcy nie respektowali prawa do odstąpienia w ustawowym 
terminie od zawartej umowy lub utrudniali konsumentom realizację tego prawa. Konsumenci mieli 
także trudności z rozwiązaniem umowy kredytu w sytuacji skutecznego odstąpienia od umowy 
zakupu towaru. Kolejnym problemem było odstąpienie od umów na dostawę prądu lub usług 
telekomunikacyjnych zawartych w domu (odpowiednio – 9,1% i 8,9%). Konsumenci wskazywali, 
że zostali wprowadzeni w błąd przez sprzedawców, którzy reprezentowali firmy o nazwach 
podobnie brzmiących do nazw firm, z którymi już byli związaniu umowami. Konsumenci sądzili, 
że zawierali umowy z dotychczasowymi dostawcami usług i na korzystniejszych dla nich zasadach. 
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Zaś po otrzymaniu pierwszych rachunków orientowali się, że zawarli umowy z innymi dostawcami 
oraz na warunkach finansowo mniej korzystnych. Częstokroć musieli ponosić dodatkowe koszty 
związane z karami umownymi z tytułu zerwania wcześniej obowiązujących umów lub kosztów 
przyłączeniowych. Konsumenci szukali także pomocy w sytuacjach, gdy przedsiębiorcy odmawiali 
uznania reklamacji (8,2%), nie wywiązywali się z umów sprzedaży zawartych przez internet  
lub przez telefon, np. nie dostarczyli opłaconych towarów lub nie respektowali prawa do zwrotu 
towaru (4,8%).

Wykres nr 5  
Główne problemy, z którymi ankietowani zwrócili się do rzeczników konsumentów
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Źródło: Ankieta NIK.

Konsumenci, wśród których przeważały osoby starsze, preferowali bezpośredni kontakt z rzecznikiem 
konsumentów, podczas osobistego spotkania w biurze rzecznika (66,6%) lub przez telefon (22,1%). 
Przesyłali także korespondencję pocztą elektroniczną (6,6%) i tradycyjną (4,7%). W trakcie 
rozwiazywania danej spawy kontakty te były wielokrotne. Przeszło połowa ankietowanych (51,5%) 
wskazała, że kontaktowała się z rzecznikiem od 2 do 5 razy, a 19,1% – kilkukrotnie. Jedynie 
21,3% spraw zakończyło się po jednym kontakcie z rzecznikiem.

Ogólna ocena pracy rzeczników konsumentów w opinii ankietowanych konsumentów była  
bardzo dobra. W skali ocen od 1 do 10, gdzie 1 oznacza ocenę negatywną, a 10 ocenę bardzo dobrą, 
69,7% ankietowanych przyznało rzecznikom ocenę „10”, zaś oceny w przedziale 7–9 przyznało 
14,9% ankietowanych. Łącznie więc oceny bardzo dobre (w przedziale 7–10) przyznało  
84,6% ankietowanych. Oceny w  przedziale 4–6 przyznało 8,9%, a  w przedziale 1–3  
– 5,6% ankietowanych. Niezadowolenie ze współpracy z rzecznikami poprzez przyznanie oceny „1” 
wyraziło 3,6% ankietowanych. Były to głównie osoby niezadowolone z porady udzielonej 
przez rzecznika, np. w sytuacji braku możliwości odstąpienia od umowy po upływie ustawowo 
określonego terminu.
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Konsumenci ocenili, że odpowiedzi udzielone przez rzeczników były: zrozumiałe (26,4%), 
obejmowały całość sprawy (22,2%), pozwoliły na rozwiązanie problemu (22,2%) oraz były 
szybko udzielone (19,9%). Odsetek ocen odpowiedzi określonych powyższymi cechami stanowił  
90,6% wszystkich ocen. Pozostałe odpowiedzi, w opinii 8,1% ankietowanych: nie wniosły niczego 
do rozwiązania sprawy (4,9%), były zdawkowe (1,5%) i skomplikowane (1,0%), konsumenci  
długo czekali na odpowiedź rzecznika (1,7%) bądź nie otrzymali jej wcale (0,3%).

Wykres nr 6  
Ocena odpowiedzi udzielanych przez rzeczników konsumentów
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Źródło: Ankieta NIK.

Pomoc udzielana przez rzeczników to przede wszystkim udzielenia porad prawnych (22,3%) 
i wskazówek do rozwiązania sprawy (20,8%) oraz przygotowanie pism, które konsumenci skierowali 
do przedsiębiorców, banków i sądów (łącznie 36,5%). Ponadto rzecznicy podjęli interwencje (17,7%), 
polegające na skierowaniu wystąpień do przedsiębiorców w celu wyegzekwowania praw 
konsumentów. 2,2% ankietowanych stwierdziło, że nie otrzymało żadnej pomocy. Jeden 
z ankietowanych napisał: oczekiwałem, że rzecznik będzie mnie reprezentował przed sądem,  
ale pozostawił to mnie.

Ogólna ocena siedziby rzecznika pod względem usytuowania i wyposażenia oraz jej dostępności 
dla obywateli była również bardzo dobra. 

Na dobre oznakowanie biur i  łatwość trafienia do nich, poprzez przyznanie najwyższej, 
oceny wskazało 85,5% ankietowanych. Niższe oceny konsumenci uzasadniali brakiem tablic 
informacyjnych bądź usytuowaniem biur rzeczników na tyłach siedzib starostw/urzędów miasta.

Konsumenci dobrze ocenili dostępność siedziby rzecznika. Najwyższe oceny przyznało 86%.  
Uwagi konsumentów dotyczyły przede wszystkim konieczności wejścia po schodach przy braku 
wind w siedzibach niektórych urzędów, w których biura rzeczników były zlokalizowane na piętrach. 
Dla osób w podeszłym wieku pokonanie czasem niewielu schodów było istotnym utrudnieniem. 
Wyposażenie miejsc dla konsumentów oczekujących w krzesła i przybory do pisania nie budziło 
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zastrzeżeń dla 85,4% ankietowanych. Niskie oceny przyznało 13,8% konsumentów, wskazując 
na brak miejsca, w którym można zaczekać na przyjęcie przez rzecznika. 92,2% ankietowanych 
pozytywnie oceniło dostępność toalety dla konsumentów.

Godziny pracy rzeczników zostały pozytywnie ocenione przez 85,3% ankietowanych. Przy czym 
jeden z ankietowanych konsumentów zauważył, że godziny pracy rzeczników odpowiadające 
godzinom pracy urzędu nie stanowiły problemu dla osób będących już na emeryturze. 
Natomiast osoby aktywne zawodowo wskazywały na potrzebę świadczenia pomocy przez 
rzeczników również poza standardowymi godzinami urzędowania. Jeden z ankietowanych 
podał, że w dniach, kiedy rzecznik nie urzędował dzwonił do innych rzeczników.

Ankietowani wysoko ocenili atmosferę i życzliwość rzeczników w takcie udzielania pomocy  
– 93,6% ankietowanych przyznało najwyższą ocenę, a także czas oczekiwania na przyjęcie  
przez rzecznika – 89,5% – ankietowanych przyznało najwyższą ocenę.
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6.1.  Uwarunkowania prawne, ekonomiczne i społeczne kontrolowanej działalności

6.1.1. Uwarunkowania ekonomiczne i społeczne dotyczące kontrolowanej działalności

Sprzedaż bezpośrednia to metoda marketingu i sprzedaży detalicznej towarów i usług bezpośrednio 
konsumentom, w ich domach lub w dowolnym innym miejscu, z dala od stałych lokali handlowych. 
Sprzedaż taka odbywa się poprzez osobisty kontakt sprzedawcy z klientem lub gdy próbki 
produktów lub katalogi pozostawiane są klientowi, a sprzedawca później zbiera zamówienia. 
W przeciwieństwie do bezpośredniego marketingu lub sprzedaży wysyłkowej, sprzedaż 
bezpośrednia opiera się głównie na osobistym kontakcie z klientem poza siedzibą sprzedawcy. 
Sprzedaż bezpośrednia w Polsce odbywa się przede wszystkim poprzez indywidualny kontakt 
sprzedawcy z klientem lub w trakcie pokazów, gdy sprzedający przedstawia produkty grupie 
konsumentów.

Sprzedaż bezpośrednia to duży i rozwijający się sektor w handlu detalicznym poza sklepami 
stacjonarnymi w Europie. Wielkość tej sprzedaży wykazuje stały wzrost w ciągu ostatnich pięciu 
lat. Ponad 5 milionów osób zaangażowanych jest w sprzedaż bezpośrednią w Unii Europejskiej, 
a ponad 13 milionów na całym kontynencie europejskim.

Rynek sprzedaży bezpośredniej w Europie to ponad 24 mld euro41.

Przez swoją elastyczność sprzedaż bezpośrednia ułatwia wejście na rynek pracy osobom,  
które wcześniej nie były aktywne ekonomicznie – powiedział prof. Leszek Balcerowicz42. Dzięki 
ułatwieniu wejścia na rynek osobom nieaktywnym ekonomicznie, sprzedaż bezpośrednia może 
przyczynić się do podniesienia wskaźnika zatrudnienia, a tym samym złagodzić spadek liczby 
pracujących na skutek starzenia się społeczeństwa, co jest jedną ze słabości polskiej gospodarki. 
Wskazał także na kolejną istotną rolę odgrywaną przez branżę na rynku pracy, a mianowicie 
ułatwienie powrotu na ten rynek młodym kobietom po urodzeniu i odchowaniu dziecka.  
Liczba osób współpracujących z firmami sprzedaży bezpośredniej w Polsce to ponad 950 tysięcy, 
z czego 87% to kobiety. Warto dodać, że ponad jedna trzecia sprzedawców to osoby między  
16 a 29 rokiem życia.

41  http://www.seldia.eu/

42  Konferencja IV Polski Dzień Sprzedaży Bezpośredniej, 16 października 2015 r. w Warszawie.
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Wykres nr 7  
Struktura sprzedaży bezpośredniej według kategorii produktów
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Źródło:  Global Sales by Product Category – 2014, opublikowany 29 maja 2015 przez World Federation of Direct Selling Associations.

Tabela nr 1  
Wartość sprzedaży bezpośredniej

Region/kraj
Wartość  

sprzedaży  
w mln USD

Zmiana wartości 
sprzedaży  

w stosunku do 2014 r.  
(%)

Średnia roczna 
stopa wzrostu 

w latach 2011–2014  
(%)

Liczba 
sprzedawców

Świat 182 823 6,4 6,5 99 724 641

Europa 32 609 3.4 3.4 13 970 212

Polska 1 187 1.1 5,2 970 933

Źródło:  Global Sales by Product Category – 2014, opublikowany 29 maja 2015 przez World Federation of Direct Selling Associations.

[%]
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Wykres nr 8  
Wartość sprzedaży bezpośredniej w wybranych krajach europejskich
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Źródło: Global Sales by Product Category – 2014, opublikowany 29 maja 2015 r. przez World Federation of Direct Selling Associations.

W krajach UE znaczący spadek wartości sprzedanych towarów i usług w 2014 r. w stosunku do 2013 r.  
nastąpił w Grecji (o 7,6%), Irlandii (o 46%), Szwecji (o 3%), na Węgrzech (o 5,6%), i w Słowenii (o 16,4%).  
We Francji i Luksemburgu sprzedaż pozostała na tym samym poziomie. Największy wzrost 
sprzedaży bezpośredniej odnotowano w Wielkiej Brytanii (o 10,9%), Hiszpanii (o 7,8%) i Niemczech 
(o 4,8%). W Polsce rynek sprzedaży bezpośredniej podobnie jak w większości krajów rośnie. 
Jednak dynamika wzrostu maleje. Podczas gdy w latach 2011–2014 średnia roczna stopa wzrostu 
wynosiła przeciętnie 5,2%, to w 2014 r. tylko 1,1% i była mniejsza niż przeciętny wskaźnik dla krajów 
Europejskich (3,4%).

Łączna liczba zamówień w Polsce w 2014 r. wyniosła ok. 35 mln, z czego 92% zostało zrealizowanych 
w sprzedaży indywidualnej, a tylko 8% w sprzedaży grupowej podczas prezentacji organizowanych 
na życzenie i w domach konsumentów43.

Jednak to sprzedaż w trakcie pokazów wzbudza najwięcej kontrowersji i powszechnych odczuć 
o nieuczciwych praktykach sprzedawców. W czasach gdy podaż przewyższa popyt, sprzedawca 
w  trakcie pokazów stara się nadać oferowanemu towarowi cechy, które mają stworzyć 
wrażenie wyjątkowości i skłonić potencjalnego klienta do zakupu. Wykorzystywane argumenty 
to innowacyjność oferowanego towaru, dostępność tylko w trakcie pokazu i promocyjne, 
niepowtarzalne warunki cenowe.

Spotkania grupowe są organizowane w hotelach, sanatoriach, restauracjach, domach kultury, 
ośrodkach wypoczynkowych lub podczas bezpłatnych wycieczek. Aby ograniczyć element 
przypadkowości w spotkaniu z potencjalnym nabywcą, sprzedający stara się zorganizować sprzedaż 
dla wybranej grupy osób, starając się wytypować ją na podstawie wieku, potrzeb i zainteresowań. 

43  http://pssb.pl/pssb/sale/statistics,statystyki-sprzedazy-bezposredniej.html

[mld USD]
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Działania takie ukierunkowane są przede wszystkim na sprzedaż urządzeń gospodarstwa 
domowego, artykułów medycznych, pościeli czy artykułów rehabilitacyjnych o znacznej wartości, 
wymagających prezentacji.

W celu wywołania u konsumenta potrzeby zakupu oferowanego towaru taki sprzedawca stosuje 
wiele narzędzi perswazyjnych (manipulacyjnych) mających przekonać konsumenta do jego zakupu 
i akceptacji transakcji. Zna metody zarządzania stanem umysłu i emocjami konsumentów. 
Służą temu między innymi odpowiednie techniki wywierania wpływu wynikające z reguł 
psychologicznych determinujących przebieg postępowania ludzi.

Z informacji uzyskanych od miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów wynika,  
iż w roku 2011 nastąpił znaczący wzrost ilości porad konsumenckich dotyczących umów 
zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość. O ile w roku 2010 rzecznicy odnotowali 
24 800 porad konsumenckich, to w roku 2011 tychże porad było już 33 287. Przede wszystkim 
konsumenci skarżyli się na niedopełnienie przez sprzedających obowiązków informacyjnych, 
szczególnie w zakresie kosztów kredytu zaciągniętego na zakup towaru lub usługi oraz ustawowego 
prawa do odstąpienia od umowy. Konsumenci wskazywali również na niewydawanie dokumentów 
potwierdzających zawarcie umowy. Z  informacji uzyskanych dodatkowo od rzeczników 
konsumentów wynikało, że najwięcej zgłoszeń dotyczących możliwości zwrotu nietrafnych 
zakupów napłynęło od osób starszych w wieku powyżej sześćdziesięciu lat, które ze względu 
na swoją łatwowierność i brak dystansu do tej formy sprzedaży były najbardziej podatną grupą 
konsumentów na dokonywanie zakupów w czasie prezentacji oferowanych towarów44.

6.1.2. Stan prawny dotyczący kontrolowanych jednostek

Prawa i obowiązki uczestników rynku sprzedaży bezpośredniej określają przepisy prawa unijnego 
oraz polskiego. 

Źródłem prawa unijnego są cztery dyrektywy:

 � Dyrektywa 85/577/EWG Rady z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie ochrony konsumentów 
w odniesieniu do umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa45,

 � Dyrektywa 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 maja 1997 r. w sprawie ochrony 
konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość46,

 � Dyrektywa 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie 
niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji47,

 � Dyrektywa 2011/83/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2011 r. 
w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę  
1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG 
i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady48.

44  Raport rynek sprzedaży bezpośredniej w Polsce Łódź, Sierpień 2012 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

45  Dz. Urz. UE L 372 z 31 grudnia 1985 r., s. 31.

46  Dz. Urz. UE L 144 z 4 czerwca 1997 r., s. 19 ze zm.

47  Dz. Urz. UE L 171 z 7 lipca 1999 r., s. 12 ze zm.

48  Dz. Urz. UE L 304 z 22 listopada 2011 r., s. 64 ze zm. Uprzednio obowiązujące przepisy dotyczące handlu na odległość  
i  poza lokalem przedsiębiorstwa w  sposób minimalny harmonizowały regulacje dotyczące umów zawieranych 
z konsumentami. Z biegiem lat państwa członkowskie dodawały kolejne, często niespójne ze sobą przepisy, tworząc 
tym samym mozaikę 27 różnych systemów krajowych. Dodatkowo, postęp technologiczny spowodował, iż dotychczasowe 
regulacje przestały odpowiadać bieżącym wymaganiom rynku.
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Z dniem 25 grudnia 2014 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach 
konsumenta implementujące do prawa krajowego postanowienia dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. Ustawa o prawach konsumenta 
określa prawa przysługujące konsumentowi, w szczególności:

1) obowiązki przedsiębiorcy zawierającego umowę z konsumentem,

2) zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa,

3) zasady i tryb wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy zawartej 
na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa,

4) zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość dotyczącej usług finansowych.

Do dnia wejścia w życie ustawy o prawach konsumenta, zagadnienia związane ze sprzedażą 
bezpośrednią były regulowane przez:

 � ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny49;

 � ustawę z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności  
za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, która wprowadziła regulacje szczególne 
umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa oraz umów zawieranych na odległość;

 � ustawę z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej  
oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, przy czym ustawa ta stanowiła lex specialis w stosunku  
do przepisów Kodeksu cywilnego o sprzedaży, które miały zastosowanie do sprzedaży 
konsumenckiej tylko w takim zakresie, w jakim sprzedaż ta nie była uregulowana przedmiotową 
ustawą;

 � ustawę z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym50;

 � ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji51;

 � ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;

 � ustawę z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów.

Przywołane ustawy stworzyły ramy prawne systemu ochrony praw konsumentów – za konsumenta 
uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej 
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kc).

Ponieważ kontrolą objęty jest głównie okres sprzed wejścia w życie przepisów ustawy o prawach 
konsumenta analiza stanu prawnego przedstawia ówcześnie obowiązujące przepisy ze wskazaniem 
nowych rozwiązań, które weszły w życie 25 grudnia 2014 r. 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest centralnym organem administracji 
rządowej właściwym w sprawach ochrony konsumentów. Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór 
nad działalnością Prezesa Urzędu (art. 29 ust. 1 ustawy o okik).

49  Dz. U. z 2014 r. poz. 121, ze zm.

50  Dz. U. z 2016 r. poz. 3. 

51  Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.
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Prezesa UOKiK m.in. (art. 31 ustawy o okik):

1) sprawuje kontrolę przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów ustawy o okik; 

2) wydaje decyzje w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.;

3) przygotowuje projekty rządowej polityki konsumenckiej;

4) współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi organami i organizacjami, do których zakresu 
działania należy ochrona konsumentów;

5) przedkłada Radzie Ministrów okresowe sprawozdania z realizacji polityki konsumenckiej;

6) współpracuje z organami samorządu terytorialnego, w zakresie wynikającym z rządowej  
polityki konsumenckiej;

7) opracowuje i wydaje publikacje oraz programy edukacyjne popularyzujące wiedzę o ochronie 
konsumentów;

8) występuje do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;

9) realizuje zobowiązania międzynarodowe Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie współpracy 
i wymiany informacji w sprawach ochrony konsumentów;

10) gromadzi i upowszechnia orzecznictwo w sprawach z zakresu ochrony konsumentów, 
w szczególności przez zamieszczanie decyzji Prezesa UOKiK na stronie internetowej Urzędu.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy o okik postępowanie przed Prezesem Urzędu może być 
prowadzone jako:

a) Postępowanie wyjaśniające, które ma m.in. na celu wstępne ustalenie, czy nastąpiło naruszenie 
uzasadniające wszczęcie postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy  
konsumentów oraz ustalenie, czy miało miejsce naruszenie chronionych prawem interesów  
konsumentów uzasadniające podjęcie działań określonych w odrębnych ustawach (art. 47 
ust. 1, art. 48 ust. 2 pkt 2 i pkt 5 ustawy o okik).

b) Postępowanie w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Jest ono 
wszczynane postanowieniem Prezesa UOKiK (art. 101 ust. 2 ustawy o okik). Postępowanie 
może zakończyć się wydaniem przez Prezesa UOKiK decyzji o uznaniu praktyki za naruszającą 
zbiorowe interesy konsumentów i nakazującą zaniechanie jej stosowania (art. 26 ust. 1). 
Postępowanie to powinno się zakończyć nie później niż w ciągu czterech miesięcy, a w sprawie 
szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu pięciu miesięcy od dnia wszczęcia 
postępowania (art. 104 ustawy o okik).

Każdy może zgłosić Prezesowi UOKiK na piśmie zawiadomienie dotyczące podejrzenia 
stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (art. 100 ust. 1 ustawy o okik).

W toku postępowania przed Prezesem UOKiK może być przeprowadzona przez upoważnionego 
pracownika Urzędu, kontrola u każdego przedsiębiorcy, w zakresie objętym tym postępowaniem 
(art. 105a ust. 1 ustawy o okik). 

Na wydane przez Prezesa UOKiK decyzje i postanowienia w sprawach prowadzonych w związku 
z naruszeniem zbiorowych interesów konsumentów, możliwe jest składanie odwołań od decyzji 
Prezesa UOKiK i zażalenia na postanowienia Prezesa UOKiK.
Odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu wnosi się za jego pośrednictwem do sądu ochrony 
konkurencji i konsumentów w terminie miesiąca52 od dnia doręczenia decyzji.

52  Na mocy art. 47928 § 2 k.p.c. zmienionego z dniem 18 stycznia 2015 r. Poprzednio obowiązywał okres dwutygodniowy.
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Prezes UOKiK może wytoczyć przed sądem ochrony konkurencji i konsumentów powództwo 
przeciwko przedsiębiorcom o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone (art. 47938 
ustawy z dnia 18 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego53). Odpis prawomocnego 
wyroku uwzględniającego powództwo sąd przesyła Prezesowi UOKiK, który prowadzi, 
na podstawie wyroków, rejestr postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone.  
Rejestr ten jest jawny (art. 47945 § 1, § 2 i § 3 Kpc.).

Przy Prezesie UOKiK działa Krajowa Rada Rzeczników Konsumentów, która jest stałym organem 
opiniodawczo-doradczym Prezesa Urzędu w zakresie spraw związanych z ochroną praw 
konsumentów na szczeblu samorządu powiatowego (art. 44 ust. 1 i 2 ustawy o okik).

Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów  
oraz niektórych innych ustaw54 zmieniono ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów.  
Nowelizacja wyposażyła Prezesa UOKiK w nowe narzędzia służące ochronie praw konsumenckich. 
Zmieniono model kontroli abstrakcyjnej klauzul55, m.in. poprzez wyeliminowanie wątpliwości  
co do skutków orzeczenia sądu w  sprawie uznania postanowienia wzorca umowy  
za niedozwolony oraz wprowadzenie możliwości podjęcia przez Prezesa UOKiK działań wobec 
przedsiębiorcy, dających mu możliwość zaprzestania naruszeń ustawy, bez konieczności 
wszczynania postępowania. Publikacja ostrzeżeń (art. 31c znowelizowanej ustawy o okik) 
umożliwi Prezesowi UOKiK nieodpłatne publikowanie komunikatów dotyczących zachowań  
lub zjawisk mogących stanowić istotne zagrożenie dla interesów konsumentów. Komunikaty  
oraz informacje o ostrzeżeniu publicznym wydane na podstawie art. 73a ustawy o okik,  
będą mogły być również publikowane w  publicznej radiofonii i   telewizji.  Publikacja 
komunikatów nie będzie wymagała uprzedniego wszczęcia postępowania w sprawie naruszenia 
zbiorowych interesów konsumentów, a przewidziany tryb ma służyć szybkiemu ostrzeganiu 
jak największej liczby konsumentów przed zagrożeniami płynącymi ze strony przedsiębiorców  
i ich skutkach.

Decyzje tymczasowe – na wzór postępowań w sprawie praktyk ograniczających konkurencję  
– w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, uregulowane w art. 101a 
ustawy o okik, będą mogły być wydawane, jeżeli w toku postępowania w sprawie praktyk 
naruszających zbiorowe interesy konsumentów zostanie uprawdopodobnione, że dalsze 
stosowanie zarzucanej praktyki może spowodować poważne i trudne do usunięcia zagrożenia 
dla zbiorowych interesów konsumentów. Prezes UOKiK może zobowiązać przedsiębiorcę, 
któremu jest zarzucane stosowanie praktyki, do zaniechania działań w celu zapobieżenia  
tym zagrożeniom, w okresie nie dłuższym niż do czasu wydania decyzji kończącej postępowanie 
w sprawie. Ustawa wprowadza przyspieszony tryb odwołań: przedsiębiorca będzie miał możliwość 
złożenia odwołania od decyzji tymczasowej. W takiej sytuacji UOKiK przekaże akta sprawy  
do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) nie później niż w ciągu 10 dni od dnia  
otrzymania odwołania, a ten będzie miał 2 miesiące na rozpatrzenie odwołania od dnia jego  
przekazania przez Prezesa UOKiK. Instytucja „tajemniczego klienta” została określona w art. 105 ia.  

53  Dz. U. z 2014 r. poz. 101, ze zm. 

54  Dz. U. z 2015 r. poz. 1634, ustawa zmieniająca wejdzie w życie 17 kwietnia 2016 r.

55  Kontrolą abstrakcyjną jest kontrola wzorca umowy pod kątem występowania w nim klauzul niedozwolonych, dokonywana 
w oderwaniu od konkretnego stosunku umownego i niezależnie od tego, czy dany wzorzec był zastosowany. Kontrola 
abstrakcyjna dokonywana jest w trybie postępowania sądowego w sprawach o uznanie postanowienia wzorca umowy 
za niedozwolone.
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UOKiK nie będzie stosował prowokacji, a jedynie będzie mógł sprawdzić sposób oferowania 
produktu lub usługi, a także procedurę zawierania umowy. Instytucja tajemniczego klienta będzie 
miała zastosowanie do wszelkich praktyk, które mogą naruszać zbiorowe interesy konsumentów. 
Kontrolujący będzie miał prawo podjęcia czynności zmierzających do zakupu towaru w celu 
uzyskania informacji mogących stanowić dowód w sprawie praktyk naruszających zbiorowe 
interesy konsumentów, przy czym okazanie przedsiębiorcy dokumentów uprawniających 
do kontroli nastąpi niezwłocznie po zakończeniu kontrolowanego zakupu. Przebieg zakupu 
może być utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk bez informowania 
kontrolowanego. Podjęcie działań przez „tajemniczego klienta” i ich rejestracja będzie wymagało 
zgody SOKiK, który zobowiązany będzie wydać w tej sprawie postanowienie w ciągu 48 godzin. 
Nowe narzędzie prawne ma pozwolić Prezesowi UOKiK na udowodnienie przedsiębiorcy 
naruszenie przepisów w sprawach, w których słowo przedsiębiorcy jest przeciwstawiane 
słowu konsumenta, a  do Prezesa UOKiK należy ustalenie zgodnych z  rzeczywistością 
faktów i okoliczności. Nowelizacja ustawy o okik odnosi się również do sprzedaży produktów 
niedopasowanych do potrzeb konsumenta. Nowa regulacja wprowadziła zakaz proponowanie 
konsumentom nabycia usług finansowych, które nie odpowiadają potrzebom tych konsumentów 
ustalonym z uwzględnieniem dostępnych przedsiębiorcy informacji w zakresie cech tych 
konsumentów lub proponowanie nabycia tych usług w sposób nieadekwatny do ich charakteru 
(art. 24 ust. 2 pkt 4). Celem tego rozwiązania jest nakłonienie przedsiębiorców do analizowania, 
czy dana usługa rzeczywiście odpowiada potrzebom konsumentów.

Rzecznicy konsumentów

Dla wykonywania zadań z zakresu ochrony praw konsumentów samorząd powiatowy (lub samorząd 
miasta na prawach powiatu) tworzy stanowisko rzecznika konsumentów. Powiaty mogą, w drodze 
porozumienia, utworzyć jedno wspólne stanowisko rzecznika konsumentów (art. 39 ustawy o okik). 
Rzecznika konsumentów wyodrębnia się organizacyjnie w strukturze starostwa powiatowego 
(urzędu miasta), a w powiatach powyżej 100 tys. mieszkańców i w miastach na prawach powiatu 
rzecznik konsumentów może wykonywać swoje zadania przy pomocy wyodrębnionego biura. 
Z rzecznikiem konsumentów stosunek pracy nawiązuje starosta lub w miastach na prawach 
powiatu prezydent miasta. Rzecznik konsumentów jest bezpośrednio podporządkowany staroście 
(prezydentowi miasta) (art. 40 ust. 1, 3 i 4 ustawy o okik). Rzecznikiem konsumentów może być 
osoba posiadająca wyższe wykształcenie, w szczególności prawnicze lub ekonomiczne, i co najmniej 
pięcioletnią praktykę zawodową (art. 40 ust. 2 ustawy o okik).

Do zadań rzecznika konsumentów w szczególności należy (art. 42 ust. 1 ustawy o okik):
1) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony 

interesów konsumentów;
2) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie 

ochrony interesów konsumentów;
3) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
4) współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami UOKiK oraz organizacjami konsumenckimi;
5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o okik lub w przepisach odrębnych. Rzecznik 

konsumentów może w szczególności wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować, 
za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów 
(art. 42 ust. 2 ustawy o okik). Może również przedstawiać sądowi cywilnemu swój pogląd istotny 
dla prowadzonej przez ten sąd sprawy (art. 63 Kpc w zw. z art. 42 ust. 5 ustawy o okik). 
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Rzecznik konsumentów w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów jest oskarżycielem 
publicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania 
w sprawach o wykroczenia56. Przedsiębiorca, do którego zwrócił się rzecznik konsumentów, 
działając na tej podstawie jest obowiązany udzielić rzecznikowi wyjaśnień i  informacji 
będących przedmiotem wystąpienia oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika  
(art. 42 ust. 3 i 4 ustawy o okik). 

Zadaniem samorządu terytorialnego w zakresie ochrony praw konsumentów jest również 
prowadzenie edukacji konsumenckiej (art. 38 ustawy o okik).

Rzecznik konsumentów, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, przedkłada staroście 
(prezydentowi miasta) do zatwierdzenia roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku 
poprzednim oraz przekazuje je właściwej miejscowo delegaturze UOKiK (art. 43 ust. 1 ustawy o okik).

Rzecznik konsumentów jest obowiązany przekazywać na bieżąco delegaturom UOKiK wnioski 
i sygnalizować problemy dotyczące ochrony konsumentów, które wymagają podjęcia działań 
przez organy administracji rządowej (art. 43 ust. 3 ustawy o okik).

Skargi dotyczące ochrony zbiorowych i indywidualnych praw i interesów konsumentów

Skargi dotyczące ochrony praw i  interesów konsumentów, zgłaszane do Prezesa UOKiK  
oraz rzeczników konsumentów dotyczące przedsiębiorców prowadzących sprzedaż 
bezpośrednią, nie są skargami w rozumieniu przepisów Działu VIII Kpa (skargi konsumenckiej, 
czyli oświadczenia popartego wiarygodnym dowodem, że sprzedawca lub dostawca dopuścili 
się lub mogli się dopuścić naruszenia przepisów prawnych, które chronią interesy konsumentów, 
nie należy traktować jako skargi w rozumieniu Kpa jeżeli jej przedmiot nie dotyczy zadań  
lub działalności wykonywanej przez właściwy organ lub jego pracowników). Skarga złożona  
przez konsumenta może, ale nie musi być podstawą do wszczęcia przez Prezesa Urzędu 
postępowania wyjaśniającego lub postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe 
interesy konsumentów. Nie ma on obowiązku wszczynania na wniosek konsumenta postępowania 
w każdej takiej sprawie. Co do zasady konsumenci, chcący zwrócić uwagę Prezesa UOKiK 
na niepokojące praktyki rynkowe mogą przesyłać zawiadomienia w rozumieniu art. 100 ust. 1 
ustawy o okik, zgodnie z którym każdy może zgłosić Prezesowi Urzędu na piśmie zawiadomienie 
dotyczące podejrzenia stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. 

56  Dz. U. z 2013 r. poz. 395, ze zm.
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6.2. Wykaz jednostek objętych kontrolą

Lp. Nazwa jednostki Osoby odpowiedzialne za kontrolowaną 
działalność

Jednostka NIK 
przeprowadzająca 

kontrolę

1.
Urząd  

Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów

Prezes  
Urzędu Ochrony 

Konkurencji 
i Konsumentów

Małgorzata  
Kranodębska-Tomkiel

Adam Jasser

Departament Gospodarki,  
Skarbu Państwa 
i Prywatyzacji

2. Starostwo Powiatowe 
w Chojnicach

Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów Joanna Gierszewska Delegatura NIK  

w Gdańsku

3. Starostwo Powiatowe 
w Chrzanowie

Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów

Bernadetta 
Dereszowska

Delegatura NIK 
w Krakowie

4. Starostwo Powiatowe 
w Drawsku Pomorskim

Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów Lidia Konwa Delegatura NIK 

w Szczecinie

5. Starostwo Powiatowe 
w Jaworze

Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów Ewa Kozłowska Delegatura NIK  

we Wrocławiu

6. Starostwo Powiatowe 
w Kamieniu Pomorskim

Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów Alfreda Gorzkiewicz Delegatura NIK 

w Szczecinie

7. Starostwo Powiatowe 
w Kazimierzy Wielkiej

Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów

Małgorzata  
Konieczna-Cypryś

Delegatura NIK  
w Kielcach

8. Starostwo Powiatowe 
w Kłodzku

Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów Agnieszka Lebda Delegatura NIK 

w Wrocławiu

9. Starostwo Powiatowe 
w Lubartowie

Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów Wojciech Boryc Delegatura NIK  

w Lublinie

10. Starostwo Powiatowe 
w Mikołowie

Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów Agnieszka Karpeta Delegatura NIK 

w Katowicach

11. Starostwo Powiatowe 
w Mińsku Mazowieckim

Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów Izabela Wesołowska

Departament Gospodarki,  
Skarbu Państwa 
i Prywatyzacji

12. Starostwo Powiatowe 
w Myszkowie

Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów

Magdalena Kos
Marian Wróbel

Delegatura NIK 
w Katowicach

13. Starostwo Powiatowe 
w Myślenicach

Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów Natalia Boryczko Delegatura NIK 

w Krakowie

14. Urząd Miasta  
w Ostrołęce

Miejski Rzecznik 
Konsumentów Andrzej Bednarczyk Delegatura NIK 

w Warszawie

15. Starostwo Powiatowe 
w Ostrołęce

Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów

Jerzy Rochaczewski
Joanna Białobrzewska

Delegatura NIK 
w Warszawie

16. Starostwo Powiatowe 
w Otwocku

Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów Anna Jackowska

Departament Gospodarki,  
Skarbu Państwa 
i Prywatyzacji

17. Starostwo Powiatowe 
w Piasecznie

Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów Sylwia Wałachowska

Departament Gospodarki,  
Skarbu Państwa 
i Prywatyzacji

18. Starostwo Powiatowe 
w Pińczowie

Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów

Dorota Frączek
Grzegorz Jakubowski

Joanna Chałuda

Delegatura NIK  
w Kielcach
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Lp. Nazwa jednostki Osoby odpowiedzialne za kontrolowaną 
działalność

Jednostka NIK 
przeprowadzająca 

kontrolę

19. Starostwo Powiatowe 
w Płońsku

Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów Anna Magnuszewska Delegatura NIK 

w Warszawie

20. Urząd Miasta 
Siemianowice Śląskie

Miejski Rzecznik 
Konsumentów Beata Zwyrtek Delegatura NIK 

w Katowicach

21. Starostwo Powiatowe 
w Słupsku

Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów Maria Janusz Delegatura NIK  

w Gdańsku

22. Urząd Miasta Sopotu Miejski Rzecznik 
Konsumentów Ewa Ziarkowska Delegatura NIK  

w Gdańsku

23. Starostwo Powiatowe 
w Starachowicach

Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów Marek Kamiński Delegatura NIK  

w Kielcach

24. Urząd Miasta Świnoujście Miejski Rzecznik 
Konsumentów Adriana Lesiewicz Delegatura NIK  

w Szczecinie

25. Urząd Miasta Tarnowa Miejski Rzecznik 
Konsumentów Krzysztof Podgórski Delegatura NIK  

w Krakowie

26. Urząd Miejski 
w Wałbrzychu

Miejski Rzecznik 
Konsumentów Magdalena Kocur Delegatura NIK  

we Wrocławiu

27. Starostwo Powiatowe 
w Wałbrzychu

Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów Anna Juszczyszyn-Sroka Delegatura NIK  

we Wrocławiu

28. Urząd m.st. Warszawy Miejski Rzecznik 
Konsumentów Małgorzata Rothert

Departament Gospodarki, 
Skarbu Państwa 
i Prywatyzacji

29. Urząd Miasta Zamość Miejski Rzecznik 
Konsumentów Katarzyna Mazur Delegatura NIK  

w Lublinie

30. Starostwo Powiatowe 
w Zamościu

Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów

Ryszard Bochniak
Marzena Mazurek

Delegatura NIK  
w Lublinie



51

Z A Ł Ą C Z N I K I

6.3. Wykaz organów, którym przekazano informację o wynikach kontroli

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

4. Prezes Rady Ministrów

5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego

6. Rzecznik Praw Obywatelskich

7. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

8. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej

9. Sejmowa Komisja Gospodarki i Rozwoju

10. Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

11. Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 

12. Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

13. Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej




