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Powiatowy Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania samorządu
powiatowego w zakresie ochrony praw i interesów konsumentów.
Do jego zadań w szczególności należy:






poradnictwo,(zapewnienie konsumentom bezpośredniego poradnictwa
w zakresie ochrony ich interesów),
informacja, (informacja prawna o zakresie praw konsumentów),
występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw
i interesów konsumentów,
edukacja, (prowadzenie edukacji konsumenckiej)
pomoc w sądowym dochodzeniu praw (możliwość wytaczania powództwa
sądowego na rzecz konsumentów oraz wstępowania za ich zgodą do
toczącego się postępowaniu o ochronę praw konsumentów).

Rzecznik konsumentów jest instytucją samorządową
doradczym dla indywidualnego konsumenta.

o

charakterze

Nie ma on uprawnień do wydawania nakazów, zakazów, nakładania kar
i grzywien na przedsiębiorców. Rzecznik służy konsumentowi przede wszystkim
bezpłatną poradą prawną, a w celu wyegzekwowania należnych konsumentowi
świadczeń wykorzystuje uprawnienia procesowe.
Największą bronią konsumenta jest wybór! To konsument decyduje czy wybiera dany
towar lub usługę i od jakiego przedsiębiorcy. Świadomy konsument ma zawsze
prawo wyboru. Rzecznik jest po to by tą świadomość konsumencką podnosić
i pomagać w razie problemów konsumenckich.
Informacja Powiatowego Rzecznika Konsumentów
w Strzelcach Opolskich za rok 2018
Jestem Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów w Strzelcach Opolskich od lutego
2005 roku. Z roku na rok obserwuję wzrost świadomości konsumenckiej zarówno
konsumentów jak i przedsiębiorców. Rok 2018 był kolejnym aktywnym rokiem,
w którym nie brakowało skarg konsumenckich. Konsumenci coraz lepiej znają swoje
prawa w teorii, w praktyce nadal są często zbyt łatwowierni i zbyt często wierzą
przedsiębiorcom na słowa. Jednak biorąc pod uwagę ilość skarg w roku 2018 r.
w stosunku do ilości porad konsumenci radzą sobie coraz lepiej w samodzielnym
dochodzeniu swoich praw. Liczba skarg w roku 2018 była niższa niż w poprzednich
latach natomiast liczba porad na podobnym poziomie. Największą bronią konsumenta
jest wybór, jednak konsumenci nie zawsze z niego korzystają.
Przedsiębiorcy z kolei permanentnie prześcigają się w działaniach polegających
na de facto nieuczciwych praktykach rynkowych, które trudno udowodnić z uwagi na
podpisywanie umów przez konsumentów bez ich przeczytania i wiarę na słowo.
Mimo wzrostu świadomości konsumenckiej, konsumenci nadal nie zawsze radzą sobie
z agresywnymi praktykami rynkowymi i Rzecznik zawsze służy im pomocą
w możliwym zakresie.
Zadaniem najbardziej czasochłonnym jest poradnictwo konsumenckie. Część
porad udzielanych jest telefonicznie, część drogą mailową, część poprzez media
społecznościowe, a część na miejscu w siedzibie Starostwa. W wielu przypadkach po
udzieleniu stosownych informacji sprawy zostają
wyjaśnione i zakończone
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pozytywnie na korzyść konsumenta. Biorąc pod uwagę liczbę udzielonych porad
i liczbę oficjalnie zarejestrowanych spraw mogę stwierdzić, iż po uzyskaniu
informacji dotyczących praw konsumentów i możliwości ich realizacji,
konsumenci w większości potrafią skutecznie egzekwować swoje prawa.
Konsumenci często przychodzą do Rzecznika z problemami wykraczającymi poza
zakres przedmiotowy działań Rzecznika. Staram się doradzać i pomagać im
w możliwym zakresie, a jeżeli sprawa nie jest sprawą konsumencką udzielam
informacji dot. instytucji do których mogą zwrócić się w danej sprawie. Sprawy te to
przede wszystkim sprawy z zakresu prawa pracy, sprawy emerytalno – rentowe,
rodzinne czy spadkowe Ludzie potrzebują darmowej pomocy prawnej i korzystają
z instytucji Rzecznika wiedząc, iż ją otrzymają. W związku z wprowadzoną od 2016
roku nieodpłatną pomocą prawną dla niektórych grup w siedzibie Starostwa rzecznik
informuje również o możliwości uzyskania takiej pomocy. Rzecznik udziela
konsumentom informacji, przekazuje ulotki, które mogą wykorzystać
w rozmowie z przedsiębiorcą, w miarę posiadanego czasu pomaga pisać
pisma do przedsiębiorców, reklamacje, pozwy sądowe. Rzecznik stara się
podnosić świadomość konsumencką w jak najszerszym zakresie. Dobrze
poinformowany konsument jest w stanie poradzić sobie w sporze
z przedsiębiorcą.
Bardzo ważna jest edukacja konsumencka i Rzecznik stara się ją
realizować w bardzo szerokim zakresie zarówno podczas spotkań i akcji
organizowanych na rzecz konsumentów jak i za pośrednictwem mediów.
Praca Rzecznika jest niezwykle interesującą pracą i każdego dnia dzieje się coś
ciekawego. Praktycznie każda sprawa jest inna, mimo, iż wiele spraw przebiega
według podobnego schematu, a spektrum spraw jest naprawdę szerokie. Praca ta
daje wiele satysfakcji szczególnie gdy uda się polubownie zakończyć trudny spór. Jest
to również praca bardzo stresująca i trudna gdyż Rzecznik codziennie wysłuchuje
pretensji konsumentów i przedsiębiorców i musi łagodzić w drodze mediacji konflikty.
Do Rzecznika przychodzą zazwyczaj ludzie niezadowoleni, zdesperowani, rozżaleni,
których reklamacje nie były uznane i często mają pretensje o to do Rzecznika.
Przepisy prawne są często bardzo niejasne i niejednoznaczne i niestety Rzecznik ma
znikomy wpływ na ich obowiązujący kształt. Może jednak często skutecznie działać
w ramach obowiązujących przepisów. Rzecznik podejmuje interwencje w sprawach
indywidualnych. Praca ta daje jednak ogromne zadowolenie, gdyż pomaga się
ludziom. Podejmuję interwencje nawet w sprawach, w których szansa na
pozytywne ich zakończenie jest znikoma. Jednak uważam, iż zawsze warto
próbować. Jestem dumna z pozytywnie zakończonych spraw, które niejednokrotnie
wymagają cierpliwości i zdolności mediacyjnych, a zwłaszcza z pozytywnie
zakończonych spraw sądowych. Odkąd jestem rzecznikiem wszystkie sprawy sądowe,
w których pisałam konsumentom pozwy i brałam aktywny udział zakończyły się do
tej pory wyrokami na korzyść konsumentów z terenu Powiatu Strzeleckiego.
Sprawy trafiające do Rzecznika to sprawy coraz bardziej skomplikowane,
gdyż wielu konsumentów trafia do Rzecznika za późno. Czasem jedno słowo
w trybie reklamacyjnym decyduje o negatywnym zakończeniu sprawy, czasem
nieumyślne przekroczenie terminu, a czasem konsumenci przychodzą mając już
egzekucję komorniczą wierząc, iż Rzecznik może być dla nich ostatnią deską ratunku.
Coraz więcej osób przychodzi do Rzecznika w momencie gdy jest już po sprawie
sądowej i niewiele można „odkręcić” lub mając tyle długów, których nie są w stanie
spłacić za życia nawet ich dzieci. Są to smutne sytuacje i czasem niestety
beznadziejne. Coraz więcej konsumentów zgłasza się również do rzecznika w związku
z problemami z kredytami konsumenckimi i hipotecznymi czy trudnymi sprawami
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ubezpieczeniowymi. Konsumenci często ignorują wezwania, nie odbierają
korespondencji czym narażają się na dodatkowe koszty
Rzecznik pomaga w możliwym zakresie, ale z uwagi na ilość spraw nie jest w stanie
pisać wszystkiego za konsumentów. I często musi zdecydować czy więcej czasu
poświęcić osobie starszej nieporadnej, czy takiej, która potrafi napisać odwołanie
i udzielić jej jedynie porady.
Plagą w ostatnich latach były skargi firmy działające w branży
telekomunikacyjnej oraz sektora energetycznego. Rok 2018 był trochę
spokojniejszy w tym zakresie natomiast w większej mierze wróciły sprawy
pokazów poza lokalem przedsiębiorstwa drogich niewartych ceny na
umowie towarów - zaproszenia na rzekomo bezpłatne badania układu
krążenia, po odbiór nagród etc. Firmy zmieniają nazwy, a schemat
nieuczciwych praktyk rynkowych jest ciągle taki sam. Przedsiębiorcy
stosują tylko coraz to nowe metody, by uzyskać podpis konsumenta. Jak
do tej pory metody te wiązały się głownie z zapewnianiem o szczególnej
korzyści jako stali klienci, a w chwili obecnej jest to wręcz zastraszanie,
pod pozorem modernizacji linii telefonicznej czy energetycznej zastraszają
konsumentów, ze bark podpisania umowy skutkować będzie brakiem
dostępu do usług.
Konsumenci najczęściej nie mieli świadomości zmiany sprzedawcy, byli zapewniani, iż
podpisują umowy z dotychczasowymi operatorami. Zazwyczaj nie otrzymywali kopii
umowy i o swoim błędzie dowiadywali się po terminie odstąpienia od umowy, po
otrzymaniu pierwszej faktury. Za odstąpienie od umowy po terminie są kary
umowne – najczęściej ok kilkuset złotych.
W roku 2018 wiele spraw dotyczyło umów zawartych w roku wcześniejszym, firmy
telekomunikacyjne i energetyczne nawet mimo umorzonych spraw sądowych
wysyłały konsumentom wezwania do zapłaty i zastraszały telefonicznie. Dotyczyło to
głownie firm Twoja Telekomunikacja Sp. z o.o. i Polski Prąd i Gaz Sp. z o.o.
Nadal pojawiają się sprawy wysokich kosztów kredytów mimo przepisów o zakazie
proponowania usług nieadekwatnych do potrzeb – np. konsument otrzymał kredyt
w wysokości 9000 zł – prowizja 7700 zł i razem do spłaty 20 880 zł.
SPRAWOZDANIE RZECZNIKA ZGODNIE Z WYTYCZNYMI CO DO JEGO
TREŚCI URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
SPIS TREŚCI
I.

WSTĘP

I

UWAGI

OGÓLNE

DOTYCZĄCE

DZIAŁALNOŚCI

POWIATOWEGO

(MIEJSKIEGO) RZECZNIKA KONSUMENTÓW
Struktura biur rzecznika, stan kadrowy.
1. Województwo

OPOLSKIE

2. Miasto
/Powiat
3. Liczba mieszkańców miasta/powiatu

STRZELECKI

4. Imię i nazwisko rzecznika konsumentów

MAŁGORZATA PŁASZCZYK – WALIGÓRSKA

5. Wykształcenie (np. wyższe prawnicze)

WYŻSZE PRAWNICZE

75 324

4

TAK

6. Funkcja Rzecznika Konsumentów jest
wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy (1
etat). Proszę napisać TAK lub NIE.
NIE DOTYCZY TYCH RZECZNIKÓW, KTÓRZY
ODPOWIEDZIELI „TAK” NA PYT. 6
7. Funkcja Rzecznika Konsumentów jest
wykonywana w niepełnym wymiarze czasu pracy.
Proszę zaznaczyć odpowiednią odpowiedź.

-

etatu

-

etatu

-

etatu

-

etatu

- inne, np. dyżury
DOTYCZY TYCH RZECZNIKÓW, KTÓRZY
ODPOWIEDZIELI NA PYT. 7
8. Liczba dni/godzin w tygodniu, w których
wykonywane są zadania Rzecznika Konsumentów
(np. 5 razy w tygodniu po 3 godziny).
9. Rzecznik działa w ramach wyodrębnionego biura
(art. 40 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów Dz. U. Nr 50,
poz. 331 ze zm.) Proszę napisać TAK lub NIE.
10. Rzecznik Konsumentów w ramach działalności
Rzecznika korzysta z pomocy innych osób. Proszę
napisać TAK lub NIE.
11. Liczba osób, która stale pomaga Rzecznikowi
Konsumentów w wykonywaniu obowiązków
Rzecznika (jeśli liczba nie jest stała, to wpisać
średnią liczbę).
12. Budżet biura. Jeśli rzecznik nie ma własnego
budżetu, proszę wpisać koszt zadania własnego
„ochrona konsumentów” w budżecie
powiatu/miasta. Jeśli podanie dokładnych kosztów
jest niemożliwe, proszę je oszacować.

RZECZNIK

PRZYJMUJE

KONSUMENTÓW

W PONIEDZIAŁKI I PIĄTKI OD

15.

7

DO

14

NIE

NIE

0

77 907,25

OSOBIŚCIE

I

TELEFONICZNIE

CODZIENNIE

NATOMIAST OD WTORKU DO CZWARTKU OD

7

DO

OSOBY DLA KTÓRYCH TE GODZINY SĄ NIEDOGODNE MOGĄ RAZ W MIESIĄCU

SKORZYSTAĆ Z PORADY RZECZNIKA RÓWNIEŻ W SOBOTĘ

–

JEST TO ZAWSZE

3

SOBOTA

MIESIĄCA – OD 9 DO 13

II.

REALIZACJA ZADAŃ RZECZNIKÓW KONSUMENTÓW

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 UOKiK, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami
konsumenckimi i innymi instytucjami w zakresie ochrony konsumentów.
5. Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów i wstępowanie do toczących się
postępowań.
6. Działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym.
7. Podejmowanie działań wynikających z:
 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym,
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 ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym,
 art. 42 ust. 1 pkt 3 uokik (występowanie w sprawach o wykroczenia na
szkodę konsumentów)
 art. 42 ust. 5 uokik w zw. z art. 63 Kpc (przedstawianie sądowi
istotnego poglądu dla sprawy)
III.

WNIOSKI

KOŃCOWE,

PROPOZYCJE

ZMIAN

ZMIERZAJĄCYCH

DO

POPRAWY

standardów

ochrony

REALIZACJI PRAW KONSUMENTÓW

1.

Wnioski rzeczników dotyczące polepszenia
konsumentów.
2.
Wnioski dotyczące pracy rzeczników.
IV.

TABELE

II

REALIZACJA ZADAŃ RZECZNIKÓW KONSUMENTÓW

1. Zapewnienie
bezpłatnego
poradnictwa
konsumenckiego
i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.
Rzecznik udzielił w roku 2018 - 3675 porad
Każdego dnia odwiedza, pisze lub dzwoni do rzecznika kilkunastu konsumentów.
Najwięcej porad dotyczyło umów sprzedaży, następnie usług.
-

1139
1191
542
808

- dotyczyło usług,
- umów sprzedaży
- porady niekonsumenckie
- informacje ogólne

PORADNICTWO POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW
W STRZELCACH OPOLSKICH W POSZCZEGÓLNYCH LATACH
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Rok 2006 – 1393; Rok 2007 – 2203; Rok 2008 – 3132; Rok 2009 – 3224
Rok 2010 – 3502; Rok 2011 – 3558 ; Rok 2012 – 3621; Rok 2013 – 3701
Rok 2014 – 3912; Rok 2015 – 3864; 2016 – 3841; 2017 – 3594; 2018 –
3675
Część porad udzielanych jest telefonicznie, część drogą mailową, część poprzez
media społecznościowe, a część na miejscu w siedzibie Starostwa. W wielu
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przypadkach po udzieleniu stosownych informacji sprawy zostają
wyjaśnione
i zakończone pozytywnie na korzyść konsumenta.
Biorąc pod uwagę liczbę
udzielonych porad i liczbę oficjalnie zarejestrowanych spraw mogę stwierdzić, iż po
uzyskaniu informacji dotyczących praw konsumentów i możliwości ich
realizacji, konsumenci w większości potrafią skutecznie egzekwować
swoje prawa.
W przypadku usług, najwięcej porad dotyczyło:
- usług telekomunikacyjnych – 484
- usług z sektora energetycznego i wodnego - 166
- usług finansowych – 162
- usług ubezpieczeniowych – 143
W przypadku umów sprzedaży najwięcej porad dotyczyło:
- odzieży i obuwia – 444
- urządzeń gospodarstwa domowego, urządzeń elektronicznych i sprzętu
komputerowego – 325
- mebli, artykułów wyposażenia wnętrz, utrzymania domu – 178
- samochodów i środków transportu osobistego – 123
Poradnictwo i statystyka z tym związana jest najbardziej czasochłonnym
zadaniem Rzecznika Konsumentów.
2. Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów
prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów.
W roku 2018 Rzecznik nie składał takich wniosków, gdyż nie wystąpiło w tym
zakresie zapotrzebowanie konsumentów.
3. Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw
i interesów konsumentów.
Sprawy, które trafiają do Rzecznika z prośbą o interwencję i wystąpienie
do przedsiębiorcy to zazwyczaj sprawy bardziej skomplikowane, których
konsumenci nie byli w stanie załatwić w sposób polubowny samodzielnie.
W roku 2018 zarejestrowano 436 takich spraw. Jest to nieznaczny spadek
w porównaniu z ostatnimi latami. Jednakże sprawy te oceniam jako
bardziej skomplikowane. W prostszych sprawa więcej konsumentów radzi
sobie już samodzielnie i wystarczy im porada Rzecznika.
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Ok. 70% złożonych skarg kończy się polubownie, na korzyść konsumentów.
Statystyka jednak nie jest najważniejsza. Konsumenci nie zawsze mają rację
i Rzecznik nie może dążyć za wszelką cenę do pozytywnego zakończenia sprawy dla
konsumenta.
Zdarzają się konsumenci, którzy za pośrednictwem Rzecznika próbują dochodzić
swoich roszczeń nieadekwatnych do poniesionych strat. Konsumenci mają określone
prawa i Rzecznik winien dbać by byłe one przestrzegane, ale nie nadużywane.
W niektórych sprawach nie można jednoznacznie stwierdzić, czy sprawa zakończyła
się na korzyść konsumenta czy nie. Zależy to od tego czy twierdzenia i żądania
konsumenta są uzasadnione.
Staram się być Rzecznikiem aktywnym, który nie siedzi za biurkiem i w miarę
możliwości podejmuje też osobiste i telefoniczne interwencje u przedsiębiorców.
Czasem kilka pism nie poskutkuje, a jedna rozmowa osobista przynosi efekt
w postaci pozytywnego dla konsumenta zakończenia sporu. Staram się w przypadku
różnorodnych usług zobaczyć przedmiot reklamacji, brać udział w oględzinach,
wizjach lokalnych, mediacjach z udziałem stron w miejscu wykonania usługi etc., co
jest doceniane zarówno przez konsumentów jak i przedsiębiorców, pomaga również
w przypadku zakończenia sporu na drodze sądowej. Rzecznik Konsumentów musi być
swego rodzaju psychologiem w przypadku mediacji i zorganizowanie spotkania stron
bardzo często pozwala rozwiązywać spory konsumenckie. Rzecznik musi być również
swego rodzaju ekspertem w każdej dziedzinie gdyż sprawy konsumencie to bardzo
szeroki wachlarz.
Rzecznik występuje do przedsiębiorców o szczegółowe informacje o okolicznościach
sprawy a niejednokrotnie z prośbami o ponowne rozpatrzenie sprawy (nawet
w kontrowersyjnych i bardzo spornych sprawach), szczególnie w sytuacjach, gdy
konsument z różnych powodów nie mógł prawidłowo ocenić sytuacji i skutków np.
podpisania umowy. Rzecznik może prosić o polubowne zakończenie sprawy przez
przedsiębiorcę, jednak nie ma możliwości zmusić przedsiębiorcy do takiego
załatwienia sprawy.
Niestety są też przypadki gdy przedsiębiorca nie wykazuje woli polubownego
zakończenia sporu mimo uzasadnionych roszczeń konsumenta. Jeśli
konsument nie posiada dowodów naruszenia jego praw, przedsiębiorcy czują się
bezkarni i zdarza się, że nawet nie odpowiadają na pisma Rzecznika.
Nie każda sprawa może zakończyć się pozytywnie dla konsumenta z różnych
przyczyn – zazwyczaj z powodu braku dowodów, nieprecyzyjnych przepisów
lub niezasadności roszczeń.
Jako konsumenci popełniamy ciągle te same błędy. Przede wszystkim:
- wierzymy przedsiębiorcom na słowo,
- nie cenimy swego podpisu i danych osobowych– podpisujemy dokumenty
nie czytając ich
- nie zachowujemy dowodów zakupu, umów
- nie zawieramy umów na piśmie, nie żądamy potwierdzeń wpłat
- nie ustalamy istotnych elementów umowy, nie pytamy o cenę przed
wykonaniem usługi
Często mimo faktu, iż prawa konsumenta zostały naruszone, niewiele można zrobić z
powodu braku dowodów. Zawsze jednak warto próbować wszelkich sposobów
polubownego zakończenia sporu.
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Wystąpienia Rzecznika Konsumentów w roku 2018:
W przypadku usług najwięcej wystąpień dotyczyło:
- usług finansowych - 59
- usług telekomunikacyjnych – 52
- usług z sektora energetycznego i wodnego - 33
- usług ubezpieczeniowych – 24
W przypadku umów sprzedaży najwięcej wystąpień dotyczyło:
- odzieży i obuwia – 73
- urządzeń gospodarstwa domowego, urządzeń elektronicznych i sprzętu
komputerowego – 56
- mebli, artykułów wyposażenia wnętrz, utrzymania domu – 38
- produkty związane z opieką zdrowotną - 26
Ciekawe sprawy:
 Konsument od Komornika dowiedział się o nakazie zapłaty przeciwko niemu
i została mu potrącona kwota 1300 zł na wniosek Twojej Telekomunikacji
Sp. z o.o. Powództwo było niezasadne. Rzecznik pomógł mu złożyć wniosek o
przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu, skuteczny sprzeciw i nakaz
zapłaty stracił moc. Następnie Rzecznik wystąpił do przedsiębiorcy i po paru
pismach udało się odzyskać całość potrąconej wcześniej konsumentowi kwoty
wraz z kosztami komorniczymi;
 Konsumentowi zniknęło z konta ok. 10 000 zł z niewiadomych przyczyn –
2 rzekomo autoryzowane przelewy, których nie zlecał. Bank nie chciał uznać
reklamacji. Konsument zgłosił za namową Rzecznika sprawę Policji i ustalono,
iż padł ofiarą przestępstwa jednakże postępowanie umorzono z powodu
niewykrycia sprawcy (paręnaście osób w Polsce miało podobny przypadek na
podobną kwotę i padło ofiarami tego samego sprawcy). Po wystąpieniu do
Banku przez rzecznika, bank przyjmując argumenty braku zabezpieczeń przed
takimi zdarzeniami i bycia instytucją zaufania publicznego pokrył konsumowi
zaistniała szkodę,
 Konsumentka, osoba starsza, została obciążona kosztami zużycia prądu –
ponad 300 zł za 2 lata po sprzedaży działki rekreacyjnej, mimo, iż nie
korzystała już prądu i z usług de facto korzystał ktoś inny. Przedsiębiorca
powoływała się na niedopełnienia wszystkich formalności podczas zgłaszania
sprzedaży działki, jednakże konsumentka je dopełniała. Po interwencji
Rzecznika skorygowano fakturę;
 Konsument zakupił towar na pokazie poza lokalem przedsiębiorstwa jednak
skutecznie odstąpił od umowy d o 14 dni. Mimo to nieuczciwy przedsiębiorca
nie chciał mu zwrócić wpłaconej zaliczki w kwocie 500 zł. Po interwencji
rzecznika konsument odzyskał niniejszą kwotę;
 Konsumenci składali reklamację usługi turystycznej z uwagi na brak tarasu,
braki w wyposażaniu pokoju oraz niedogodności na stołówce, której nie
uznano. Po interwencji Rzecznika Konsumentów otrzymali 800 zł
rekompensaty;
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 Konsument zgłosił u ubezpieczyciela zdarzenie uszkodzenia prawej ręki, utratę
pełnych zdolności chwytnych i otrzymał minimalną kwotę w związku
z uszczerbkiem na zdrowiu. Po interwencji rzecznika otrzymał dodatkowo
2100 zł;
 Konsument składał reklamację zamówionego stołu – model Ludwik XVI –
wykonany stół odbiegał od wzoru na zdjęciu, mimo to przedsiębiorca upierał
się, iż określonego rozmiaru stołu nie można było wykonać jak na zdjęciu i stół
jest dobrze wykonany. Po interwencji Rzecznika konsument otrzymał zwrot
gotówki – 500 zł;
 Konsument składał reklamację faktury za usługi telekomunikacyjne
o podwyższonej opłacie , których jak twierdzi nie aktywował jednak sprawa
była trudna do udowodnienia. Po interwencji rzecznika anulowano połowę
faktury;
 Konsumentka zawarła umowę kredytową w roku 2017 – chwilówkę, do 14 dni
odstąpił od niej i zwróciła otrzymaną kwotę 2000 zł. Mimo to po niecałym roku
zaczęła otrzymywać wezwania do zapłaty i jej reklamacja nie przyniosła
efektu. Po piśmie Rzecznika sytuację wyjaśniono;
 Konsument zawarł przez przypadek umowę z alternatywnym dostawcą prądu,
po zamianie na rzekomo korzystanych warunkach okazało się że jak do tej
pory płacił parędziesiąt złotych miesięcznie tak obecnie ma płacić 150 zł
miesięcznie. Po interwencji Rzecznika firma zgodziła się wypowiedzieć umowę
bez naliczania kary umownej;
 Konsumenci zawarli umowę poza lokalem przedsiębiorstwa na pokazie na
kwotę 7700 zł i zapłacili za towar gotówką. Odstąpili od przedmiotowej umowy
i odesłali towar. Mimo to od paru miesięcy nie doczekali się zwrotu wpłaconej
kwoty. Po interwencji Rzecznika otrzymali zwrot wpłaconej gotówki;
 Konsumenci składali reklamację usługi turystycznej – zakwaterowano ich
w innym hotelu niż wynikało to z umowy. Po interwencji Rzecznika otrzymali
rekompensatę w wysokości 1400 zł;
 Konsument otrzymywał wezwania do zapłaty i był nękany telefonami za
składkę ubezpieczeniową w wysokości 691 zł, mimo skutecznego
wypowiedzenia umowy na kolejny okres. Po interwencji Rzecznika wyjaśniono
sprawę.
4. Współdziałanie z UOKiK, organami Inspekcji Handlowej oraz
organizacjami konsumenckimi i innymi instytucjami w zakresie
ochrony konsumentów.
Rzecznik w 2018 na bieżąco współpracował z UOKiK, Inspekcją Handlową, Urzędem
Komunikacji Elektronicznej oraz Rzecznikiem Finansowym w celu zaspokojenia
potrzeb konsumentów z terenu Powiatu Strzeleckiego.
Gdy nie uda się zakończyć pozytywnie sprawy przez Rzecznika Konsumentów
Rzecznik prosi o pomoc Inspekcję Handlową, Urząd Komunikacji Elektronicznej bądź
Rzecznika Ubezpieczonych w zależności od rodzaju sprawy. Rzecznik przygotowuje
również konsumentom pozwy do sądów konsumenckich.
Rzecznik uczestniczy
w akcjach organizowanych przez instytucje i stowarzyszenia konsumenckie oraz
bierze udział w spotkaniach.
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W 2018 Rzecznik wziął udział m.in. w:
- Szkoleniu z zakresu zmiany przepisów w Katowicach
- Spotkaniu Rzeczników województw Śląskiego i Opolskiego w Katowicach
- Spotkaniu z przedstawicielami z UOKiK Katowice i Warszawy

5. Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów i wstępowanie do
toczących się postępowań.
W roku 2018 nie było konieczności wytaczania wielu powództw oraz pomocy w tym
zakresie. Rzecznik brał aktywny udział w 3 toczących się sprawach sądowych
natomiast w 7 przypadkach pisał konsumentom sprzeciwy i pomagał im
w dochodzeniu swoich praw.
Moim sukcesem jest fakt, ze jak do tej pory wszystkie sprawy w których pisałam
pozwy i aktywnie uczestniczyłam skończyły się pozytywnie na rzecz mieszkańców
Powiatu Strzeleckiego. W 2018 roku pozostało to bez zmian. W 2018 ponadto
w sprzeciwach, które Rzecznik napisał konsumentom sprawy również zakończyły się
na ich korzyść.
Wyrokiem sądowym na kwotę ponad 19 000 zł zakończyła tocząca się od
paru lat sprawa zaniżenia wypłaty odszkodowania za szkodę na mieniu
konsumentki.
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Szkoda została bezsprzecznie zaniżona, suma ubezpieczenia obejmowała wartość
rzeczywistą z uwzględnieniem stopnia zużycia na 62 000 zł (60% zużycia). Dalsze
potrącanie zużycia technicznego jest niezasadne. Towarzystwo drugi raz potrąciło
60% zużycie i wypłaciło konsumentce niecałe 50% wartości szkody.
W przedmiotowym przypadku wystąpiła szkoda całkowita, powódka nie podjęła
się odbudowy. Powódka winna otrzymać odszkodowanie adekwatne do poniesionej
szkody, po to corocznie określa się wartość ubezpieczanego mienia by określić sumę
ubezpieczenia. Polskie prawo przewiduje zasadę pełnego odszkodowania.
Priorytetowa zasada pełnego odszkodowania oznacza zatem obowiązek naprawienia
pełnej i pozostającej w związku przyczynowym ze zdarzeniem szkody poniesionej
w majątku poszkodowanego przez ubezpieczyciela.
Zasadność powództwa potwierdził również istotny pogląd w sprawie Rzecznika
Finansowego, o który wystąpiliśmy. Ubezpieczenie mienia stanowi jedno
z ważniejszych instrumentów prawnych pozwalających na minimalizację następstw
szkód i ich sprawne usunięcie. Zgodnie z poglądem Rzecznika Finansowego
„w wyniku dokonania błędnej subsumpcji pozwany zastosował pomniejszenie
odszkodowania o współczynnik zużycia technicznego budynku choć przepis art. 68
pkt 1 ustawy, który winien być podstawą likwidacji szkody żadnych uprawnień do
stosowania współczynnika zużycia technicznego nie zawiera. Zgodnie z istotnym
poglądem Rzecznika Finansowego odszkodowanie winno być równe wartości
budynku w dniu powstania szkody, nie większe jednak niż przyjęta w ubezpieczeniu
budynku suma ubezpieczenia. Sąd podzielił stanowisko Rzecznika Konsumentów i
Rzecznika Finansowego.
6. Działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym.
Jednym z najważniejszych zadań Rzecznika jest EDUKACJA KONSUMENCKA
W ramach edukacji konsumenckiej i działań informacyjnych podjęłam następujące
działania:

Przeprowadzenie lekcji z zakresu podstaw prawa konsumenckiego

w szkołach ponadgimnazjalnych z terenu powiatu

Młodzi ludzie są pełnoprawnymi konsumentami, zgodnie z wiekiem i posiadaną
zdolnością do czynności prawnych. Bardzo wcześnie dysponują środkami pieniężnymi
i kształtują konsumpcję, w szczególności jeśli chodzi o produkty nowe. Znajomość
praw konsumenckich przez młodych ludzi ma podstawowe znaczenie dla
kształtowania świadomego pokolenia konsumenckiego.
Jako Rzecznik Konsumentów kładę duży nacisk na edukację konsumencką. Każdy kto
zwrócił się do Rzecznika z prośbą o pomoc i interwencję w sprawie wie jak trudno
jest dochodzić swych roszczeń. Wiele osób stwierdza, iż problemu można było
uniknąć, gdyby znali swoje prawa, gdyby przeczytali treść umowy, zachowali dowody
zakupu, czy uzgodnili na piśmie treść umowy. Edukacja jest bardzo ważna. Jako
Rzecznik Konsumentów prowadzę edukację konsumencką szczególnie w chętnych
klasach szkół średnich z terenu powiatu oraz wśród osób starszych.
Rzecznik w 2018 roku uczestniczył w następujących spotkaniach:
 Lekcje w 3 klasach w LO Zawadzkiem
 Spotkanie z uczniami CKZiU w Strzelcach Opolskich na Sali narad w Starostwie
 Lekcje w 5 klasach CKZiU Strzelce Opolskie
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Ponadto Rzecznik wziął udział w Grze miejskiej dla młodzieży z CKZiU
w Strzelcach Opolskich „MIEJSKA GRA ULICZNA W STOLICY POWIATU
STRZELECKIEGO”, Czteroosobowe grupy miały za zadanie odwiedzić
okreslone instytucje. Jednym z zadań było znalezienie biura Rzecznika
Kosnuemntów, rozwiazanie testu dot praw kosnuemntów, zrobienie wspólnego
zdjęcia z Rzecznikiem. Wszystkie grupy świetnie poradziły sobie z zadaniem.
Uczestnicy otrzymali skromne upominki od Rzecznika. Rzecznik uwielbia
wszelkie akcje skierowane do młodzieży, gdyż jest to doskonała eduacja
przyszłego pokolenia, które pomaga również w edukowaniu swoich rodziców
i dziadków.
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Ciekawym doświadczeniem było również uczestnictwo w projekcie
warszatowym młodzieży „Jeden dzień z życia” zorganizowanym
w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich. Mlodzież miała za
zadanie nakręcic filmy z życia 4 osób. Jeden film dotyczył pracy Powiatowego
Rzecznika Konsuemntów.

Rzecznik prowadzi również działania edukacyjne na rzecz emerytów i rencistów
i współpracuje z PZERiI Oddziałem Rejonowym w Strzelcach Opolskich, przekazuje
informacje dot. praw konsumentów i zagrożeń oraz bierze udział w spotkaniach
w razie zainteresowania seniorów.
- Organizacja akcji konsumenckich dla seniorów i nie tylko oraz udział

w spotkaniach z konsumentami

 Z RZECZNIKIEM PRZY KAWIE
15 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Konsumenta. Jest to święto każdego
z nas, gdyż wszyscy jesteśmy konsumentami i to coraz bardziej świadomymi.
Światowy Dzień Konsumenta został ustanowiony w 1983 r. Stało się to w rocznicę
przemówienia (1962) prezydenta Johna Kennedy’ego w Kongresie USA, w sprawie
projektu ustawy o ochronie praw konsumenta. Wówczas padło z jego ust
stwierdzenie „konsumenci to my wszyscy”. Święto to obchodzony jest 15 marca,
ponieważ tego dnia w 1962 roku miało miejsce przełomowe orędzie Johna F.
Kennedy’ego, w którym prezydent USA sformułował cztery podstawowe prawa
konsumentów: prawo do informacji, wyboru, do bezpieczeństwa i do
reprezentacji
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Z okazji Światowego Dnia Konsumenta Zarząd Powiatu Strzeleckiego wraz
z Rzecznikiem zaprosił wszystkich chętnych konsumentów na spotkanie
z Rzecznikiem przy Kawie 15 marca o godz. 10 w Sali Narad Starostwa.
Z zaproszenia skorzystało ponad 80 osób. Przy kawie i cieście rozmawialiśmy
o podstawowych prawach konsumentów, o nieuczciwych praktykach rynkowych,
o zasadach bezpiecznych zakupów przez Internet.
Każdy z uczestników otrzymał praktyczny upominek – brelok z latarką i żetonem na
zakupy jak również mógł wziąć udział w teście świadomości konsumenckiej, za udział
w którym można było wylosować nagrodę. Z testy wynika, iż świadomość jest już
całkiem duża. Test składał się z 7 pytań i 82 osoby, które wzięły w nim udział mogły
uzyskać łącznie 574 punkty za poprawne odpowiedzi. Odpowiedzi poprawnych było
393 natomiast błędnych było 181. Najwięcej błędnych odpowiedzi dotyczyło okresu
rękojmi, który wynosi 2 lata (zaledwie 31 poprawnych odpowiedzi na 82 osoby).
Najwięcej poprawnych odpowiedzi dotyczyło terminu odstąpienia od umowy zawartej
na odległości – 14 dni (70 poprawnych odpowiedzi) oraz „Do kogo można zwrócić się
w indywidualnych sprawach konsumenckich” – Powiatowy Rzecznik Konsumentów –
również 70 poprawnych odpowiedzi na 82 osoby.
Myślę że dla uczestników spotkania było to bardzo miłe przedpołudnie tak jak dla
mnie. Serdecznie dziękuję wszystkim konsumentom za przybycie!
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Relacja ze spotkania ukazała się w wiadomościach TVP 3 Opole

 Kolejną rozpoczętą akcją jest - Akcja Bezpieczny Senior, którą

Rzecznik prowadzi wspólnie z KP Policji

Rzecznik Konsumentów rozpoczął w roku 2016 cykl spotkań z seniorami
poszczególnych gmin Powiatu Strzeleckiego pod hasłem „Bezpieczny Senior”. W 2018
roku przeprowadzono akcję dla seniorów w gminie Izbicko jak również spotkanie
w Strzelcach Opolskich „Świadomi, bezpieczni”
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Osoby starsze są szczególnie narażone na nieuczciwe praktyki rynkowe i informacji
w tym zakresie nigdy nie jest za wiele. Głównym założeniem niniejszej akcji jest
dotarcie do seniorów oddalonych od Strzelec Opolskich, by poznali swoje prawa
i mogli skutecznie bronić się przed nieuczciwymi przedsiębiorcami. Rzecznika
Konsumentów każdego dnia odwiedzają seniorzy, którzy dali się namówić na
niekorzystne umowy. Często podstawowa wiedza mogłaby ich przed tym uchronić.
Akcja składała się z 2 bloków tematycznych. W pierwszym bloku Rzecznik
Konsumentów przedstawił
praktyczne porady na temat bezpieczeństwa
konsumenckiego. Seniorzy są osobami ufnymi’ wierzą „na słowo” i dlatego często są
narażeni na różnego rodzaju zagrożenia. Rzecznik w swojej prelekcji przedstawił
wiele nieuczciwych praktyk rynkowych, przestrzegał, by szanować swój podpis oraz
czytać, to co się podpisuje. Nie doceniamy mocy swojego podpisu – i to każdego
podpisu. Zdarzały się przypadki, że jeden przedstawiciel uzyskał od konsumentów
podpisy pod dwoma lub trzeba umowami, a konsumenci byli przekonani, iż podpisali
jedną umowę
W drugiej części prelekcje wygłosiła Pani Anna Kutynia – Łotocka z Komendy
Powiatowej Policji w Strzelcach Op., która przedstawiła wiele cennych rad
i sposobów, jak zapobiec zagrożeniom np. wyłudzenia pieniędzy (metoda na wnuczka
lub siostrzeńca, pracownika opieki społecznej) oraz innym wykroczeniom np. przy
sprzedaży bezpośredniej przez domokrążców. W trakcie prelekcji seniorzy mogli
zobaczyć ciekawe filmy obrazujące typowe sytuacje stanowiące zagrożenie
bezpieczeństwa. Pani Kutynia przedstawiła również wiele cennych informacji dot.
bezpieczeństwa na drogach.
Na zakończenie prelekcji został zorganizowany konkurs świadomości konsumenckiej,
w którym można było wygrać drobny upominek z Powiatu Strzeleckiego oraz od
Rzecznika. Każdy uczestnik otrzymał również kamizelki odblaskowe od Policji.
Spotkanie było okazją poznania przez seniorów Gminy Izbicko swoich praw
konsumenckich, praw osób niepełnosprawnych oraz zagrożeń ich bezpieczeństwa.
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 ŚWIADOMI BEZPIECZNI
Dnia 19.10.2018r. w Powiatowym Centrum Kultury odbyło się spotkanie „Świadomi,
bezpieczni”, którego organizatorem był Zarząd Powiatu Strzeleckiego wraz
z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów. Ponad 60 seniorów skorzystało
z zaproszenia. Obecnych przywitał Członek Zarządu Powiatu Strzeleckiego Pan
Waldemar Gaida, który podkreślił jak ważne jest bezpieczeństwo w życiu codziennym
i jak potrzebne są takie akcje jak ta. Spotkanie składało się z trzech bloków
tematycznych. W pierwszym bloku Powiatowy Rzecznik Konsumentów Małgorzata
Płaszczyk – Waligórska przedstawiła przykłady nieuczciwych praktyk rynkowych na
które trzeba uważać, których jest coraz więcej i poprosiła seniorów o zgłaszanie jej
wszelkich takich przypadków. Seniorzy mogli obejrzeć scenki przedstawiające
najczęstsze zachowania nieuczciwych sprzedawców. W drugim bloku tematycznym
Pani Małgorzata Szlachciuk Dyrektor Regionu Firmy Quantum opowiedziała jak
dochodzić odszkodowań i co w przypadku ich zniżania. Natomiast trzeci blok
tematyczny poprowadziła Pani Anna Kutynia z Komendy Powiatowej Policji, która
przedstawiła wiele cennych rad
i sposobów, jak zapobiec zagrożeniom np.
wyłudzenia pieniędzy (metoda na policjanta, na rzekomy kredyt etc.) Seniorzy
wypełnili test świadomości konsumenckiej, z którego wynika, iż świadomość jest
bardzo dobra – na 360 pytań 226 odpowiedzi było poprawnych. Za wypełnienie testu
można było wylosować ciekawe nagrody, a każdy uczestnik otrzymał drobne
upominki. Spotkanie było bardzo udane i przy kawie uczestnicy również wymienili
cenne doświadczenia.
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Rzecznik Konsumentów wziął również udział w roku 2018 w spotkaniu
mieszkańców sołectwa Szymiszów Osiedle na zaproszenie sołtysa.
Kilkadziesiąt osób mogło skorzystać z prelekcji Rzecznika i usłyszeć odpowiedzi na
nurtujące ich pytania. Aktywni uczestnicy spotkania otrzymali upominki.
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Na zaproszenie Koła Osiedle Polskiego Związku Emerytów Rencistów
i Inwalidów Rzecznik przeprowadził spotkanie z kilkudziesięcioma
seniorami w stołówce w Strzelcach Opolskich.
Była to okazja, by porozmawiać o prawach konsumentów, odpowiedzieć na pytania
seniorów. Rzecznik przeprowadził wśród konsumentów test świadomości
konsumenckiej za rozwiązanie którego konsumenci mogli uzyskać upominki.



Przygotowywanie cyklicznych artykułów do dwutygodnika „Powiat
Strzelecki” w celu podniesienia świadomości konsumenckiej

Rzecznik Konsumentów przekazuje porady konsumenckie i informacje z UOKiK do
prawie każdego wydania Powiatu Strzeleckiego.
Rzecznik wypowiada się również często do Strzelca Opolskiego i NTO, na prośbę
redaktorów. Ponadto Rzecznik co jakiś czas Rzecznik wypowiada się również
w Strzeleckiej TV kablowej oraz dla Radia Opole czy Radia Park. Rzecznik kilka razy
gościł w studio radio Opole w programie „Ona i On”. Ponadto Rzecznik był gościem
porannej rozmowy dnia w Radio Opole. W 2018 r. Rzecznik wziął udział w
programie TVP3 Opole „Rozmowa dnia” w którym był gościem programu jak również
był gościem programu „Opolskie o poranku”
Takie działania pomagają podnosić świadomość konsumencką i mają charakter
profilaktyczny, gdyż pomagają uniknąć wielu osobom kłopotów.
W ramach działań informacyjnych Rzecznik udostępnia konsumentom komunikaty
UOKiK, jak również na bieżąco przekazuje pozyskane ulotki na temat praw
konsumentów.
Dzięki akcjom medialnym udaje się zakończyć pozytywnie wiele spraw. Im bardziej
Rzecznik aktywny jest medialnie tym mniej próśb o interwencję, gdyż konsumenci
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dzięki edukacji coraz lepiej radzą sobie w samodzielnym dochodzeniu roszczeń.
Edukacja konsumencka jest bardzo ważna. Po audycjach, w których Rzecznik
wstępuje zgłasza się bardzo dużo konsumentów z prośbą o dodatkowe porady.
Rozmowa dnia w TV3 Opole

RADIO OPOLE Małgorzata Płaszczyk-Waligórska "W cztery Oczy"
(04.07.2018)
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 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym,
W parudziesięciu sprawach w ramach wystąpień do przedsiębiorców Rzecznik
zauważył, iż jego zdaniem działania firm są nieuczciwymi praktykami rynkowymi.
Interwencje Rzecznika zakończyły się w dużej mierze pozytywnie bez negatywnych
skutków dla konsumentów. Były to przede wszystkim praktyki wprowadzające w błąd
firm telekomunikacyjnych, dostawców prądu oraz przedsiębiorców sprzedających
swoje produkty poza lokalem przedsiębiorstwa.
 ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym,
W roku 2018 nie było takich skarg konsumenckich i potrzeby formułowania pozwów
zbiorowych dot. praw konsumentów
 art. 42 ust. 1 pkt 3 uokik (występowanie w sprawach
o wykroczenia na szkodę konsumentów)
W 2018 roku nie było takich zgłoszeń konsumentów. W jednej ze spraw, w której
przedsiębiorca wziął zaliczkę w kwocie 3504 zł na naprawę dachu garażu i nie
wykonał niniejszych prac, a zaliczki nie zwrócił Rzecznik pokierował konsumentkę na
Policję i sprawa została wszczęta przez Prokuraturę i przedsiębiorca otrzymał wyrok
karny.
 art. 42 ust. 5 uokik w zw. z art. 63 Kpc (przedstawianie sądowi
istotnego poglądu dla sprawy)
W roku 2018 nie zgłaszano Rzecznikowi zapotrzebowania w tym zakresie
III

WNIOSKI KOŃCOWE, PROPOZYCJE ZMIAN ZMIERZAJĄCYCH DO POPRAWY

REALIZACJI PRAW KONSUMENTÓW

3. Wnioski rzeczników dotyczące polepszenia standardów ochrony konsumentów.
4. Wnioski dotyczące pracy rzeczników.
Ad 1) Wzmocnienie prawne instytucji Rzecznika Konsumentów; doprecyzowanie
niektórych przepisów prawnych np. udzielenia odpowiedzi na wystąpienia Rzecznika
przez banki, firmy ubezpieczeniowe; określenie maksymalnej kwoty sprzedaży poza
lokalem przedsiębiorstwa na niską kwotę maksymalnie 2000 zł
Ad2)
Przeznaczenie środków z budżetu centralnego na działania Rzeczników, na
prowadzone akcje, na szkolenia etc., by Rzecznicy mogli jeszcze lepiej realizować
swoje zadania.

IV

TABELE

W ZAŁĄCZENIU
Rok 2018 był kolejnym aktywnym rokiem, statystyka świadczy o zapotrzebowaniu na
poradnictwo i interwencje Rzecznika oraz inne działania mające na celu ochronę
praw konsumentów. Rzecznik jest często Rzecznikiem całodobowym, gdyż
konsumenci zgłaszają się do mnie również poza godzinami pracy w sprawach pilnych
jak również pytają o swoje prawa spotykając mnie. W sprawach pilnych proszą
o porady przez Facebooka. Mam nadzieję, że instytucja Rzecznika jest znana
i ceniona na terenie Powiatu Strzeleckiego.
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Podstawowym celem Rzecznika jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców
powiatu na poradnictwo konsumenckie i podnoszenie świadomości
konsumentów i przedsiębiorców. Myślę, iż cele te udaje mi się realizować
i poziom świadomości konsumenckiej jest coraz wyższy. Znaczna część
mieszkańców powiatu wie, iż ma swoje prawa jako konsumenci i wie do
kogo się zwrócić w razie problemów.
Rzecznik
konsumentów
jest
instytucją
samorządową
o charakterze doradczym dla indywidualnego konsumenta.
GDY POJAWI SIĘ PROBLEM:
- ze sprzedawcą
- z usługodawcą
- z bankiem
- z operatorem telekomunikacyjnym
- z firmą ubezpieczeniową
- lub z innym przedsiębiorcą
zawsze można skorzystać z porady Rzecznika
PAMIĘTAJMY, by uniknąć problemów
 ZANIM COŚ PODPISZEMY DOKŁADNIE CZYTAJMY
 NIE DECYDUJMY SIĘ NA NIC POD WPŁYWEM CHWILI
 ZACHOWUJMY DOWODY ZAKUPÓW
 NIE WIERZMY NIKOMU NA SŁOWO
 NIE WPUSZCZAJMY AWKIZYTORÓW
 GDY COŚ WPŁACAMY BIERZMY POKWITOWANIA
Nikt z nas nie jest samowystarczalny i by móc normalnie funkcjonować
w społeczeństwie zmuszeni jesteśmy kupować i korzystać z usług przedsiębiorców.
Od postawy konsumentów zależy w dużej mierze przestrzeganie
przepisów prawa konsumenckiego przez przedsiębiorców. Świadomi
konsumenci kształtują swoje prawa w praktyce. Dlatego dobrze jest znać swoje
prawa i umieć z nich korzystać w praktyce.

KONSUMENT MOŻE NIE MIEĆ RACJI –
MA ZAWSZE PRAWO DO INFORMACJI

Dziękuję za zaufanie i możliwość pełnienia funkcji
Konsumentów
Małgorzata Płaszczyk – Waligórska
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Strzelcach Opolskich

Rzecznika

tel 77 440 17 56
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie
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PRZYKŁADOWE
MEDIACH

INFORMACJE

PRASOWE

i

AKTYWNOŚĆ

TVP 3 OPOLE
Rozmowa Dnia - Małgorzata Płaszczyk-Waligórska
2018-12-04

tvp3 opole
Gościem Tomasza Gduli była Małgorzata Płaszczyk-Waligórska, Powiatowy Rzecznik
Praw Konsumenta w Strzelcach Opolskich.
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TVP 3 OPOLE 27.12. OPOLSKIE O PORANKU
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RADIO OPOLE Małgorzata Płaszczyk-Waligórska "W cztery Oczy"
(04.07.2018)

Radio Opole (Region) na środę, 4 lipca 2018
roku
08:04 W cztery oczy – poranna rozmowa Ireneusza Prochery


Od 1 lipca zaczęła obowiązywać ustawa o imprezach turystycznych. Wg jej
autorów ma dawać lepszą ochronę podróżnych i klientów sektora turystycznego. Konsumentom
ustawa przyznaje szereg przywilejów, m.in. prawo do odsprzedaży do siedmiu dni przed
rozpoczęciem wyjazdu turystycznego i zareklamowania jej w ciągu trzech lat. Jakie jeszcze inne
ważne zmiany wprowadza ustawa? Gościem porannej rozmowy będzie Małgorzata PłaszczykWaligórska, Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta w Krapkowicach.

Małgorzata Płaszczyk-Waligórska o wprowadzeniu ustawy o usługach i imprezach
turystycznych
-Wciąż jeszcze z dużą niechęcią podchodzimy do walki o swoje prawa czy wywiązywanie
się przez organizatorów ze zobowiązań - mówiła w rozmowie "W cztery oczy" Małgorzata
Płaszczyk-Waligórska, powiatowy rzecznik konsumenta w Krapkowicach i Strzelcach
Opolskich. Jej zdaniem, klientom biur podróży pomoże w tym ustawa o usługach i
imprezach turystycznych, która obowiązuje od 1 lipca. Nowe przepisy przyznają
konsumentom szereg przywilejów. Ustawa dostosowuje też nasze prawo do
ustawodawstwa w Unii Europejskiej. Jesteśmy jednym z pierwszych krajów, który to
zrobił.

28

Radio Opole (Region) na czwartek, 4 stycznia
2018 roku
0:00 SŁUCHAĆ I SŁYSZEĆ
1:00 RADIO OPOLE DO ŚWITU
6:00 NA DZIEŃ DOBRY
9:00 ONA I ON

Najbliższa audycja w piątek
05 stycznia po godz. 09:00

Mikołaj nie zawsze trafia w dziesiątkę. Co prawda zdarza nam się udawać przed rodziną
wybuchy radości na widok nieudanych prezentów, ale po chwili rodzi się pytanie - co z
nimi zrobić? Zwrócić? Jeżeli tak, to w jaki sposób? Porozmawiamy o tym z Małgorzatą
Płaszczyk-Waligórską, powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta w Strzelcach
Opolskich i Krapkowicach.
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Radio Opole (Region) na środę 7 marca 2018
roku
Konsument z Krapkowic został powiadomiony, iż wygrał w loterii kamerę. Miał ją odebrać
w jednym z hoteli. Na miejscu podsunięto mu umowę na zakup... poduszki masującej.
O tej i nie tylko sprawie porozmawiamy z rzecznikiem konsumentów Małgorzatą
Płaszczyk-Waligórską.

Radio Opole (Region) na środę, 25 kwietnia
2018 roku
0:00 BIAŁE KRUKI Z CZARNYCH WINYLI
1:00 RADIO OPOLE DO ŚWITU
6:00 NA DZIEŃ DOBRY
9:00 ONA I ON

Najbliższa audycja w czwartek
26 kwietnia po godz. 09:00
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W naszym programie znów pojawi się muzyka. Założycielka i dyrygentka Chóru
Politechniki Opolskiej, Ludmiła Wocial-Zawadzka udowodni, że każdy może śpiewać.
Opowie też o tym, jak pasjonaci kręcili film o... pasjonatach.

Z kolei rzecznik konsumentów, Małgorzata Płaszczyk-Waligórska podpowie, jak wyjść
z opresji, gdy przez nieuwagę damy się naciągnąć na nieplanowany zakup. Zapytamy
również o to, jakiego "oręża" używają ostatnio oszuści.

Radio Opole (Region) na czwartek, 19 lipca 2018
roku
23:00 SŁUCHAĆ I SŁYSZEĆ
1:00 RADIO OPOLE DO ŚWITU
6:00 NA DZIEŃ DOBRY
9:00 ONA I ON

SŁUCHAJ TERAZ
do godziny 12:00

Co dzieje się w organizmie człowieka w chwili, gdy przerwany jest rdzeń kręgowy - na
przykład po skoku na główkę? O to spytamy neurochirurga doktora Jacka Trompetę.
Nie miesiąc, ale trzy lata ma konsument na zareklamowanie usługi turystycznej. Może
odstąpić od umowy, gdy biuro podróży zmieni po rezerwacji cenę wycieczki. To niektóre
ze zmian w przepisach, które powinny zainteresować wszystkich wybierających się na
urlop. Porozmawiamy o nich z rzecznikiem konsumentów Małgorzatą Płaszczyk Waligórską.

Radio Opole (Region) 6 września 2018 roku
23:00 SŁUCHAĆ I SŁYSZEĆ
1:00 RADIO OPOLE DO ŚWITU
6:00 NA DZIEŃ DOBRY
9:00 ONA I ON
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O reklamacjach usług turystycznych po sezonie oraz nieuczciwych praktykach
rynkowych firm telekomunikacyjnych porozmawiamy z Małgorzatą Płaszczyk –
Waligórską Powiatowym rzecznikiem Konsumentów w Strzelcach Opolskich i
Krapkowicach

Radio Opole (Region) 17 września 2018 roku
23:00 SŁUCHAĆ I SŁYSZEĆ
1:00 RADIO OPOLE DO ŚWITU
6:00 NA DZIEŃ DOBRY
9:00 ONA I ON
Kupujemy produkt polski, a reklamacje musimy składać w Chinach? Jakim cudem?
Odpowiemy na to pytanie. Gościem audycji będzie Małgorzata Płaszczyk – Waligórska
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Strzelcach Opolskich i Krapkowicach
W programie także relacja z obchodów Dni Dziedzictwa Narodowego w Nysie.

W audycji także:
09:40, 10:40 Ojcowie Niepodległości - Ireneusz Prochera
11:40 Bo przed wojną - Beata Granatowska i Ireneusz Prochera (03.09-28.12)
Od 9:00 do 12:00 zaprasza Agnieszka Wawer-Krajewska. Z autorką można się
kontaktować telefonicznie: 800 30 50 50 (bezpłatny numer) lub mailowo:
agnieszka.wawer-krajewska@radio.opole.pl

Radio Opole (Region) na środę,11 grudnia 2018
roku
0:00 BIAŁE KRUKI Z CZARNYCH WINYLI
1:00 RADIO OPOLE DO ŚWITU
6:00 NA DZIEŃ DOBRY
9:00 ONA I ON
O zakupach prezentów przez Internet, zwrotach towarów oraz ciekawych bieżących
sprawach konsumentów porozmawiamy z Małgorzatą Płaszczyk – Waligórską
Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów w Strzelcach Opolskich i Krapkowicach
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2018-10-19, 06:45 Autor: Agnieszka Pospiszyl

Dla seniorów o bezpieczeństwie. Propozycja dla
mieszkańców powiatu strzeleckiego

Spotkanie dla seniorów o bezpieczeństwie [fot. archiwum / powiat strzelecki]
Seniorzy z powiatu strzeleckiego są zaproszeni do udziału w spotkaniu związanym z
szeroko pojętym bezpieczeństwem.

Aktywni seniorzy poszukiwani! Czekają miejsca w radzie
Darmowe porady dotyczące mediacji
Chcą oszukać opolskich seniorów. Policja ostrzega: próby mogą się powtórzyć
O godzinie 10:00 w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich będą
mogli porozmawiać m.in. o bezpieczeństwie konsumenckim z Powiatową Rzecznik
Konsumentów Małgorzatą Płaszczyk–Waligórską, czy ze specjalistką ds.
ubezpieczeń, Małgorzatą Szlachciuk, o prawie do odszkodowań. W programie ponadto
konkurs z nagrodami, poczęstunek oraz upominek dla każdego.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Miejscowość: powiat strzelecki
Tagi: senior, spotkanie, bezpieczeństwo, Strzelce Opolskie
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RADIO OPOLE 2018-10-29, 12:11 Autor: Agnieszka Pospiszyl

Świadomość konsumentów jest coraz większa,
ale nadal naciągacze mają spore żniwa

Małgorzata Płaszczyk-Waligórska [fot. Agnieszka Pospiszyl]
Małgorzata Płaszczyk-Waligórska, powiatowa rzecznik praw konsumenta przybliża akcję
"Świadomi, bezpieczni" która odbyła się w ubiegłym tygodniu w Strzelcach. Nasz gość
mówi także o najczęstszych przykładach nieuczciwych praktyk rynkowych i o
ubezpieczeniach, bo przy zawieraniu umów jest różowo a w razie szkody są najczęściej
problemy.
Agnieszka Pospiszyl rozmawia z Małgorzatą Płaszczyk-Waligórską
Tagi: Małgorzata Płaszczyk-Waligórska, powiatowy rzecznik konsumenta,
ubezpieczenia, RO2 Strzelce Opolskie
starsze
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RADIO OPOLE 2018-07-12, 15:45 Autor: Agnieszka Pospiszyl

Firma kurierska wiozła 2 tygodnie nasiona
trawy dla rolników. Dotarły spleśniałe

Nasiona trawy DHL wiózł do rolników przez 2 tygodnie [fot. Agnieszka Pospiszyl]

Nasiona były zamoczone, część zdążyła wykiełkować w workach [fot. Agnieszka
Pospiszyl]
Czterech rolników z Zalesia Śląskiego w gminie Leśnica kupiło nasiona trawy. Chcieli
obsiać pastwiska, żeby mieć paszę dla krów. Zapłacili jeszcze w czerwcu i za kilka dni
nasiona miały być do nich dostarczone. Kurier przywiózł je dopiero po 2 tygodniach.
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Susza doskwiera rolnikom. Niewykluczone, że dopłacą do produkcji
Zlikwidowali przejazd kolejowy przez pomyłkę. Teraz cierpią na tym rolnicy
- I to nie był koniec naszych problemów – mówi Jan Majnusz. - Przyjechała cała
porośnięta, wszystko spleśniałe, zniszczone. To jest niby ubezpieczone na 10 tysięcy.
Mówią: tak dostaniecie z powrotem 10 tysięcy. Co nam po 10 tysiącach, jak to miało być
zasiane tydzień temu w polu?! Tu jest trawy na 40 hektarów, można zebrać paszę na
całe rok i wykarmić stado mające 180 sztuk bydła.

Rolnicy złożyli od razu reklamację, czekają na jej rozpatrzenie. Pracownicy DHL Parcel
odmówili udzielenia nam informacji i wyjaśnienia, dlaczego transport trwał tak długo i
nasiona zostały zniszczone.

- Rolnicy mogą żądać od DHL nie tylko zwrotu pieniędzy za trawę i transport, ale też za
inne straty – mówi to Małgorzata Płaszczyk-Waligórską, powiatowy rzecznik praw
konsumenta. - Jeżeli dla krów, które miały jeść tę trawę, musieli zakupić inne droższe
pożywienie, to mogą żądać rekompensaty, bo nie musieliby tego nabyć, gdyby tutaj było
wszystko o czasie, gdyby ta trawka ładnie wyrosła. Szkoda powinna obejmować tak
naprawdę wszystko, co się stało, bo nie z ich winy to było.

Jeśli DHL nie załatwi sprawy polubownie, to rolnicy z pomocą rzecznik praw konsumenta
będą domagać się odszkodowania. A na razie szukają nowych nasion, żeby jak
najszybciej obsiać pastwiska.
Małgorzata Płaszczyk-Waligórska
Miejscowość: powiat strzelecki
Tagi: Jan Majnusz, Małgorzata Płaszczyk-Waligórska, trawa, nasiona, rolnik, DHL,
Zalesie Śląskie
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STRZELEC OPOLSKI WTOREK 17 lipiec 2018

Lek „na reklamę”
Artykuły : Numer wydania 984
984

Nasza Czytelniczka od dawna jest emerytką. Ma dużo czasu na czytanie kolorowych
czasopism. Niestety, choruje, dlatego interesuje ją wszystko, co związane ze zdrowiem
i leczeniem.
- Niemal w każdej kolorowej gazetce natrafiam na reklamy specyfików, które kosztują po
300-400 zł, a są rozdawane za darmo - mówi pani Elżbieta. - Dla pierwszych 130 albo 240
osób, które zadzwonią pod wskazany numer telefonu, lek jest refundowany. Kto go
refunduje? Czy to aby nie nowa metoda wyłudzania od ludzi pieniędzy? Kiedyś było „na
wnuczka”, teraz na darmowe leki? - zastanawia się. - Przekonałam się już, że takie chwyty są
po to, by klient wykupił całą serię leków. Czy to jest nabieranie chorych? - pyta.
Poprosiliśmy rzeczniczkę konsumentów Małgorzatę Płaszczyk-Waligórską o zbadanie
sprawy. Pani rzecznik się jej przyjrzała i stwierdziła:
- Konsumentka ma rację. Trzeba uważać na takie ogłoszenia - ostrzega rzeczniczka
konsumentów. - Te reklamy mają skłonić odbiorców do zrobienia większego zamówienia.
Wówczas otrzymają coś gratis. Na niektórych ogłoszeniach można wyczytać drobnym
drukiem, że darmowy produkt jest do odebrania przy zamówieniu pełnej kuracji, a więc całej
serii - jak zauważyła Czytelniczka. W tym rzecz - żeby złapać klienta. Dlatego najlepiej
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zachować ostrożność i zawsze czytać tekst napisany drobnym drukiem lub szczegółowy
regulamin, na który powołuje się ogłoszeniodawca. Może się zdarzyć, że podpisując odbiór
tylko pierwszej bezpłatnej przesyłki, tak naprawdę podpiszemy zamówienie większej partii przestrzega Małgorzata Płaszczyk-Waligórska.
Dla starszych ludzi, schorowanych, każdy nowy lek to nadzieja na ulgę w bólu. Nie zawsze
stać ich na skuteczną kurację, dlatego ogłoszenie o darmowym leku traktują z wielką
nadzieją, że go otrzymają. Do tego seniorzy zwykle miewają kłopoty ze wzrokiem i nie
wszystko są w stanie przeczytać. Apelujemy więc do ich bliskich, żeby pomogli doczytać
treść ogłoszenia zapisaną malutkimi literami. Szkoda narażać seniorów na rozczarowanie
i koszty.
JK
Podsumowanie warsztatów "Jeden dzień z
życia..."
Trwają wakacje, a Sylwia, Patrycja, Oliwia, Marta, Dorota, Patryk, Rafał, Adam,
Marcin i Andrzej wzięli udział w uroczystym podsumowaniu warsztatów „Jeden dzień
z życia…”. Uroczystość odbyła się 29 czerwca 2018r. o godz. 17.00 w PCK w
Strzelcach Opolskich a wśród zaproszonych gości: rodziców i kolegów uczniów
biorących udział w projekcie, przedstawicieli instytucji współorganizujących
warsztaty, pracowników PCK byli również obecni: pan Roman Kolek Wicemarszałek
Województwa Opolskiego, pani Beata Kowalczyk Redak-tor Naczelny „Strzelca
Opolskiego”, pan Wojciech Myśliński przedstawiciel Stowarzyszenia „Opolskie Lamy”
oraz pani Halina Kajstura Dyrektor CKZiU w Strzelcach Opolskich.
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W trakcie podsumowania 10-cio dniowych warsztatów filmowo-dziennikarskich
obejrzeliśmy cztery filmy dokumentalne o jednym dniu z życia: ucznia, rodzica –
pasjonaty, rzecznika praw konsumenta pani Małgorzaty Płaszczyk –
Waligórskiej oraz miłośniczki koni. Filmy zostały zrealizowane przez najbardziej
aktywnych i zaangażowanych uczestników warsztatów. Efektem części poświęconej
dziennikarstwu jest artykuł- wywiad ze Starostą Strzeleckim panem Józefem
Swaczyną, który ukazał się w „Strzelcu Opolskim” 26 czerwca 2018r..
Obecni na gali uczniowie opowiedzieli o swoich wrażeniach po warsztatach „Jeden
dzień z życia…” i obejrzeniu efektów swojej pracy, a na zakończenie otrzymali
pamiątkowe certyfikaty oraz wejściówki na koncert organizowany w Powiatowym
Centrum Kultury. Uczniowie chętnie wzięliby udział w kolejnych warsztatach
dziennikarsko-filmowych i już czekają na oferty projektów dedykowanych młodzieży.
Gala zakończyła się poczęstunkiem.
Katarzyna Uchańska-Łukasik
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