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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 o charakterze 
doradczym dla indywidualnego konsumenta. 

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 2019 

 
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 2019 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 2019 r.                   
w stosunku do ilości porad konsumenci radzą sobie coraz lepiej w samodzielnym 
dochodzeniu swoich praw. Liczba skarg w roku 2019 była trochę niższa niż                       
w poprzednich latach. Skargi są jednak niestety bardziej skomplikowane i mniej jest 
skarg dot. prostych sytuacji reklamacyjnych. 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 
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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. 
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 w siedzibie Starostwa rzecznik informuje również o 
możliwości uzyskania takiej pomocy. Od roku 2019 nieodpłatna pomoc prawna 
funkcjonuje dla wszystkich mieszkańców, których nie stać na płatna pomoc. Rzecznik 
Konsumentów przekazuje również konsumentom pokrzywdzonym informacje i ulotki 
do możliwości skorzystania z Funduszu Sprawiedliwości przy Ministerstwie 
Sprawiedliwości. 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 konsumentów zgłasza się również do rzecznika w związku z problemami 
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z kredytami konsumenckimi i hipotecznymi czy trudnymi sprawami 
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 2019 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, bezpłatne testowanie hoteli etc.  Firmy 
zmieniają nazwy, a schemat nieuczciwych praktyk rynkowych jest ciągle 
taki sam. Przedsiębiorcy stosują tylko coraz to nowe metody, by uzyskać 
podpis konsumenta.  
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 2019 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.  

 
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 

STRZELECKI 

3. Liczba mieszkańców miasta/powiatu  

 

75 324  

4. Imię i nazwisko rzecznika konsumentów 

 

MAŁGORZATA PŁASZCZYK – WALIGÓRSKA  

5. Wykształcenie (np. wyższe prawnicze) 

 

WYŻSZE PRAWNICZE  

6. Funkcja Rzecznika Konsumentów jest 

wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy (1 

etat).  Proszę napisać TAK lub NIE. 

TAK  
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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. 

NIE 

10. Rzecznik Konsumentów w ramach działalności 

Rzecznika korzysta z pomocy innych osób. Proszę 

napisać TAK lub NIE. 

NIE 

11. Liczba osób, która stale pomaga Rzecznikowi 

Konsumentów w wykonywaniu obowiązków 

Rzecznika (jeśli liczba nie jest stała, to wpisać 

średnią liczbę). 

0 

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. 

Ok 78 000 zł  

 
RZECZNIK PRZYJMUJE KONSUMENTÓW OSOBIŚCIE I TELEFONICZNIE CODZIENNIE                        

W PONIEDZIAŁKI I PIĄTKI OD 7 DO 14 NATOMIAST OD WTORKU DO CZWARTKU OD 7 DO 

15. OSOBY DLA KTÓRYCH TE GODZINY BYŁY  NIEDOGODNE MOGŁY RAZ W MIESIĄCU 

SKORZYSTAĆ Z PORADY RZECZNIKA RÓWNIEŻ W SOBOTĘ – BYŁA 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, 
• ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, 
• art. 42 ust. 1 pkt 3 uokik (występowanie w sprawach o wykroczenia na 

szkodę konsumentów) 
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• 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 

REALIZACJI PRAW KONSUMENTÓW 
 
1. Wnioski rzeczników dotyczące polepszenia standardów ochrony 

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 2019 -   3361  porad  
Każdego dnia odwiedza, pisze lub dzwoni do  rzecznika  kilkunastu konsumentów. 
Najwięcej porad dotyczyło  umów sprzedaży, następnie usług.  
 
-      1202  - dotyczyło usług, 
-      1103  - umów sprzedaży 
-      430    - porady niekonsumenckie  
-      626    - informacje ogólne  
 
PORADNICTWO POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW  
W STRZELCACH OPOLSKICH W POSZCZEGÓLNYCH LATACH 
 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

 
 
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, 2019 - 3361 
 
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 pozytywnie na korzyść konsumenta.  Biorąc pod uwagę liczbę 
udzielonych porad i liczbę oficjalnie zarejestrowanych spraw mogę stwierdzić, iż po 
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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 – 543 
- usług z sektora energetycznego i wodnego - 178 
- usług finansowych – 171 
- usług ubezpieczeniowych – 171 
 
W przypadku umów sprzedaży najwięcej porad dotyczyło:  
 
- odzieży i obuwia – 423 
- urządzeń gospodarstwa domowego, urządzeń elektronicznych i sprzętu 
komputerowego – 343 
- mebli, artykułów wyposażenia wnętrz, utrzymania domu – 168 
- samochodów i środków transportu osobistego – 75 
 
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 2019 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 2019 zarejestrowano 394 takich spraw. Jest to nieznaczny spadek  
w porównaniu z ostatnimi latami. Jednakże sprawy te oceniam jako bardziej 
skomplikowane. W prostszych sprawach 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                        
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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.  
 
 
Wystąpienia Rzecznika Konsumentów w roku 2019: 
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W przypadku usług najwięcej wystąpień dotyczyło: 
 
- usług finansowych - 39 
- usług telekomunikacyjnych – 69 
- usług z sektora energetycznego i wodnego - 26 
- usług ubezpieczeniowych – 27 
 
W przypadku umów sprzedaży najwięcej wystąpień dotyczyło:  
 
- odzieży i obuwia – 60 
- urządzeń gospodarstwa domowego, urządzeń elektronicznych i sprzętu 
komputerowego – 49 
- mebli, artykułów wyposażenia wnętrz, utrzymania domu – 32 
- produkty związane z opieką zdrowotną - 17 
 
Ciekawe sprawy: 
 

➢ Operator telekomunikacyjny naliczył konsumentowi karę umowną                    
w kwocie 2900 zł za wypowiedzenie umowy terminowej, której konsument jak 
twierdził nie podpisywał i nie wyrażał na nią zgody. Po interwencji Rzecznika 
karę anulowano; 
 

➢ Konsumentom niezgodnie z umową skrócono o jeden dzień usługę turystyczną 
– godzina wylotu spowodowała utratę jednego dnia. Organizator turystyki nie 
chciał  uznać reklamacji. Po interwencji Rzecznika zwrócono konsumentce 
kwotę 1289 zł w ramach rekompensaty; 

 
➢ Konsumenci wybrali się na wymarzony urlop rezerwując pokój                           

z własnym dużym tarasem. Z niewiadomych przyczyn otrzymali pokój             
2- osobowy zamiast 3-osobowy. Ich reklamacja nie przyniosła efektu. Po 
interwencji Rzecznika otrzymali zwrot kwoty 1600 zł; 
 

➢ Konsumentka kupowała wraz  z 15 – letnim synem smartfon za 2339 zł.              
Z uwagi na fakt, iż telefon miał użytkować syn zaproponowano mu 
ubezpieczenie od przypadkowego uszkodzenia. Telefon uległ przypadkowemu 
uszkodzeniu i  w momencie chęci skorzystania z polisy okazało się, iż nie 
powinna być ona zawarta z osoba niepełnoletnią i nie można z niej skorzystać. 
Zaproponowano konsumentce zwrot składki ubezpieczeniowej, co nie 
rozwiązywało problemu. Po interwencji Rzecznika sklep zwrócił konsumentce 
80% kosztów naprawy telefonu; 
 

➢ Konsument zamówił z ogłoszenia w gazecie rzekomo rewelacyjny innowacyjny 
aparat słuchowy, który okazał się przereklamowany. Konsument odstąpił od 
umowy i odesłał towar. Nie otrzymał jednak zwrotu wpłaconej kwoty. Po 
interwencji Rzecznika odzyskał wpłacone pieniądze; 
 

➢ Konsument zawarł umowę po za lokalem przedsiębiorstwa na zakup towarów 
rehabilitacyjnych i sprzątających na kwotę  9500 zł. Sprzedawca wprowadził 
go w błąd, iż w związku z możliwością zakupu z losowania po korzystnej cenie 
nie ma prawa odstąpienia od umowy. Z pomocą rzecznika konsument obstąpił 
od niekorzystnej umowy; 
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➢ Rzecznik pomógł konsumentowi odstąpić od umowy poza lokalem 

przedsiębiorcy na kwotę 8900 zł (mata masująca, wyciskarka i system 
piorący), wcześniej sprzedawca nie chciał przyjąć odstąpienia od umowy, co 
jest niezgodne z obowiązującymi przepisami; 
 

➢ Po dwóch tygodniach użytkowania konsumentka zmuszona była złożyć 
reklamację zamrażalki. Sprzedawca chciał naprawiać towar, jednak 
konsumentka nie chciała mieć naprawianego nowego towaru.  Po interwencji 
Rzecznika wymieniono towar na nowy, wybór żądania należy generalnie do 
konsumenta i warto to egzekwować; 
 

➢ Konsumentka zawarła pod wpływem błędu umowę o świadczenie usług 
telemonitoringu. Nie korzystała w ogóle z niniejszej usługi, a przedsiębiorca 
chciał zapłaty za 2 lata usługi, po 89 zł miesięcznie. Po interwencji Rzecznika 
przedsiębiorca odstąpił od żądania zapłaty; 
 

➢ Konsumentowi uszkodzono bagaż na lotnisku. Przewoźnik nie poczuwał się do 
odpowiedzialności sugerując, iż konsument miał niskiej klasy walizkę. Po 
interwencji Rzecznika zwrócono konsumentowi kwotę za uszkodzony bagaż; 
 

➢ Konsumentka spłaciła wcześniej dwa kredyty konsumenckie i zwróciła się do 
banków o proporcjonalny zwrot wszystkich kosztów zgodnie ze stanowiskiem 
Rzecznika Finansowego i Prezesa UOKiK. Banki nie chciały rozliczyć się                   
z konsumentką. Po interwencji Rzecznika zwróciły proporcjonalne kwoty. We 
wrześniu 2019 r. zapadł ważny wyrok Trybunał Sprawiedliwości UE. Każda 
osoba, która ma kredyt konsumencki, może go wcześniej spłacić. W takiej 
sytuacji kredytodawca powinien obniżyć wszystkie koszty takiego kredytu np. 
opłaty (np. przygotowawczą), prowizje, koszty ubezpieczenia i je oddać 
konsumentowi. Zwrot ten powinien być proporcjonalny, tzn. powinien 
obejmować okres od dnia faktycznej spłaty kredytu do dnia ostatecznej spłaty 
określonej w umowie. Nie może też zależeć od tego, kiedy kredytodawca 
faktycznie poniósł te koszty; 
 

➢ Konsumentom przewoźnik lotniczy nie chciał wypłacić odszkodowania za 
opóźniony lot. Po interwencji Rzecznika konsumenci – 3 osobowa rodzina 
otrzymali odszkodowanie w łącznej wysokości 1200 EURO; 
 

➢ W toku pozostaje skomplikowana sprawa konsumenta, który chciał zawrzeć 
umowę kredytową na 2 000 zł, zaoferowano mu 10 000 zł na inną osobę,                 
z tego firma wzięła 5000 zł do rzekomego depozytu, a do spłaty jest ponad 
20 000 zł. W roku 2016 w życie weszła nowelizacja ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów. W jej zapisach znalazł się zakaz misselingu. 
Definicja misselingu jest bardzo szeroka. Chodzi o świadome działania 
sprzedawcy, które mają nakłonić konsumenta do zakupu usługi lub produktu, 
która jest mu całkowicie zbędna, a także naraża na dodatkowe koszty nie 
oferując w zamian żadnych korzyści. 
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4. Współdziałanie z UOKiK, organami Inspekcji Handlowej oraz 
organizacjami konsumenckimi i  innymi instytucjami w zakresie 
ochrony konsumentów. 

 
Rzecznik w 2019 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.  
 
W 2019 Rzecznik wziął udział m.in. w: 

• Spotkaniu z Urzędem Komunikacji Elektronicznej w  Opolu w Urzędzie 
Wojewódzkim w Opolu – 24.04.2019 

• Międzynarodowej Konferencji Konsumenckiej na Uniwersytecie Śląskim             

w Katowicach 28.02 – 1 .03. 

 

 

 
 
 
 
W roku 2019 z okazji 20 - lecia Instytucji Rzecznika Konsumentów Powiatowy 
Rzecznik Konsumentów w Strzelcach Opolskich, jako jeden z 30 Rzeczników               



 12 

w Polsce otrzymał wyróżnienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji                   
i Konsumentów za zaangażowanie oraz działalność, która w szczególny sposób 
przyczynia się do lepszej ochrony praw i interesów konsumentów. Doceniono także 
aktywną współpracę ze środowiskiem konsumenckim w regionie. 
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5. Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów i wstępowanie do 
toczących się postępowań. 

W roku 2019 nie było konieczności wytaczania wielu powództw oraz pomocy w tym 
zakresie. Rzecznik brał aktywny udział w 5 toczących się sprawach sądowych 
natomiast w 17 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 2019 roku pozostało to bez zmian. 
 

• W roku 2019 zakończyła się na korzyść konsumenta ciekawa sprawa sądowa 

dot. zakupionego samochodu sprowadzonego z USA. Pojazd okazał się 

pokolizyjny, złożony praktycznie z różnych części. Rzecznik był świadkiem                 

w sądzie w niniejszej sprawie, wcześniej przygotował konsumentowi 

dokumentację.  Sad zasądził na rzecz konsumenta kwotę ponad 35 000 zł;  

• W roku 2019 zakończyła się również pozytywnie dla konsumenta sprawa, 

która toczyła się od kilku lat, rzecznik pomógł konsumentowi napisać wniosek 

o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu oraz sprzeciw                                

w sprawie, która wydawała się nie do wygrania z uwagi na upływ terminów. 

Po kilku pismach do sądu i kilku latach udało się uchylić nakaz zapłaty.  

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 2019 roku uczestniczył w następujących spotkaniach: 

• Lekcje w 3 klasach w LO Zawadzkiem 
• Lekcje w 3 klasach CKZiU Strzelce Opolskie  

Na prośbę Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzelcach Opolskich Rzecznik wziął również 
udział w spotkaniu z młodymi uczniami i opowiadał o swojej pracy.  
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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 

Z okazji Światowego Dnia Konsumenta Zarząd Powiatu Strzeleckiego wraz                          
z Rzecznikiem zaprosił wszystkich chętnych konsumentów na spotkanie                             
z Rzecznikiem przy Kawie. Z zaproszenia skorzystało ponad 80 osób. Przy kawie                   
i cieście rozmawialiśmy o podstawowych prawach konsumentów, zagrożeniach dla 
konsumentów, zwrotach towarów, różnicach cen na półce i przy kasie, 
niezamawianych przesyłkach czy ubezpieczeniach. Każdy z uczestników otrzymał 
praktyczny upominek – lupkę w kształcie karty kredytowej, by uważniej czytać 
umowy, które podpisuje jak również mógł wziąć udział w teście świadomości 
konsumenckiej, za udział w którym można było wylosować nagrodę.  

Z testu wynika, iż świadomość jest już całkiem duża. Test składał się z 6 pytań i 83 
osoby, które wzięły w nim udział mogły uzyskać łącznie 498 punkty za poprawne 
odpowiedzi. Odpowiedzi poprawnych było 384 natomiast błędnych było 114. 
Najwięcej błędnych odpowiedzi dotyczyło pytania o to czy informacja „towar nie 
podlega reklamacji” jest zgodna z prawem (zaledwie 34 poprawnych odpowiedzi na 
83 osoby), jak również możliwości zwrotu towaru w sklepie stacjonarnym – 38 
poprawnych odpowiedzi. Najwięcej poprawnych odpowiedzi dotyczyło pytania jak 
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nazywa się Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Strzelcach Opolskich – 81 
poprawnych odpowiedzi na 84,  terminu odstąpienia od umowy zawartej na 
odległości – 14 dni  (76 poprawnych odpowiedzi) oraz jaka cena obowiązuje jeżeli 
cena na półce jest niższa niż przy kasie – 76 poprawnych odpowiedzi. 

Myślę że dla uczestników spotkania było to bardzo miłe przedpołudnie tak jak dla 
mnie. Serdecznie dziękuję wszystkim konsumentom za przybycie! 
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• 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 2019 

roku przeprowadzono akcję dla seniorów w gminie Zawadzkie w dniu 11.06.2019   

jak również spotkanie  w Strzelcach Opolskich w dniu 4.10.2019. 

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. 

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  

Na zakończenie każdej prelekcji został zorganizowany konkurs świadomości 
konsumenckiej, w którym można było wygrać drobny upominek z Powiatu 
Strzeleckiego oraz od Rzecznika.  
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• ŚWIADOMI BEZPIECZNI 2 

Dnia 24.09.2019r. w Sali Narad Starostwa odbyło się spotkanie  „Świadomi, 

bezpieczni 2”, którego organizatorem był Zarząd Powiatu Strzeleckiego wraz                          

z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów. Ok 40 seniorów skorzystało                                  

z zaproszenia, podczas którego omawiano również dostępie do nieodpłatnej pomocy 

prawnej oraz bezpieczeństwie przeciwpożarowym. Można było wygrać upominki oraz 

czujkę dymu.                          

Rzecznik Konsumentów wziął również udział w roku 2019 w innych 
spotkaniach    
 

• Spotkanie w Domu Kultury w Ujeździe -  28 06.2019 – Dzień porad 

 

• Spotkanie z seniorami - 9.07 2019 – Niezdrowice – Dom Pobytu 

Dziennego  

• 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.  
 

 

http://www.kulturaujazd.pl/images/galeria/2019/Porady/Porady001.jpg
http://www.kulturaujazd.pl/images/galeria/2019/Porady/Porady019.jpg
http://www.kulturaujazd.pl/images/galeria/2019/Porady/Porady027.jpg


 19 

 
  

• Spotkanie z seniorami oraganizowane przez Caritas w Zawadzkiem 
 

 
• 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 w 
kilku programach w TVP 3 Opole. 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 
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.  
 

TVP 3 Opole -  Rozmowa dnia – usługi turystyczne - 3.05.2019 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjTsu7m06DlAhXE16QKHTooC2QQjRx6BAgBEAQ&url=https://opole.tvp.pl/42471793/rozmowa-dnia-malgorzata-plaszczykwaligorska&psig=AOvVaw3OGwTdjKeL3sIPkmpcIgLO&ust=1571311006529261
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TVP 3 Opole - Rozmowa dnia 

17.12.2019  

 

 

W roku 2019 Rzecznik brał również udział w obradach kapituły konkursu –                        

„Najlepszy produkt Powiatu” 

  
 

 
• 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 2019 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 2019 roku nie było takich zgłoszeń konsumentów.  
 

• art. 42 ust. 5 uokik w zw. z art. 63 Kpc (przedstawianie sądowi 
istotnego poglądu dla sprawy) 

W roku 2019 nie zgłaszano Rzecznikowi zapotrzebowania w tym zakresie 
 

III  WNIOSKI KOŃCOWE, PROPOZYCJE ZMIAN ZMIERZAJĄCYCH DO POPRAWY 

REALIZACJI PRAW KONSUMENTÓW 
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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 2019 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.  
 
 
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  
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• 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 Rzecznika 
Konsumentów. Dziękuję Radzie Powiatu za współpracę i edukację 
konsumentów. 
Dziękuję również za wszelką współpracę Urzędu Ochrony Konkurencji                  
i Konsumentów zarówno w Warszawie, jak i w Delegaturze, która 
niezwykle pomaga w codziennej pracy 
 
Małgorzata Płaszczyk – Waligórska 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Strzelcach Opolskich 
 
tel 77 440 17 56 
ul. Jordanowska 2 
47-100 Strzelce Opolskie  
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PRZYKŁADOWE INFORMACJE PRASOWE i AKTYWNOŚĆ   

MEDIACH 

 

TVP 3 Opole na  18.01 2019 kurier popołudniowy i wieczorny  

 

 

 

TVP 3 Opole „Rozmowa na dzień dobry” 24.04.2019  - „Podwójna jakość 

produktów” 

 

Małgorzata Płaszczyk–Waligórska, powiatowy rzecznik praw konsumentów, opowiadała w 

Rozmowie na dzień – dobry o podwójnej jakości tych samych towarów: lepszych na zachodzie 

Europy, gorszych na wschodzie. Rozmawiał Zbigniew Górniak. 

 

 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjkx-GI1KDlAhVF16QKHZmxCSIQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.google.pl/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwjTsu7m06DlAhXE16QKHTooC2QQjRx6BAgBEAQ%26url%3Dhttp://opole.tvp.pl/42330246/rozmowa-na-dzien-dobry-malgorzata-plaszczykwaligorska%26psig%3DAOvVaw3OGwTdjKeL3sIPkmpcIgLO%26ust%3D1571311006529261&psig=AOvVaw3OGwTdjKeL3sIPkmpcIgLO&ust=1571311006529261
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TVP 3 Opole „Rozmowa dnia” – Usługi turystyczne 3.05.2019 

 

Nieudany urlop? Brak dostępu do obiecywanej pięknej plaży? Pokój hotelowy - mimo zapewnień - 

bez klimatyzacji? O tym, jakie przysługują nam prawa, opowiada w programie Anny Hetmańczyk 

"Rozmowa Dnia" Małgorzata Płaszczyk-Waligórska, Powiatowy Rzecznik Konsumentów w 

Strzelcach Opolskich i Krapkowicach. 

 

 

Rozmowa na dzień dobry – TVP 3 Opole 27.11.2019 

 

 

 

 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjTsu7m06DlAhXE16QKHTooC2QQjRx6BAgBEAQ&url=https://opole.tvp.pl/42471793/rozmowa-dnia-malgorzata-plaszczykwaligorska&psig=AOvVaw3OGwTdjKeL3sIPkmpcIgLO&ust=1571311006529261
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Rozmowa dnia 17.12.2019 Tomasz Gdula  

 

 

 

 

 

W trosce o bezpieczeństwo seniorów 

Data publikacji 04.10.2019  

Policjanci ze Strzelec Opolskich zorganizowali spotkanie z myślą o 
bezpieczeństwie seniorów. Podczas spotkania mówiliśmy o metodach 
i sposobach działania oszustów, a także radziliśmy jak ustrzec się 
przed utratą oszczędności. 

Aby powstrzymać przestępczy proceder oszustów i pogłębiać świadomość seniorów, w Powiatowym Centrum 
Kultury w Strzelcach Opolskich, zostało zorganizowane szkolenie dla osób starszych i samotnych. Udział w 
spotkaniu wzięli strzeleccy policjanci z Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji mł.insp. Jarosławem 
Roszczakiem na czele. Funkcjonariusze za pomocą prezentacji multimedialnej pokazali seniorom jakie metody 
najczęściej wykorzystują oszuści. 

Policjanci w ramach wojewódzkiego programu podnoszenia świadomości seniorów propagowali bezpieczne 
zachowania i zapoznali słuchaczy z mechanizmami działania przestępców. Omówili metody działania oszustów: 
m.in. „na policjanta”, „na wnuczka”. Wskazaliśmy co robić kiedy na numer stacjonarny dzwoni oszust podający się 
za członka rodziny i gdzie sprawdzić przedstawioną historię. Przypomnieliśmy, że trzeba też zachować 
ostrożność kiedy do drzwi puka osoba podająca się za pracownika administracji czy zakładu energetycznego. 

Strzeleccy seniorzy mieli okazję by dowiedzieć się jak działają firmy, które na pokazach sprzedają garnki czy 
zestawy pościeli, na co zwrócić uwagę i czego się wystrzegać. Sprzedawcy zatrudnieni przez takie firmy uciekają 
się do nieuczciwych praktyk i za wysokie kwoty sprzedają sprzęt w rzeczywistości wart dużo mniej. Mimo prawa 
do zrezygnowania z zakupu w ciągu 14 dni, firmy utrudniają dopełnienia formalności i w rezultacie seniorzy przez 
wiele miesięcy spłacają zaciągnięte pożyczki na sprzęt niewiele wart. Najlepszą zatem radą dla seniorów jest 
odmawianie uczestnictwa w takich spotkaniach i nie sugerowanie się groźbami obciążenia finansowego za 
rzekome przygotowanie zaproszenia i miejsca. 

Uczestnicy spotkania dowiedzieli się też jak ustrzec się przed podpisaniem niekorzystnej umowy komunikacyjnej i 
energetycznej. Zawsze trzeba zachować ostrożność kiedy wpuszczamy do domu przedstawiciela jakiejś firmy. 
Trzeba się upewnić kogo reprezentuje i jaki ma zamiar. Pamiętajmy też aby czytać dokumenty, które podpisujemy 
i mieć świadomość na co się zgadzamy. Obecnie na rynku jest wiele firm sprzedających energię czy usługi 
komunikacyjne. Dlatego zanim coś podpiszemy upewnijmy się czy sprzedawca jest wiarygodny i warto z nim 
zawrzeć umowę. 

Na spotkaniu rozmawiano także na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Funkcjonariusze przypomnieli 
seniorom  jak bezpiecznie poruszać się po drogach oraz omówili podstawowe zmiany w przepisach dotyczących 
ruchu pieszych, rowerzystów oraz kierowców.  Uczestnicy spotkania dowiedzieli się także dlaczego warto nosić 
odblaski, nawet jeżeli poruszają się w terenie zabudowanym. 

Na koniec spotkania policjanci za pomocą prezentacji przybliżyli interaktywne narzędzie jakim jest Krajowa Mapa 
Zagrożeń Bezpieczeństwa 
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Wizyta Powiatowego Rzecznika 

Konsumenta w klasie 1b 

Dnia 11 stycznia do klasy 1b zawitała Pani Małgorzata Płaszczyk- Waligórska, która jest 

rzecznikiem praw konsumenta.  Pani Małgorzata opowiedziała, jakie zabawki należy kupować, 

ponieważ  są prawidłowo oznaczone i wyprodukowane zgodnie z normami obowiązującymi w 

UE, a jakich należy unikać. Następnie mama Emilki  omówiła symbole, które występują na 

żywności i jakie produkty należy wybierać, a jakich unikać.  Na koniec dzieci rozwiązały krótki test 

o prawach konsumenta.  Dzieci otrzymały pamiątkowe kalendarze, zakładki,  a nawet 

certyfikowane zabawki, czy  słodki poczęstunek. 



 27 

 

 

http://psp4.strzelceopolskie.edu.pl/wp-content/uploads/2019/01/1-1.jpg
http://psp4.strzelceopolskie.edu.pl/wp-content/uploads/2019/01/2-1.jpg
http://psp4.strzelceopolskie.edu.pl/wp-content/uploads/2019/01/2-1.jpg
http://psp4.strzelceopolskie.edu.pl/wp-content/uploads/2019/01/2-2.jpg
http://psp4.strzelceopolskie.edu.pl/wp-content/uploads/2019/01/1-2.jpg
http://psp4.strzelceopolskie.edu.pl/wp-content/uploads/2019/01/1-2.jpg
http://psp4.strzelceopolskie.edu.pl/wp-content/uploads/2019/01/3-1.jpg
http://psp4.strzelceopolskie.edu.pl/wp-content/uploads/2019/01/4-1.jpg
http://psp4.strzelceopolskie.edu.pl/wp-content/uploads/2019/01/4-1.jpg
http://psp4.strzelceopolskie.edu.pl/wp-content/uploads/2019/01/5-1.jpg
http://psp4.strzelceopolskie.edu.pl/wp-content/uploads/2019/01/6-1.jpg
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 Radio Opole 7.03.2019 – audycja „Ona i On” 

Rzecznik konsumentów - Małgorzata Płaszczyk Waligórska – Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów w Strzelcach Opolskich będzie gościem audycji, będziemy rozmawiać                
o nieuczciwych praktykach rynkowych i zagrożeniach konsumenckich  
 

Radio Opole 16.03.2019 – audycja „Ona i On” 

Rzecznik konsumentów - Małgorzata Płaszczyk Waligórska – będzie gościem 

programu z okazji Światowego Dnia Konsumenta 

Radio Opole 26.06.2019 – audycja „Ona i On” 

 
Miał być pokój z widokiem na morze, był widok na zatłoczoną ulicę. Rozświetlona 
słońcem plaża okazała się górą kamieni. Ilu z nas przeżywa takie sytuacje podczas długo 
wyczekiwanego urlopu? Piękne zdjęcia reklamowe nie zawsze zgadzają się z 
rzeczywistością. Na szczęście są narzędzia, które pozwalają walczyć z nieuczciwymi 
organizatorami letniego wypoczynku. Rzecznik konsumentów - Małgorzata Płaszczyk 
Waligórska - opowie również o innych sytuacjach, w których możemy się domagać 
zadośćuczynienia za niedotrzymanie warunków umowy. 
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Radio Opole 3.09.2019 – audycja „Ona i On” 

 

Zdarza się, że podręcznik kupiony dla dziecka przed rozpoczęciem roku okazuje się 

niepotrzebny. Czy można go oddać do księgarni? O to między innymi spytamy 

Powiatowego Rzecznika Konsumentów, Małgorzatę Płaszczyk - Waligórską 
 

Radio Opole 27.12.2019 – audycja „Ona i On” 

 

Święta, święta i po świętach. Zostały wspomnienia wspólnie spędzonych chwil, a 

niektórym - nietrafione prezenty. Czy jest szansa na odzyskanie pieniędzy lub zamianę 

na coś bardziej praktycznego? Na te pytania odpowie Małgorzata Płaszczyk-

Waligórska, rzecznik praw konsumenta w Strzelcach Opolskich i Krapkowicach.  

 

DZIEŃ PORAD - 28 czerwca 2019 – Ujazd  

 

 

Na co dzień borykamy z różnymi problemami prawnymi, zdrowotnymi.  

Z myślą o tym M-G Ośrodek Kultury w Ujeździe zorganizował w dniu 28 czerwca br. 

Dzień Porad.  

Osoby zainteresowane miały możliwość nieodpłatnych indywidualnych konsultacji z: 

1. Rzecznikiem Praw Konsumenta, Panią Małgorzatą Płaszczyk – Waligórską, 

2. Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe, Panią Danutą Ogaza, 

3. Psychodietetykiem- doradcą żywieniowym, Panią Barbarą Janysek, 

4. Fizjoterapeutą, Panią Joanną Sładek. 

Dzień Porad odbył się dzięki dofinansowaniu Fundacji BGK w ramach projektu „Czas na 

seniora”. Projekt realizowany od stycznia br. W ramach projektu nasi seniorzy nieodpłatnie 

brali udział w zajęciach ruchowych: jogi i gimnastyki, warsztatach choreograficznych, 

umuzykalniających, spotkaniach z psychodietetykiem, fizjoterapeutą, psychologiem, 

logopedą. Miały również miejsce zajęcia międzypokoleniowe: dziadkowie zaprosili swoje 

wnuki na warsztaty szycia kukiełek. Spotkanie zakończyło się przedstawieniem teatralnym w 

wykonaniu dziadków i wnuków. 

https://www.kulturaujazd.pl/wydarzenia-kulturalne/339-dzien-porad-28-czerwca-2019
http://www.kulturaujazd.pl/images/galeria/2019/Porady/Porady018.jpg
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Odbyły się dwa wyjazdy do Filharmonii Opolskiej oraz do Teatru Śląskiego w Katowicach.  

W ramach projektu współpracowaliśmy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ujeździe, 

zespołem śpiewaczym Frohsinn, Związkiem Emerytów i Rencistów. 

Projekt zakończył się organizacją Dnia Porad. Rzecznik Praw Konsumenta mówił o 

przysługujących prawach konsumenckich oraz przestrzegał przed nieuczciwymi 

sprzedawcami. Pracownik Opieki Pomocy Społecznej udzielił informacji, jakie przysługują 

świadczenia socjalne i gdzie można się zwrócić, jeżeli znajdziemy się w trudnej sytuacji 

materialnej lub zdrowotnej, a najbliższa rodzina nie będzie mogła pomóc.   Psychodietetyk, 

udzielił cennych wskazówek na temat poprawnych nawyków żywieniowych, pomógł 

zrozumieć i naprawić błędy żywieniowe. Fizjoterapeuta doradzał jak samodzielnie dbać o 

kondycję fizyczną aby jak najdłużej cieszyć się zdrowiem. 

 


