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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 2020 

 
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 2020 był kolejnym aktywnym rokiem Rzecznika, w którym nie 
brakowało skarg konsumenckich, mimo, iż był to rok szczególny i zupełnie 
inny dla wszystkich z powodu pandemii.  

Był to rok nietypowy i trudny dla wszystkich, również dla konsumentów. Z dnia na 
dzień nie było możliwości realizacji zaplanowanych umów, wyjazdów, wesel, imprez 
okolicznościowych, co wiązało się ze sporami dot. wpłaconych zaliczek czy zadatków. 
Konsumenci byli rozżaleni i zniecierpliwieni niecodziennymi sytuacjami. Mimo 
trudnej sytuacji Biuro Rzecznika Konsumentów  w Strzelcach Opolskich 
było w roku 2020 cały czas dostępne dla konsumentów i Rzecznik 
przyjmował konsumentów zarówno osobiście jak i telefonicznie. 
Preferowano kontakt mailowy i telefoniczny jednak każdy konsument w razie 
potrzeby mógł zgłosić się do Rzecznika osobiście i uzyskał poradę czy inna pomoc.  

Nie było możliwości organizacji dużych spotkań, ludzie unikali bezpośredniego 
kontaktu i edukacja konsumencka była utrudniona, mimo to udało się realizować 
ustawowe zadania i służyć pomocą konsumentom  zgodnie z zapotrzebowaniem. 
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 
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ilość skarg w roku 2020 r. w stosunku do ilości porad konsumenci radzą sobie coraz 
lepiej w samodzielnym dochodzeniu swoich praw. Liczba skarg w roku 2020 była 
trochę niższa niż w poprzednich latach, na co wpływ z pewnością miała pandemia 
jednak w porównaniu z innymi powiatami na Opolszczyźnie do Rzecznika wpływa 
bardzo dużo skarg i konsumenci chętnie korzystają z poradnictwa. Skargi są też 
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 
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 płatną pomoc. 
Jednakże w roku 2020 bezpłatni radcy prawni z powodu pandemii nie przyjmowali 
potrzebujących osobiście, jedynie telefonicznie, co wiązało się również z dużą liczba 
osób w sprawach niekonsumenckich, które szukały pomocy u Rzecznika, preferując 
kontakt osobisty. Rzecznik Konsumentów przekazuje również konsumentom 
pokrzywdzonym informacje i ulotki dot. 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. Pomoc konsumentom nie powinna jednak polegać na ich 
wyręczaniu w pisaniu reklamacji, a pomocy, by w przyszłości mogli sobie jak najlepiej 
radzić samodzielnie.  

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 
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według podobnego schematu, 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 żali  
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 czasem 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 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.  
 
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 TAK  
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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. 

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  

 
 

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

istotnego poglądu dla sprawy) 
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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 2020 -  3112   porad  
Każdego dnia odwiedza, pisze lub dzwoni do  rzecznika  kilkunastu konsumentów. 
Najwięcej porad dotyczyło usług, następnie umów sprzedaży.  
 
-        1155 - dotyczyło usług, 
-        1078  - umów sprzedaży 
-        360  - porady niekonsumenckie  
-        519  - 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, 2019 – 3361; 2020 – 3112  
 
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 
uzyskaniu informacji dotyczących praw konsumentów i możliwości ich 
realizacji, konsumenci w większości potrafią skutecznie egzekwować 
swoje prawa. 



 7 

 
W przypadku usług, najwięcej porad dotyczyło: 
- usług telekomunikacyjnych – 365 
- turystyka i rekreacja – 209 
- usług finansowych – 159 
- usług ubezpieczeniowych – 185 
- usług z sektora energetycznego i wodnego - 90 
 
 
W przypadku umów sprzedaży najwięcej porad dotyczyło:  
 
- odzieży i obuwia – 410 
- urządzeń gospodarstwa domowego, urządzeń elektronicznych i sprzętu 
komputerowego – 313 
- mebli, artykułów wyposażenia wnętrz, utrzymania domu – 161 
- samochodów i środków transportu osobistego – 74 
 
Poradnictwo i statystyka z tym związana jest najbardziej czasochłonnym 
zadaniem Rzecznika Konsumentów.  
 
Bardzo wiele porad dotyczyło usług turystycznych, które z powodu pandemii nie 
mogły zostać zrealizowane. Wiele problemów dotyczyło rozliczeń dot. wpłaconych 
zaliczek czy zadatków.  
Konsumenci zgodnie z obowiązującymi przepisami zmuszeni były zrezygnować                   
z usługi turystycznej, z uwagi na pandemię i w takim przypadku mając na uwadze 
przepisy oraz zasady współżycia społecznego winni otrzymać zwrot wpłaconej kwoty.  
Zgodnie z art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych                                        
i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2361) konsument może 
odstąpić od umowy z powodu wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych 
okoliczności w miejscu imprezy lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący 
wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca 
docelowego. Taką sytuacją jest np. epidemia. W tym wypadku konsument nie jest 
obciążany kosztami odstąpienia od umowy. Nie należy mu się jednak żadne 
odszkodowanie lub zadośćuczynienie od organizatora. Organizator musi zwrócić 
konsumentowi wpłacone pieniądze w ciągu 14 dni od dnia, w którym oświadczenie o 
odstąpieniu zostało skutecznie złożone. Przepisy uchwalone w związku z epidemią 
stanowią, że do skutecznego złożenia oświadczenia dochodzi dopiero 180 dni po tym, 
jak podróżny powiadomił biuro o odstąpieniu (art. 15k ustawy o COVID-19) jeżeli 
odstąpienie było po 31 marca 2020. Zamiast zwracać pieniądze, biuro może 
konsumentowi zaproponować inną wycieczkę lub voucher, ale konsument nie musi                 
z tej możliwości korzystać. 
 
 

2. Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów 
prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów. 

W roku 2020 Rzecznik nie składał takich wniosków, gdyż nie wystąpiło w tym 
zakresie zapotrzebowanie konsumentów.  
 
 

3. Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw                       
i interesów konsumentów. 
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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 2020 zarejestrowano 367 takich spraw. Jest to nieznaczny spadek  
w porównaniu z ostatnimi latami. Jednakże sprawy te oceniam jako bardziej 
skomplikowane. Biorąc natomiast pod uwagę pandemię spraw było niewiele mniej niż 
w roku poprzednim. W prostszych sprawach więcej konsumentów radzi sobie już 
samodzielnie i wystarczy im porada Rzecznika.  
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Większość 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. Staram się również wychodzić naprzeciw osobom starszym, które 
nie mają możliwości kontaktu osobistego z powodu problemów zdrowotnych                      
i przyjmuję od nich skargi również telefonicznie i w miejscu ich zamieszkania.                   
W roku 2020 r. wszelkie kontakty z konsumentami były oczywiście z zachowaniem 
reżimu sanitarnego.  
 
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. 



 9 

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 2020, razem 367: 
 
W przypadku usług (198) najwięcej wystąpień dotyczyło: 
 
- turystyka i rekreacja - 42 
- usług finansowych - 40 
- usług telekomunikacyjnych – 27 
- usług ubezpieczeniowych – 31 
 
W przypadku umów sprzedaży (169) najwięcej wystąpień dotyczyło:  
 
- odzieży i obuwia – 50 
- urządzeń gospodarstwa domowego, urządzeń elektronicznych i sprzętu 
komputerowego – 53 
- mebli, artykułów wyposażenia wnętrz, utrzymania domu – 31 
 
 
 
Oficjalnie zarejestrowane sprawy z prośbą o podjęcie interwencji : 367, 
w tym: 
- zgłoszone przez kobiety – 207  
- zgłoszone przez mężczyzn – 155 
- zgłoszone przez małżeństwa – 5 
 
 
Oficjalnie zarejestrowane sprawy z prośbą o podjęcie interwencji : 367,             
z podziałem na gminy: 
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- Strzelce Opolskie – 224 
- Zawadzkie – 35 
- Jemielnica – 27 
- Ujazd – 20 
- Leśnica – 22 
- Izbicko – 12 
- Kolonowskie – 20 
- konsumenci spoza powiatu - 7 
 
Ciekawe sprawy: 

• Konsument ubiegał się zadośćuczynienie w związku z potraceniem go na 
przejściu dla pieszych. Firma ubezpieczeniowa przyznała minimalna kwotę. 
Rzecznik interweniował w sprawie i udało się pozyskać bezpłatnego radcę 
prawnego, który miał reprezentować w sądzie konsumenta. Sprawę udało się 
zakończyć ugodowo i konsument otrzymał kwotę 12 000 zł; 

• Konsumentka spłaciła parę lat wcześniej kredyt konsumencki i zwróciła się               
z prośbą o proporcjonalne rozliczenie kosztów z nim związanych. Bank 
odmówił, po interwencji Rzecznika Konsumentów rozliczono proporcjonalnie 
koszty kredytu.  

Każda osoba, która ma kredyt konsumencki, może go wcześniej spłacić. W takiej 
sytuacji kredytodawca powinien obniżyć wszystkie koszty takiego kredytu np. 
opłaty, 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. W niniejszej 
sprawie zapadł ważny wyrok TSUE - C-383/18. Wyrok TSUE rozstrzygnął 
wątpliwości przedstawione we wniosku prejudycjalnym Sądu Rejonowego Lublin-
Wschód. Orzeczenie wskazuje sądom krajowym jak interpretować przepisy 
dotyczące konieczności zwrotu przez kredytodawcę części całkowitego kosztu 
kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty i jak orzekać w przypadku roszczeń 
konsumentów. Taką interpretację sformułował już w 2016 roku Prezes UOKiK               
i Rzecznik Finansowy; 

• Firma windykacyjna próbowała wyegzekwować od konsumentki kwotę 3194 zł 
za dług sprzed paru lat. Konsumentka twierdziła, iż spłaciła przedmiotowe 
zobowiązanie jednakże nie posiadała na to dowodów. Po interwencji 
Rzecznika, który powołał się na przedawnienie zobowiązania firma odstąpiła 
od działań windykacyjnych; 

• Konsumentka zakupiła reklamowany w gazecie produkt za 608 zł, który po 
otrzymaniu wyglądał inaczej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami odstąpiła 
od umowy zawartej na odległość jednak przedsiębiorca nie chciał jej zwrócić 
wpłaconej kwoty. Po interwencji Rzecznika konsumentka otrzymała zwrot; 

• Konsumentka otrzymała notę obciążeniową na kwotę kilkuset złotych za 
rzekomy brak zwrotu sprzętu w związku z rozwiązaniem umowy na telewizję 
cyfrową. Sprzęt był zwrócony jednak z małym opóźnieniem. Po interwencji 
Rzecznika anulowano karę; 

• Konsumenci zapłacili ok 6000 zł za wczasy we Włoszech, z których mieli 
skorzystać w marcu 2020, a które z powodu pandemii nie doszły do skutku               
i mieli problem ze zwrotem wpłaconej kwoty, po mediacjach udało się sprawę 
zakończyć pozytywnie; 
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• Konsumentka otrzymała notę obciążeniową na kwotę 777 zł za rozwiązanie 
umowy z operatorem telekomunikacyjnym. Umowę rozwiązała w związku                
z wprowadzeniem je w błąd, chciała  zawrzeć umowę na telefon stacjonarny, 
a otrzymała komórkowy. Jest to osoba starsza, niepełnosprawna i zaufała 
przedstawicielowi operatora. Po interwencji Rzecznika anulowano notę 
obciążeniową; 

• Konsumentka wpłaciła kwotę 4200 zł oraz 1860 dolarów na pielgrzymkę do 
Ziemi Świętej, która z powodu pandemii nie mogła zostać zrealizowana, 
pomimo upływu 180 dni i obietnic zwrotu Biuro Podróży nie chciało zwrócić 
wpłaconych kwot. Po kilku interwencjach sprawę zakończono pozytywnie; 

• Konsument zakupił drewniany plac zabaw dla dziecka za kwotę 2150 zł, który 
okazał się wykonany wadliwie, a jego użytkowanie stanowiło zagrożenie 
skaleczeniem. Firma nie uznawała reklamacji. Po interwencji Rzecznika 
zwrócono mu gotówkę; 

• Konsumentka zakupiła automatyczną kosiarkę za 3199 zł, która okazała się 
wadliwa, jednak sprzedawca nie chciał uznać reklamacji, zaproponował 
częściowo odpłatną naprawę, a kosiarka wróciła w jeszcze gorszym stanie. Po 
interwencji Rzecznika sprzedawca zaproponował wymianę towaru a nowy lub 
zwrot gotówki. 

 
 

4. Współdziałanie z UOKiK, organami Inspekcji Handlowej oraz 
organizacjami konsumenckimi i  innymi instytucjami w zakresie 
ochrony konsumentów. 

 
Rzecznik w 2020 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 styczniu 2020 Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Strzelcach 
Opolskich został powołany w skład Krajowej Rady Rzeczników 
Konsumentów jako reprezentant województwa opolskiego. W skład Rady 
wchodzi 16 Rzeczników. 
 
W 2020 Rzecznik wziął udział m.in. w: 

• Posiedzenie Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów w Warszawie – 15 
stycznia – przyjęcie nominacji na członka Rady  

• Międzynarodowej Konferencji Konsumenckiej 27-28.10 – on line 

• Posiedzeniach Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów on line  
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5. Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów i wstępowanie do 

toczących się postępowań. 
W roku 2020 Rzecznik wytoczył jedno powództwo na rzecz konsumentki, które 
zakończyło się prawomocnym nakazem zapłaty na jej korzyść. Rzecznik brał aktywny 
udział w 6 toczących się sprawach sądowych natomiast w 8 przypadkach pisał 
konsumentom sprzeciwy i pomagał im w dochodzeniu swoich praw. W roku 2020 
była mniej rozpraw z powodu pandemii. 
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 2020 roku pozostało to bez zmian. 
 

• W roku 2020 zakończyła się ostatecznie w postępowaniu apelacyjnym na 

korzyść konsumenta ciekawa sprawa sądowa dot. zakupionego samochodu 

sprowadzonego z USA. Strona pozwana złożyła apelację w sprawie. Pojazd 

okazał się pokolizyjny, złożony praktycznie z różnych części, składak z trzech 

samochodów za kilkadziesiąt tysięcy złotych. Samochód był po trzech 

poważnych zdarzeniach drogowych.  Rzecznik był świadkiem w sądzie                   

w niniejszej sprawie, wcześniej przygotował konsumentowi dokumentację.  

Sąd zasądził na rzecz konsumenta kwotę ponad 35 000 zł plus koszty procesu, 

razem ponad 41 000 zł;  

• W roku 2020 zakończyła się również sprawa konsumentki która była 

parokrotnie pozywana za rzekome zobowiązanie – karę za zerwanie umowy                

o dostarczanie prądu, którą wypowiedziała w ustawowym terminie i nie było 

podstaw prawnych do naliczania kary. Konsumentka jest osobą starszą, nie 

miała nawet możliwości stawienia się do sądu z powodu stanu zdrowia. 

Rzecznik reprezentował ją w sądzie i sprawa zakończyła się dla niej 

pozytywnie  

• Pozytywnie zakończona sprawa sądowa, w której konsument zakupił na 

pokazie towary za kilka tysięcy złotych, niewarte tej ceny. Gdy zorientował się 
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chciał odstąpić od umowy jednak firma uniemożliwiła mu to. Po paru latach 

oddała sprawę na drogę sadową. Rzecznik pomagał konsumentowi pisać 

pisma oraz wniosek o pełnomocnika z urzędu, gdyż w przypadku gdy 

konsument jest pozywany do sądu Rzecznik Konsumentów może go 

reprezentować tylko za zgodą powoda, a powodowie rzadko wyrażają na to 

zgodę.  

6. Działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym. 
 
Jednym z najważniejszych zadań Rzecznika jest EDUKACJA KONSUMENCKA     
      
W ramach edukacji konsumenckiej i działań informacyjnych podjęłam w roku 2020 
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. Jako Rzecznik Konsumentów prowadzę 
edukację konsumencką szczególnie w chętnych klasach szkół średnich z terenu 
powiatu oraz wśród osób starszych.  
Rzecznik w 2020 roku uczestniczył w następujących spotkaniach: 

• Lekcje w 3 klasach w LO Zawadzkiem 
Z uwagi na pandemię nie moglam przeprowadzić w roku 2020 zbyt wielu spotkań 
z młodzieżą. 
 

 
Rzecznik prowadzi również działania edukacyjne na rzecz emerytów i rencistów                 
i współpracuje z PZERiI Oddziałem Rejonowym w Strzelcach Opolskich, przekazuje 
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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 powodu pandemii odwołano cykliczne spotkanie z okazji 
Światowego Dnia Konsumenta „Z Rzecznikiem przy kawie”  

Działania wspierające seniorów w 2020 roku Powiatowego Rzecznika 
Konsumentów 

• Rzecznik Konsumentów przekazał kilkaset maseczek wielorazowego użytku            

z filtrami  seniorom z Powiatu Strzeleckiego. Maseczki pozyskano od „Strzelce 

szyją maseczki” i przekazano je potrzebującym seniorom oraz członkom 

Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, Uniwersytetu III wieku, 

Strzeleckiemu Stowarzyszeniu Seniorów etc. 

• Prelekcja i udział w Konferencji podsumowania akcji  Świadomy Bezpieczny 

Senior 3.02. 2020 w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu  

• Wykład dla członków Uniwersytetu III wieku w Zawadzkiem połączony                   

z konkursem dot. świadomości konsumenckiej - 6.02.2020 – ponad 30 osób 

• Spotkanie  z Polskim Związkiem Emerytów i Rencistów – Koło Kolonowskie – 

10.09.2020 – wykład i konkurs z nagrodami dot. świadomości konsumenckiej - 

ponad 60 seniorów 

• Udział w projekcie w charakterze eksperta – Internetowe Forum Seniora 

 

Spotkanie z seniorami z Gminy Kolonowskie we wrześniu 2020 
(10.09.2020r.), które udało się bezpiecznie zorganizować mimo pandemii 
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• Przygotowywanie cyklicznych artykułów do dwutygodnika „Powiat 
Strzelecki”  w celu podniesienia świadomości konsumenckiej  
 

Rzecznik Konsumentów przekazuje porady konsumenckie i informacje z UOKiK do 
dwutygodnika Powiat Strzelecki. 
Rzecznik wypowiada się również często do Strzelca Opolskiego i NTO, na prośbę 
redaktorów. Ponadto Rzecznik co jakiś czas wypowiada się również                                 
w Strzeleckiej TV kablowej oraz dla Radia Opole czy Radia Park. Rzecznik kilka razy 
był gościem programu „Dobry Moment” w Radio Opole. Rzecznik pełnił również 
dyżury telefoniczne dla słuchaczy Radia Opole. Ponadto Rzecznik był gościem 
„Rozmowy Dnia” w TVP 3 Opole. Takie działania pomagają podnosić świadomość 
konsumencką   i mają charakter profilaktyczny, gdyż pomagają uniknąć wielu 
osobom kłopotów. Mimo pandemii Rzecznik był aktywny w mediach, wywiady 
przeprowadzane były głównie zdanie. 
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 większa świadomość konsumencka. Edukacja 
konsumencka jest bardzo ważna. Po audycjach, w których Rzecznik wstępuje zgłasza 
się bardzo dużo konsumentów z prośbą o dodatkowe porady.  
 

 
• ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, 
 

W kilkunastu 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 oferujących fotowoltaikę. 
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ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, 
W roku 2020 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 2020 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 2020 Rzecznik przedstawił jeden istotny pogląd dot. proporcjonalnego 
rozliczenia kosztów w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu 
 

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 lub zakaz 
sprzedawania towarów poza lokalem przedsiębiorstwa za kwoty nieadekwatne do ich 
wartości – zakaz zawyżania cen, wówczas nie opłaciłoby się przedsiębiorcom 
organizowanie sprzedaży na pokazach (np. zakaz sprzedaży ponad dwukrotność ceny 
rynkowej) 

Ad2)  
Przeznaczenie środków z budżetu centralnego na działania Rzeczników, na 
prowadzone akcje, na szkolenia etc., by Rzecznicy mogli jeszcze lepiej realizować 
swoje zadania. Utworzenie Funduszu celowego na potrzeby realizacji zadań dot. 
ochrony praw konsumentów. 

IV    TABELE 
 
W ZAŁĄCZENIU 

 
 

Rok 2020 był kolejnym aktywnym rokiem, statystyka świadczy o zapotrzebowaniu na 
poradnictwo i interwencje Rzecznika oraz inne działania mające na celu ochronę 
praw konsumentów. Mimo trudnego roku konsumenci zawsze mogli liczyć na pomoc 
Rzecznika. 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.  

 



 17 

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 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 

 

Wypowiedź dla TVP 3 Opole – kwiecień 2020  

 

 

2020-03-15, 08:30 Autor: Ewa Skrabacz  

Małgorzata Płaszczyk-Waligórska o konsumenckiej świadomości, a także o tym, 

co najczęściej trapi nas jako konsumentów 

 

Małgorzata Płaszczyk-Waligórska [fot. Agnieszka Pospiszyl] 

15 marca przypada Światowy Dzień Praw Konsumenta i Europejski Dzień Konsumenta. 

O naszej konsumenckiej świadomości, a także o tym, co najczęściej trapi nas jako 

konsumentów opowiedziała Małgorzata Płaszczyk-Waligórska, Powiatowy Rzecznik 

Praw Konsumenta w Strzelcach Opolskich i Krapkowicach. 

http://radio.opole.pl/111,391,ewa-skrabacz
http://radio.opole.pl/124,6861,malgorzata-plaszczyk-waligorska-o-konsumenckiej-
http://radio.opole.pl/124,6861,malgorzata-plaszczyk-waligorska-o-konsumenckiej-
http://radio.opole.pl/public/info/2018/2018-10-29_154081131920.jpg
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- Dzisiejsze święto nie jest zbyt znane wśród konsumentów, ale ja od paru lat staram się 

robić spotkania z okazji Światowego Dnia Praw Konsumenta i propagować to święto. Jak 

powiedział John Kennedy, który nagłośnił to święto, „konsumenci to my wszyscy”. 

Wszyscy jesteśmy konsumentami i mamy swoje prawa – stwierdziła Płaszczyk-

Waligórska. 

 

- Pracuję jako rzecznik już kilkanaście lat i widzę, że konsumenci mają coraz większą 

świadomość. Na początku swojej pracy miałam po kilku konsumentów dziennie, teraz 

jest po kilkanaście osób osobiście i mnóstwo zgłasza się telefonicznie – informowała 

rzecznik. 

 

- W Strzelcach Opolskich udzielam rocznie około 3,5 tys. porad, a w Krapkowicach, 

gdzie jestem na części etatu, około 2 tys. Poradnictwo to główne zadanie rzeczników 

konsumentów, bo najwięcej osób dzwoni pytając m.in. o usługi telekomunikacyjne, usługi 

z sektora energetycznego i wodnego czy usługi ubezpieczeniowe – dodała Małgorzata 

Płaszczyk-Waligórska. 

 

 Wiosna należeć będzie do seniorów. Ministerstwo 

Rodziny o polityce Rządu wobec osób starszych 
 

 

 

Naszym celem jest długofalowa i systemowa poprawa sytuacji finansowej 

rencistów i emerytów. W ten sposób dzielimy się z osobami starszymi 

owocami wzrostu gospodarczego. To nasz dług wdzięczności – mówił            

w poniedziałek w Opolu wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej 

Stanisław Szwed. Podczas wizyty w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim               

w Opolu wiceminister podsumował działania resortu rodziny dedykowane 

osobom starszym. 

https://www.opole.uw.gov.pl/artykuly/8340/pliki/20200203164056_img-5366.jpg
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W poniedziałek Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zainaugurowało cykl 

konferencji regionalnych, na których kierownictwo resortu podsumowuje działania na 

rzecz rodzin, osób starszych czy niepełnosprawnych.  

Opolska konferencja poświęcona była polityce Rządu wobec osób starszych. 

Wiceminister Stanisław Szwed skupił uwagę na „Emeryturze plus” czyli pakiecie 

reform i rozwiązań, które dedykowane są osobom starszym.  

seniorów z województwa opolskiego. 

Świadomy i Bezpieczny Senior  

Podczas wizyty ministra Stanisława Szweda w Opolu, wojewoda opolski Adrian 

Czubak, a także I z-ca Komendanta Wojewódzkiej Policji w Opolu insp. Adam 

Tychowicz i Michał Siek, Opolski Kurator Oświaty, podsumował efekty 

dotychczasowego funkcjonowania własnego, wojewódzkiego programu pn. 

Świadomy i Bezpieczny Senior 

Program ten, obok m.in. Rządowego Senior +; Programu na rzecz Aktywności 

Społecznej Osób Starszych ASOS oraz kampanii informacyjnej Bezpieczny i Aktywny 

Senior, jest dopełnieniem do funkcjonujących już w przestrzeni publicznej 

programów. Świadomy i Bezpieczny senior swym zasięgiem obejmuje Opolszczyznę. 

– Program inspirowany jest programami realizowanymi przez Rząd RP z zakresu 

polityki senioralnej. Stanowi on odpowiedź na zdiagnozowaną potrzebę podjęcia 

zdecydowanych działań, spójnych  z oczekiwanymi społecznymi w zakresie poprawy 

bezpieczeństwa osób starszych – mówi wojewoda opolski Adrian Czubak. 

Świadomy i Bezpieczny Senior w całości finansowany jest z budżetu wojewody 

opolskiego.  W latach 2018-2020 na jego realizację przeznaczono 29 872,85 zł.                  

W ramach ww. programu opolscy mundurowi odbyli ponad 700 spotkań z seniorami, 

podczas których informowali m.in. o niebezpieczeństwie wyłudzania pieniędzy, np. 

poprzez osoby podszywające się pod mundurowych i pracowników administracji 

publicznej.  

W konferencji podsumowującej efekty Świadomego i Bezpiecznego 

Seniora oraz dobrze realizowanej polityki senioralnej, udział wzięła także 

m.in. poseł na Sejm RP Violetta Porowska, wicewojewoda opolski Teresa 

Barańska,  Rzecznik Praw Konsumenta Małgorzata Płaszczyk – Waligórska.  
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27 stycznia klasy pierwsze liceum ogólnokształcącego i technikum 
uczestniczyły w spotkaniu z panią Małgorzatą Płaszczyk – Waligórską 
Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów. Młodzież mogła dowiedzieć się z 
jakimi sprawami można kierować się do rzecznika, z jakimi problemami najczęściej 
spotykają się konsumenci, jak można reklamować zakupione towary, jakie prawa ma 
konsument dokonujący zakupów za pośrednictwem Internetu.  Podczas spotkania 
omówionych zostało wiele przykładów spraw i problemów, z którymi konsumenci 
kierują się do rzecznika. Uczniowie dowiedzieli się też jak postępować w przypadku 
niezamówionych przesyłek, czy też usług Premium SMS,  jakie sprawy rozpatrują e-
sądy, czy obowiązuje cena na półce czy cena przy kasie. Na zakończenie uczniowie 
mieli do rozwiązania test świadomości konsumenckiej, z którym poradzili sobie 
bardzo dobrze, a w nagrodę każdy z nich mógł wybrać sobie upominek przygotowany 
przez prowadzącą. 

(ze strony internetowej szkoły) 

Rozmowa NTO Mirela Mazurkiewicz 3.04.2020 

Masz wykupione wczasy? Podpowiadamy, jak odzyskać 
pieniądze za wycieczkę AKTUALIZACJA 

 
Zagraniczne wakacje na wiele tygodni stanęły pod znakiem zapytania. 
Rzeczniczka konsumentów radzi, co zrobić, by nie stracić pieniędzy. Uwaga: 
Rozmowa wideo została zarejestrowana przed wejściem w życie specustawy. 
Klienci, którzy zrezygnowali z wyjazdów po 31 marca, muszą otrzymać zwrot 
pieniędzy w ciągu 180 dni, a nie - jak dotąd - w ciągu 14 dni.  

- Jeszcze kilka dni temu klienci, rezygnując z wyjazdu zorganizowanego 
przez biuro podróży, w ciągu 14 dni musieli otrzymać zwrot pełnej kwoty, 
jaką wpłacili - wyjaśnia Małgorzata Płaszczyk-Waligórska, rzecznik konsumentów. - 
Dotyczyło to nadzwyczajnych, nieprzewidzianych okoliczności, a z taką sytuacją 
mamy niewątpliwie do czynienia w związku z pandemią koronawirusa. 

https://szczecin.naszemiasto.pl/tag/biuro-podrozy.html#utm_medium=alz&utm_source=nto.pl&utm_campaign=artykul
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Sytuacja równie trudna jest dla touroperatorów. Wyjazdy zostały zawieszone, 
a biura podróży mierzą się z gigantycznymi stratami. Dlatego rząd znacząco wydłużył 
- za pomocą specustwy - czas, jaki touroperator ma na zwrot pieniędzy niedoszłym 
turystom. Nowe prawo weszło w życie 1 kwietnia 2020 roku.  

Czytaj także 

• Sindbad zawiesza wszystkie połączenia autobusowe 

• Itaka, Rainbow, TUI. Biura podróży odwołują wyjazdy 

- Rzeczywistość jest dynamiczna, a rezygnacja z wyjazdów - w oparciu o przepisy 
mówiące o nadzwyczajnej sytuacji - wchodzi w grę jedynie w przypadku imprez 
zaplanowanych na najbliższe tygodnie. Nie wiemy, jak długo potrwa zagrożenie i czy 
ta przesłanka za kilka miesięcy nadal będzie istnieć. Tymczasem z wyjazdów coraz 
częściej chcą zrezygnować ci, którzy mieli zaplanowany urlopy późną jesienią - mówi 
rzecznik konsumentów.  

• Część biur podróży oferuje klientom wakacje w innym terminie, ale za dopłatą. 

Co na to rzecznik konsumentów?  

• Czy niedoszli turyści mogą dostać odszkodowanie za zmarnowany urlop?  

• Na co mogą liczyć ci, którzy chcieli podróżować na własną rękę?  

 

15.04.2020 – audycja „Dobry Moment” RADIO OPOLE 

"Jak odzyskać zaliczkę wpłaconą na wczasy, na które nie mam możliwości wyjazdu z 

powodu pandemii?” „czy mogę odzyskać pieniądze na bilet miesięczny, który nie 

zostanie zrealizowany z powodu zamknięcia szkół” - to pytania konsumentów do 

Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Strzelcach Opolskich i Krapkowicach, 

Małgorzaty Płaszczyk-Waligórskiej. Odpowiedzi na nie w programie.  

 

https://nto.pl/sindbad-zawiesza-wszystkie-polaczenia-autobusowe/ar/c3-14875299
https://nto.pl/itaka-rainbow-tui-biura-podrozy-odwoluja-wyjazdy-z-powodu-zagrozenia-epidemicznego-uczestnikow-wycieczek-czeka-kwarantanna/ar/c7-14857273


 23 

 

27.05 Radio Opole audycja dobry Moment  

"Żyję z udzielania prywatnych lekcji. Wszyscy moi uczniowie odwołali zajęcia, a 

muszę spłacać kredyt mieszkaniowy. Czy mogę liczyć na odroczenie raty?", "Czy 

kupony upominkowe powinny zostać przedłużone o czas zamknięcia punktów 

usługowych danego rodzaju?", "Firma uwzględniła reklamację klamki, ale nie chcą od 

razu jej naprawić. Czy mają do tego prawo?" - to pytania konsumentów do 

Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Strzelcach Opolskich i Krapkowicach, 

Małgorzaty Płaszczyk-Waligórskiej. Odpowiedzi na nie w programie. Nasz gość 

będzie także pełnił dyżur telefoniczny. 

Wywiad dla Radia Park – 16.06 – Zadania Powiatowego Rzecznika 

Konsumentow  

ROZMOWA DNIA TVP 3 OPOLE  

 

 

 

 

 

https://www.google.pl/imgres?imgurl=https://s7.tvp.pl/images2/7/7/2/uid_772c4185ec8a07f76ef1a49d62a5bfa91606490428621_width_900_play_0_pos_0_gs_0_height_506.png&imgrefurl=https://opole.tvp.pl/51062478/rozmowa-dnia-malgorzata-plaszczykwaligorska&tbnid=4Y90Rvp15oiINM&vet=12ahUKEwjP3om456fuAhWU4oUKHVxRAVoQMygZegUIARDMAQ..i&docid=hoe5DB23AT4iAM&w=900&h=506&q=Ma%C5%82gorzata%20P%C5%82aszczyk%20-%20Walig%C3%B3rska&ved=2ahUKEwjP3om456fuAhWU4oUKHVxRAVoQMygZegUIARDMAQ
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Radio Opole » Dobry moment » Posłuchaj rozmów z naszymi gośćmi » Małgorzata 

Płaszczyk-Waligórska o sprawach okołofinansowych…  

2020-12-08, 15:15 Autor: Agnieszka Wawer-Krajewska, Wiesław Kolbusz  

Małgorzata Płaszczyk-Waligórska o sprawach okołofinansowych 

przedświątecznych 

Tweet  

 

Małgorzata Płaszczyk-Waligórska [fot. Agnieszka Pospiszyl] 

Naszym gościem była dzisiaj Małgorzata Płaszczyk-Waligórska, powiatowy rzecznik 

konsumenta w Krapkowicach i Strzelcach Opolskich. Rozmawialiśmy m.in. o sprawach 

okołofinansowych przedświątecznych. 

Reklamacja sprzętu RTV czy AGD, zwłaszcza kupowanego w dużych sklepach 

sieciowych, to często koszmar! A poradzić sobie bez zepsutej kuchenki, lodówki czy 

pralki - zwłaszcza przed świętami - to nie prosta sprawa. O reklamacjach, rękojmi i 

problemach z nimi związanych porozmawiamy z Powiatowym Rzecznikiem 

Konsumentów w Krapkowicach i Strzelcach Opolskich Małgorzatą Płaszczyk-

Waligórską.  

 

Opolskie Forum Seniora online. Odwiedziło je niemal 800 

osób. Pełen zapis dostępny na nto.pl 
 

 

Edyta Hanszke28 listopada 

 
Partnerem Forum Seniora online było miasto Opole, które dla osób starszych 
prowadzi m.in. Centrum Senior, gdzie mogą realizować swoje pasje i dzielić się 
doświadczeniem. Archiwum Centrum Senior w Opolu 
 
 
 

https://radio.opole.pl/index.php
https://radio.opole.pl/528,0,dobry-moment
https://radio.opole.pl/528,3,posluchaj-rozmow-z-naszymi-goscmi
https://radio.opole.pl/528,335,malgorzata-plaszczyk-waligorska-o-sprawach-okolo
https://radio.opole.pl/528,335,malgorzata-plaszczyk-waligorska-o-sprawach-okolo
https://radio.opole.pl/111,190,agnieszka-wawer-krajewska
https://radio.opole.pl/111,187,wieslaw-kolbusz
https://radio.opole.pl/528,335,malgorzata-plaszczyk-waligorska-o-sprawach-okolo
https://radio.opole.pl/528,335,malgorzata-plaszczyk-waligorska-o-sprawach-okolo
https://twitter.com/share
https://radio.opole.pl/public/info/2018/2018-10-29_154081131920.jpg
https://nto.pl/autorzy/edyta-hanszke/au/7305
https://nto.pl/autorzy/edyta-hanszke/au/7305
https://nto.pl/autorzy/edyta-hanszke/au/7305
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Zdrowie, bezpieczeństwo, opieka i pomoc dla osób starszych - o tym rozmawialiśmy podczas 

internetowego spotkania, które zorganizowaliśmy w portalu nto.pl, wspólnie z miastem 

Opolem. Zobaczyło je prawie 800 osób. Jego zapis jest dostępny na naszym portalu. 
REKLAMA 

Z powodu epidemii spotkaliśmy się online za pośrednictwem komputerów, tabletów i 
smartfonów. W dniu forum zobaczyło je niemal 800 osób. Zaletą takiej formuły jest 
jednak możliwość powracania do rozmów z ekspertami i porad, które w ramach 
Forum Seniora online przygotowaliśmy. Zarejestrowane wydarzenie można obejrzeć 
na stronie: nto.pl/forumseniora. 

https://nto.pl/seniorze-zadbaj-o-swoje-zdrowie-zapraszamy-na-relacje-z-forum-
seniora-z-powodu-pandemii-spotkalismy-sie-w-internecie/ar/c14-
15225122?utm_source=print&utm_medium=reklama&utm_campaign=forum_senio
ra 

O dbaniu o zdrowie fizyczne i psychiczne w dobie pandemii mówił zdalnie podczas 
forum nasz gość specjalny, profesor Marian Zembala, światowej sławy kardiochirurg, 
transplantolog, szef Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu i były minister 
zdrowia. 
Z dr Wiesławą Błudzin, lekarzem chorób zakaźnych ze Szpitala Wojewódzkiego w 
Opolu, rozmawialiśmy o koronawirusie i chronieniu się przed zakażeniem. 

Bezpieczny senior 

O oszustach żerujących na ufności seniorów mówił podczas forum kolejny gość 
specjalny Michał Fajbusiewicz, dziennikarz i felietonista, autor słynnego programu 
telewizyjnego „997” . Wyjaśniał, jak zabezpieczyć przed naciągaczami. 
-  

O bezpiecznych zakupach, także internetowych, w naszym programie 
mówiła również Małgorzata Płaszczyk -Waligórska, rzeczniczka 
konsumentów z powiatów krapkowickiego i strzeleckiego. 
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2020-12-26, 06:00 Autor: Monika Matuszkiewicz RADIO OPOLE  

Co zrobić z nietrafionym prezentem? W większości przypadków 

można go oddać do sklepu 

Tweet  

 

Prezenty [fot.pixabay.com] 

Kolejne skarpety, za małe ubranie czy niepotrzebny dodatek do domu. Co roku wielu               

z nas po upływie okresu świątecznego ma problem z nieprzydatnymi i nietrafionymi 

prezentami. Na szczęście w większości przypadków możemy oddać je z powrotem do 

sklepów. Trzeba jednak pamiętać o kilku zasadach. 

 

Nietrafione prezenty mogą zyskać "drugie życie" i spełnić czyjeś marzenie 
W gorączce zakupów nie traćmy głowy! Warto porównywać ceny i sprawdzać 
ofertę różnych sprzedawców 
Klienci odwołują rezerwacje, choć mają dość siedzenia w domach. Święta i ferie 
w górach pod dużym znakiem zapytania 
Coraz więcej osób zna swoje prawa w kwestii reklamacji czy odstąpienia od 
umowy. 15 marca to Światowy Dzień Konsumenta 

- Jeżeli zakupiliśmy prezent przez internet, to do 14 dni mamy prawo zwrotu tego towaru 

bez podawania przyczyny. Metka nie jest tutaj ważna, liczy się tylko to, żeby dana rzecz 

była niezniszczona - mówi Małgorzata Płaszczyk-Waligórska, powiatowy rzecznik 

konsumenta w Krapkowicach i Strzelcach Opolskich.  

 

- Natomiast, jeżeli kupiliśmy to w normalnym, stacjonarnym sklepie to wszystko zależy 

od jego regulaminu. Nie ma takiego powszechnego prawa zwrotu w żadnym kodeksie 

cywilnym i jest to dobra wola sprzedawcy. Najczęściej konsumenci pytają, kupując 

prezent, czy jest możliwość wymiany lub zwrotu. Jeśli ustalą to ze sprzedawcą, to mają 

to prawo. Natomiast, jeżeli nie ustaliliśmy tego, to wszystko zależy od regulaminu sklepu. 

Niektóre nawet do roku pozwalają zwracać lub wymieniać towar, ale niestety nie jest to 

nigdzie uregulowane i nie mamy podstawy prawnej, żeby tego żądać.  

https://radio.opole.pl/111,892,monika-matuszkiewicz
https://radio.opole.pl/100,358281,co-zrobic-z-nietrafionym-prezentem-w-wiekszosci-
https://radio.opole.pl/100,358281,co-zrobic-z-nietrafionym-prezentem-w-wiekszosci-
https://twitter.com/share
https://radio.opole.pl/public/info/2020/2020-12-23_160871215310.jpg
https://radio.opole.pl/100,358934,nietrafione-prezenty-moga-zyskac-drugie-zycie-i-
https://radio.opole.pl/100,353709,w-goraczce-zakupow-nie-tracmy-glowy-warto-porown
https://radio.opole.pl/100,353709,w-goraczce-zakupow-nie-tracmy-glowy-warto-porown
https://radio.opole.pl/468,353162,klienci-odwoluja-rezerwacje-choc-maja-dosc-siedz
https://radio.opole.pl/468,353162,klienci-odwoluja-rezerwacje-choc-maja-dosc-siedz
https://radio.opole.pl/100,316468,coraz-wiecej-osob-zna-swoje-prawa-w-kwestii-rekl
https://radio.opole.pl/100,316468,coraz-wiecej-osob-zna-swoje-prawa-w-kwestii-rekl
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- Chociaż nie ma przepisu, że przy zwrocie towaru nie musimy mieć paragonu, to lepiej 

go zachować, dla własnego bezpieczeństwa - radzi Małgorzata Płaszczyk-Waligórska. 

 

Dodajmy, że jeśli klienci mieliby problem ze zwrotem towarów, to zawsze mogą 

skorzystać z bezpłatnych porad u powiatowych czy miejskich rzeczników konsumenta. 

 

RADIO OPOLE 

9:00 DOBRY MOMENT  

Najbliższa audycja dzisiaj  

29 grudnia po godz. 09:00  

Spytamy też o to, co z zrobić z nietrafionym prezentem świątecznym. Czy można go 

oddać? Ale przecież nie mamy paragonu! O tym porozmawiamy z Małgorzatą Płaszczyk-

Waligórską, powiatową rzeczniczką konsumentów w Strzelcach Opolskich                                 

i Krapkowicach.  

2020-12-29, 09:40 Autor: Agnieszka Wawer-Krajewska  

 

Małgorzata Płaszczyk-Waligórska o tym czy i jak zwrócić nietrafiony 

prezent, jeżeli nie posiadamy paragonu 

Spytamy też o to, co z zrobić z nietrafionym prezentem świątecznym. Czy można go 

oddać? Ale przecież nie mamy paragonu! O tym rozmawialiśmy z Małgorzatą Płaszczyk-

Waligórską, powiatową rzeczniczką konsumentów w Strzelcach Opolskich i 

Krapkowicach. 

 

RADIO OPOLE  

00:0011:5100:00 

11:51 

Z Małgorzatą Płaszczyk-Waligórską rozmawia Ewa Skrabacz 

Tagi: Małgorzata Płaszczyk-Waligórska, Ewa Skrabacz, W cztery oczy, Powiatowy 

Rzecznik Praw Konsumenta 

 

 

 

https://radio.opole.pl/106,37133,dobry-moment
https://radio.opole.pl/player.php?playlist=106
https://radio.opole.pl/player.php?playlist=106
https://radio.opole.pl/111,190,agnieszka-wawer-krajewska
https://radio.opole.pl/528,383,malgorzata-plaszczyk-waligorska-o-tym-czy-i-jak-
https://radio.opole.pl/528,383,malgorzata-plaszczyk-waligorska-o-tym-czy-i-jak-
http://radio.opole.pl/index.php?idp=10&tag=Ma%C5%82gorzata+P%C5%82aszczyk-Walig%C3%B3rska&szukaj=Ma%C5%82gorzata+P%C5%82aszczyk-Walig%C3%B3rska
http://radio.opole.pl/index.php?idp=10&tag=Ewa+Skrabacz&szukaj=Ewa+Skrabacz
http://radio.opole.pl/index.php?idp=10&tag=W+cztery+oczy&szukaj=W+cztery+oczy
http://radio.opole.pl/index.php?idp=10&tag=Powiatowy+Rzecznik+Praw+Konsumenta&szukaj=Powiatowy+Rzecznik+Praw+Konsumenta
http://radio.opole.pl/index.php?idp=10&tag=Powiatowy+Rzecznik+Praw+Konsumenta&szukaj=Powiatowy+Rzecznik+Praw+Konsumenta
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W roku 2020 uzyskałam również tytuł Osobowość Roku w kategorii Działalność 

Społeczna i Charytatywna w plebiscycie Nowej Trybuny Opolskiej. Było to bardzo 

miłe wyróżnienie. Podczas wielu imprez powiatowych staram się od kilku lat 

organizować akcje charytatywne.  

Wybierz Osobowość Roku w kategorii DZIAŁALNOŚĆ 
SPOŁECZNA I CHARYTATYWNA  
Małgorzata Płaszczyk Waligórska 
Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów, Strzelce Opolskie 
Wynik: 211  
1Miejsce 
Nominacja za: bezinteresowność i zaangażowanie oraz wiele przeprowadzonych aukcji, 

loterii, licytacji na rzecz chorych i potrzebujących  

 

 

Z uwagi na pandemię gala związana z wręczeniem statuetek została przeniesiona na 

rok 2021  

https://nto.pl/p/osobowosc-roku-2019,1006649/
https://nto.pl/p/osobowosc-roku-2019,1006649/
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://nto.pl/p/kandydat/malgorzata-plaszczyk-waligorska,1117819/&psig=AOvVaw08qBkjPa0IYdgsfp-bRobm&ust=1611139219312000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDhs6_op-4CFQAAAAAdAAAAABAD

