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• Ochrona praw konsumentów stanowi zadanie własne powiatu.
W celu ochrony praw konsumentów ustawodawca zamieścił w katalogu zadań
własnych samorządu powiatowego ochronę ich praw. Również ustawa o ochronie
konkurencji i konsumentów nakłada na samorząd terytorialny takie zadanie, m.in.
powołując do jego realizacji powiatowego (miejskiego) rzecznika praw
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 postępowania o ochronę praw konsumentów).

Rzecznik konsumentów jest instytucją samorządową
doradczym dla indywidualnego konsumenta.

o

charakterze

Nie ma on uprawnień do wydawania nakazów, zakazów, nakładania kar
i grzywien na przedsiębiorców. Rzecznik służy konsumentowi przede wszystkim
bezpłatną poradą prawną, a w celu wyegzekwowania należnych konsumentowi
świadczeń wykorzystuje uprawnienia procesowe.
Największą bronią konsumenta jest wybór! To konsument decyduje czy wybiera dany
towar lub usługę i od jakiego przedsiębiorcy. Świadomy konsument ma zawsze
prawo wyboru. Rzecznik jest po to by tą świadomość konsumencką podnosić
i pomagać w razie problemów konsumenckich.
Informacja Powiatowego Rzecznika Konsumentów
w Strzelcach Opolskich za rok 2021
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 2021 był kolejnym aktywnym rokiem Rzecznika, w którym nie
brakowało skarg konsumenckich, mimo, iż był to drugi trudny rok
i zupełnie inny dla wszystkich z powodu pandemii.
Często 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 2021 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 inną pomoc.
Nie było możliwości organizacji dużych spotkań, ludzie unikali bezpośredniego
kontaktu i edukacja konsumencka była utrudniona, mimo to udało się realizować
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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 wierzą przedsiębiorcom na słowa. Jednak biorąc pod uwagę ilość skarg
w roku 2021 r. w stosunku do ilości porad można stwierdzić, iż konsumenci radzą
sobie coraz lepiej w samodzielnym dochodzeniu swoich praw. Skargi konsumenckie
są coraz 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. 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. 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
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
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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 w rozprawach
zakończyły się 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. W 2021 r. pojawiły się
również sprawy wyłudzeń danych od konsumentów przez Internet i zawarcia w ich
imieniu umów kredytowych.
SPRAWOZDANIE RZECZNIKA ZGODNIE Z WYTYCZNYMI CO DO JEGO
TREŚCI URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
SPIS TREŚCI
I.

WSTĘP

I

UWAGI

OGÓLNE

DOTYCZĄCE

DZIAŁALNOŚCI

POWIATOWEGO

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

OPOLSKIE

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

STRZELECKI

4. Imię i nazwisko rzecznika konsumentów

MAŁGORZATA PŁASZCZYK – WALIGÓRSKA

5. Wykształcenie (np. wyższe prawnicze)

WYŻSZE PRAWNICZE

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

TAK

7. Funkcja Rzecznika Konsumentów jest
wykonywana w niepełnym wymiarze czasu pracy.
Proszę zaznaczyć odpowiednią odpowiedź.

74 871

-

etatu

-

etatu

-

etatu

-

etatu

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

II.

NIE

NIE

0

Ok 80 000 zł

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)
III.

WNIOSKI

KOŃCOWE,

PROPOZYCJE

ZMIAN

ZMIERZAJĄCYCH

DO

POPRAWY

standardów

ochrony

REALIZACJI PRAW KONSUMENTÓW

1.

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

TABELE

II

REALIZACJA ZADAŃ RZECZNIKÓW KONSUMENTÓW
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1. Zapewnienie
bezpłatnego
poradnictwa
konsumenckiego
i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.
Rzecznik udzielił w roku 2021 - 3389 porad
Każdego dnia odwiedza, pisze lub dzwoni do rzecznika kilkunastu konsumentów.
Najwięcej porad dotyczyło usług, następnie umów sprzedaży.
-

1338 - dotyczyło usług,
1164 - umów sprzedaży
359 - porady niekonsumenckie
528 - informacje ogólne

PORADNICTWO POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW
W STRZELCACH OPOLSKICH W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

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; 2021 - 3389
W przypadku usług, najwięcej porad dotyczyło:
- usług telekomunikacyjnych – 508
- usług finansowych – 196
- usług ubezpieczeniowych – 183
- usług z sektora energetycznego i wodnego - 147
W przypadku umów sprzedaży najwięcej porad dotyczyło:
- odzieży i obuwia – 412
- urządzeń gospodarstwa domowego, urządzeń elektronicznych i sprzętu
komputerowego – 410
- mebli, artykułów wyposażenia wnętrz, utrzymania domu – 193
- samochodów i środków transportu osobistego – 75
Poradnictwo i statystyka z tym związana jest najbardziej czasochłonnym
zadaniem Rzecznika Konsumentów.
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2. Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów
prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów.
W roku 2021 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 2021 zarejestrowano 380 takich spraw.
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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.
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 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 2021 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
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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 2021, razem 380:
W przypadku usług (209) najwięcej wystąpień dotyczyło:
- usług finansowych - 61
- usług telekomunikacyjnych – 37
- sektor energetyczny i wodny -33
- usług ubezpieczeniowych – 24
- bieżąca konserwacja, utrzymanie domu, drobne naprawy, pielęgnacja 24
W przypadku umów sprzedaży (171) najwięcej wystąpień dotyczyło:
- urządzeń gospodarstwa domowego, urządzeń elektronicznych i sprzętu
komputerowego – 55
- mebli, artykułów wyposażenia wnętrz, utrzymania domu – 42
- odzieży i obuwia – 35
Oficjalnie zarejestrowane sprawy z prośbą o podjęcie interwencji : 380,
w tym:
- zgłoszone przez kobiety – 187
- zgłoszone przez mężczyzn – 185
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- zgłoszone przez małżeństwa – 8
Oficjalnie zarejestrowane sprawy z prośbą o podjęcie interwencji : 380,
z podziałem na gminy:
- Strzelce Opolskie – 239
- Zawadzkie – 32
- Jemielnica – 20
- Ujazd – 19
- Leśnica – 16
- Izbicko – 21
- Kolonowskie – 20
- konsumenci spoza powiatu - 13
Ciekawe sprawy:
• Konsumentka otrzymała wezwanie do zapłaty na kwotę ponad 9 811 zł, za
rzekome zobowiązanie, którego nie pamiętała. Po interwencji Rzecznika
sprawę umorzono z uwagi na przedawnienie;
• Konsumentka wpłaciła kwotę 3900 zł zaliczki na realizację usługi fotowoltaiki.
Następnie odstąpiła od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Przedsiębiorca nie chciał zwrócić zaliczki, twierdząc, iż poniósł koszty projektu
etc. W rzeczywistości nie poniósł jeszcze żadnych kosztów. Po interwencji
Rzecznika konsumentka odzyskała zaliczkę;
• Konsument otrzymał wezwanie do zapłaty na kwotę ponad 1000 zł z firmy
sprzedającej prąd i gaz. Wcześniej sprawa była przedmiotem postępowania
sądowego, w którym Rzecznik Konsumentów pomagał konsumentowi. Mimo
to po jakimś czasie firma próbowała ponownie wyegzekwować nieznależne
zobowiązanie. Po interwencji Rzecznika sprawę kolejny raz zakończono
pozytywnie;
• Konsument zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa na zakup produktów
zdrowotnych, od której następnie odstąpił zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Odesłał zakupione towary. Po jakimś czasie firma zażądała od
niego kwoty 13 900 zł, w związku z rzekomym brakiem zwrotu. Konsument nie
posiadał potwierdzenia odbioru towarów. Firma stosowała nieuczciwe praktyki
rynkowe. Po interwencji Rzecznika firma odstąpiła od dochodzenia roszczeń;
• Przedsiębiorca nie chciał zwrócić konsumentce zaliczki w kwocie 2000 zł na
wykonanie balustrady, której to usługi nie zrealizował. Po interwencji
Rzecznika sprawę zakończono pozytywnie;
• Konsument podpisał umowę o usługi telekomunikacyjne, zgodnie z którą miał
otrzymać dwa aparaty telefoniczne gratis. Otrzymał tylko jeden. Po interwencji
Rzecznika, w związku z brakiem możliwośći dostarczenia drugiego telefonu,
konsument otrzymał rabat w wysokości 89,99 zł na 10 cykli rozliczeniowych;
• Po interwencji Rzecznika konsument otrzymał rekompensatę w wysokości
589 zł, w związku z reklamacją usługi turystycznej;
• Konsument
otrzymał
notę
obciążeniową
za
zerwanie
umowy
telekomunikacyjnej na kwotę 950 zł. Okazało się, iż firma zawarła aneks
z konsumentem na przedłużenie umowy na kolejny czas określony,
a konsument wypowiedział umowę będąc przekonanym, iż posiada umowę na
czas nieokreślony. Po interwencji Rzecznika sprawę zakończono pozytywnie;
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Konsument składał reklamację szklanej kuchenki gazowej za kwotę 800 zł,
która pękła bez ingerencji konsumenta. Gwarant, twierdził, iż jest to
uszkodzenie mechaniczne. Po interwencji Rzecznika konsument otrzymał
zwrot gotówki;
Konsumentka spłaciła wcześniej kredyt konsumencki jednak bank nie chciał
zwrócić części prowizji. Prowizja za cały okres kredytowania wynosiła 1200 zł.
Po interwencji Rzecznika konsumentka otrzymała zwrot kwoty 1004,99 zł;
Konsumentowi odmówiono świadczenia za pobyt szpitalny, argumentując to
pobytem na szpitalnym oddziale rehabilitacyjno – pulmonologicznym.
Po wystąpieniu Rzecznika konsument otrzymał należną kwotę 1050 zł, po 50
zł za każdy dzień pobytu;
Konsumentka padła ofiarą oszustwa Internetowego, za pomocą fałszywego
linka wykradziono jej dane poufne i straciła z konta bankowego kwotę
2795 ,10 zł. Po wystąpieniu Rzecznika udało się sprawę zakończyć pozytywnie
i konsumentka odzyskała wpłacone środki, z uwagi na fakt, iż szybko
zareagowała, a bank nie zablokował transakcji;
Konsument wpłacił kwotę 5199 Internetowemu sprzedawcy na zakup iPhona
jednak nie doszło do realizacji zamówienia. Sprzedawca nie zwracał środków.
Po interwencji Rzecznika konsument odzyskał wpłaconą kwotę;
Konsumentka otrzymała fakturę na kwotę 1641,24 zł za rzekomo aktywowany
pakiet edukacyjny, którym nie była zainteresowana. Okazało się, że
konsumentka nie wypowiedziała umowy na okres próbny, która przekształciła
się w umowę na rok. Po mediacji Rzecznika fakturę anulowano;
Konsument posiadał trzy umowy kredytowe z kapitałem na łączną kwotę
49 000 zł. Dał się namówić na rzekomo korzystny kredyt konsolidacyjny po
którym do spłaty miał kwotę ponad 213 000 zł. Rzecznik Konsumentów
pomógł mu odstąpić od niekorzystnej umowy kredytowej.
Konsumentka złamała rękę podczas pobytu na działce, z powodu potknięcia
się na nierównej powierzchni. Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania
powołując się na zawroty głowy konsumentki, które nie miały miejsca. Po
wystąpieniu Rzecznika konsumentka otrzymała odszkodowanie w wysokości
800 zł;
Konsumentka została ugryziona przez psa i nie otrzymała żadnego
odszkodowania, gdyż ubezpieczyciel twierdził, iż nie doszło do żadnego
uszczerbku na zdrowiu. Po interwencji Rzecznika konsumentka otrzymała
odszkodowanie w wysokości 500 zł;
Konsumentka zakupiła panele, na których mimo upływu czasu utrzymywał się
chemiczny zapach, powodujący dyskomfort. Po mediacji Rzecznika
konsumentka otrzymała zwrot zapłaconej ceny za panel;
Konsumenci reklamowali płytki z uwagi na ubytki na ich powierzchni.
Producent twierdził, iż jest to uszkodzenie mechaniczne spowodowanie przez
ich nienależyte ułożenie. Po interwencji Rzecznika konsumenci otrzymali zwrot
ceny paneli w wysokości 3020 zł;
Konsument składał reklamację kostki brukowej, która nie została uznana. Po
interwencji Rzecznika Konsumentów otrzymał rekompensatę w wysokości
2933,82 zł;
Konsument zakupił samochód osobowy za kwotę 46 000 zł. Samochód okazał
się wadliwy. Po mediacji Rzecznika samochód przyjęto do zwrotu;
Konsumenci zakupili zegar ścienny przez Internet. Następnie odstąpili od
umowy i odesłali zegar. Przedsiębiorca nie chciał zwrócić wpłaconej kwoty
twierdząc, iż zegar dotarł do niego uszkodzony. Zegar był należycie
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zapakowany. Po interwencji Rzecznika konsumenci odzyskali wpłaconą kwotę
982 zł.
4. Współdziałanie z UOKiK, organami Inspekcji Handlowej oraz
organizacjami konsumenckimi i innymi instytucjami w zakresie
ochrony konsumentów.
Rzecznik w 2021 na bieżąco współpracował z Urzędem Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, 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 Finansowego w zależności od rodzaju sprawy, zgłasza również zbiorowe
naruszenia praw konsumentów do UOKiK.
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 2021 Rzecznik wziął udział m.in. w:
• Posiedzeniu (spotkaniu) członków Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów
(posiedzenie zdalne)

5. Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów i wstępowanie do
toczących się postępowań.
W roku 2021 Rzecznik brał aktywny udział w 4 toczących się sprawach sądowych
natomiast w 13 przypadkach pisał konsumentom sprzeciwy i pisma procesowe
i pomagał im w dochodzeniu swoich praw. W roku 2021 było 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.
Pozytywnie w sądzie zakończyła się sprawa konsumentki, która będąc na
pokazie poza lokalem przedsiębiorstwa podpisała nieświadomie umowę
kredytową na kwotę 4000 zł. Umowa została zawarta w 2013 roku i po
paru latach bank wytoczył przeciwko konsumentce powództwo.
Dnia 27.11.2013 r. konsumentka była na pokazie z zaproszenia firmy stosującej
nieuczciwe praktyki rynkowe. Na prezentacji konsumentka rzekomo wylosowała
bezpłatną nagrodę i miała podpisać odbiór nagrody. Nie otrzymała żadnych
dokumentów. Po upływie 2 tygodni, po upływie terminu do odstąpienia od umowy,
otrzymała pocztą umowę kredytową. Złożyła skargę u Powiatowego Rzecznika
Konsumentów w Strzelcach Opolskich. Pisała również do powoda. Sprawa była
również zgłaszana na Policji. Konsumentka nie posiada zdolności kredytowej,
w momencie rzekomego zawarcia umowy była osobą bezrobotną. Z ostrożności
wysłała również oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych umowy zawartej
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pod wpływem błędu. Przeciwko przedsiębiorcy prowadzone było postępowanie przez
UOKiK, który stwierdził naruszenie zbiorowych interesów konsumentów i nałożył karę
w wysokości 650 tys zł. Firma ta zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej.
Jako Rzecznik Konsumentow uuważam, iż bank jako instytucja zaufania publicznego,
współpracując z takimi firmami, ponosi ryzyko i nie powinien obciążać konsumentów
negatywnymi konsekwencjami. Jednocześnie nie poinformowano konsumentki
o prawie odstąpienia od umowy, o której nie miała pojęcia i nie miała możliwości od
niej odstąpić. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zakazane jest stosowanie praktyk
naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Przez praktykę naruszającą zbiorowe
interesy konsumentów rozumie się godzące w nie sprzeczne z prawem lub dobrymi
obyczajami zachowanie przedsiębiorcy, w szczególności proponowanie konsumentom
nabycia usług finansowych, które nie odpowiadają potrzebom tych konsumentów
ustalonym z uwzględnieniem dostępnych przedsiębiorcy informacji w zakresie cech
tych konsumentów lub proponowanie nabycia tych usług w sposób nieadekwatny do
ich charakteru. Za misselling, zgodnie z nowym art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy o
ochronie konkurencji i konsumentów, uznawane jest proponowanie konsumentowi
zakupu usług finansowych nie odpowiadających jego potrzebom lub proponowanie
zakupu usług w sposób nieproporcjonalny do ich charakteru
6. Działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym.
Jednym z najważniejszych zadań Rzecznika jest EDUKACJA KONSUMENCKA
W ramach edukacji konsumenckiej i działań informacyjnych podjęłam w roku 2021
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. Z uwagi na pandemię nie moglam przeprowadzić
w roku 2021 zbyt wielu spotkań z młodzieżą.
Jednakże wzięłąm udział w projekcie Złote Szkoły NBP i przeprowadziłam
internetową prelekcję dla kilkunastu klas uczniów CKZiU w Strzelcach Opolskich
https://ckziu-strzelce.pl/aktualnosci/618-i-edycja-projektu-nbp-zlota-szkola-pod-haslemgiganci-finansow-osobistych
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.
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• Z powodu pandemii odwołano cykliczne spotkanie z
Światowego Dnia Konsumenta „Z Rzecznikiem przy kawie”

okazji

Rzecznik przeprowadził internetowy konkurs z okazji Światowego Dnia
Konsumenta, w którym można było wygrać pyszną kawę, zestaw ciasteczek
oraz powiatowy kubek (3 zestawy nagród)
•

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

Rzecznik Konsumentów przekazuje porady konsumenckie i informacje z UOKiK do
dwutygodnika Powiat Strzelecki. Rzecznik przygotował w roku 2021 kilkanaście
artykułów dot. Problemów konsumentów.
Rzecznik wypowiada się również często do Strzelca Opolskiego i NTO, na prośbę
redaktorów. Ponadto Rzecznik co jakiś czas wypowiada się również
dla Radia Opole czy TVP 3 Opole. Rzecznik kilka razy był gościem programu „Dobry
Moment” w Radio Opole. Rzecznik pełnił również dyżury telefoniczne dla słuchaczy
Radia 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. Tylko raz miałam możliwość osobistej wizyty w studio Radio Opole.
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.

Zdjęcie ze Studia Radia Opole z sierpnia 2021
7. Podejmowanie działań wynikających z:
• ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym,
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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, sprzedawców działających poza lokalem przedsiębiorstwa,
dostawców prądu.
• ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym,
W roku 2021 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 2021 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 2021 Rzecznik przedstawił jeden istotny pogląd dot. proporcjonalnego
rozliczenia kredytu konsumenckiego przy jego wcześniejszej spłacie.
III

WNIOSKI KOŃCOWE, PROPOZYCJE ZMIAN ZMIERZAJĄCYCH DO POPRAWY

REALIZACJI PRAW KONSUMENTÓW

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

standardów

ochrony

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. Konieczność zatrudniania Rzecznika Konsumentów na
cały etat, co nie zawsze ma miejsce.

IV

TABELE

W ZAŁĄCZENIU
Rok 2021 był kolejnym aktywnym rokiem, statystyka świadczy o zapotrzebowaniu na
poradnictwo i interwencje Rzecznika oraz inne działania mające na celu ochronę
praw konsumentów. Mimo trudnego kolejnego pandemicznego roku konsumenci
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zawsze mogli liczyć na pomoc Rzecznika. Mam nadzieję, że instytucja Rzecznika jest
znana i ceniona na terenie Powiatu Strzeleckiego.
Podstawowym celem Rzecznika Konsumentów 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.
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

PRZYKŁADOWE
MEDIACH

INFORMACJE

PRASOWE

i

AKTYWNOŚĆ
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RADIO OPOLE 12.03.2021 –
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Przed Światowym Dniem Konsumenta – informacja o obchodach Światowego Dnia Konsumenta,
działaniach UOKiK i planowanych akcjach w związku z tygodniem konsumenta.

2021-03-12, 15:39 Autor: Agnieszka Wawer-Krajewska, Wiesław Kolbusz

Małgorzata Płaszczyk-Waligórska o działaniach edukacyjnych
prowadzonych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
oraz powiatowych

rzeczników
Małgorzata Płaszczyk-Waligórska [fot. Agnieszka Pospiszyl]
W przeddzień Światowego Dnia i Tygodnia Konsumenta rozmawialiśmy o działaniach
edukacyjnych prowadzonych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz
powiatowych rzeczników. Naszym gościem była Małgorzata Płaszczyk-Waligórska, powiatowy
rzecznik konsumenta w Krapkowicach i Strzelcach Opolskich.

Z Małgorzatą Płaszczyk-Waligórską rozmawiają Agnieszka Wawer-Krajewska i Wiesław
Kolbusz
Tagi: Małgorzata Płaszczyk-Waligórska, Światowy Dzień i Tydzień Konsumenta, Urząd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, powiatowy rzecznik konsumenta w Krapkowicach i Strzelcach
Opolskich, Dobry moment, Agnieszka Wawer-Krajewska, Wiesław Kolbusz
https://radio.opole.pl/528,559,malgorzata-plaszczyk-waligorska-o-dzialaniach-ed

RADIO OPOLE 18.03.2021

17

9:00 DOBRY MOMENT
„Surfuję, sprawdzam, kupuję. Bezpieczny konsument w sieci” pod takim hasłem UOKiK obchodzi
w tym roku Światowy Dzień Konsumenta. Świętowanie potrwa do końca tygodnia. Obiecaliśmy, że
i my zajmiemy się szerzej tą tematyką. Małgorzata Płaszczyk - Waligórska, powiatowy rzecznik
konsumentów w Strzelcach Opolskich i Krapkowicach opowie o zagrożeniach, jakie czyhają podczas
internetowych zakupów.
Do słuchania od 9:05 do 12:00 zaprasza Agnieszka Wawer-Krajewska i Wiesław Kolbusz.
Z autorami można kontaktować się telefonicznie: 800 30 50 50 (bezpłatny numer) lub mailowo:
agnieszka.wawer-krajewska@radio.opole.pl
wiesław.kolbusz@radio.opole.pl

Małgorzata Płaszczyk-Waligórska o zagrożeniach, jakie
czyhają na nas podczas internetowych zakupów

Małgorzata Płaszczyk-Waligórska [fot.Paweł Grabek]
„Surfuję, sprawdzam, kupuję. Bezpieczny konsument w sieci” pod takim hasłem UOKiK
obchodzi w tym roku Światowy Dzień Konsumenta. Świętowanie potrwa do końca tygodnia.
Obiecaliśmy, że i my zajmiemy się szerzej tą tematyką. Małgorzata Płaszczyk - Waligórska,
powiatowy rzecznik konsumentów w Strzelcach Opolskich i Krapkowicach opowiadała o
zagrożeniach, jakie czyhają podczas internetowych zakupów.
Z Małgorzatą Płaszczyk-Waligórską rozmawiają Agnieszka Wawer-Krajewska i Wiesław
Kolbusz (18.03.2021)
Tagi: Dobry moment, Małgorzata Płaszczyk-Waligórska, Agnieszka Wawer-Krajewska, Wiesław
Kolbusz, Światowy Dzień Konsumenta, Rzecznik Praw Konsumenta, zakupy online
https://radio.opole.pl/528,571,malgorzata-plaszczyk-waligorska-o-zagrozeniach-j
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GODZINNY DYŻUR TELEFONICZNY PO AUDYCJI W RADIO OPOLE – dzwoniło 9 osób z
prośbą o porady. Po dyżurze Rzecznik opowiedział jeszcze na antenie o tym w jakich sprawach
dzwonili konsumenci.
TVP 3 Opole
Rzecznik wypowiedział się również do Kuriera Opolskiego w TVP 3 Opole z okazji Światowego
Dnia Konsumentów dnia 15.03.2021.

Konkurs z okazji Światowego Dnia Konsumenta.
Na facebooku Starostwa Strzeleckiego i w dwutygodniku Powiat Strzelecki.
Pytania dot. wiedzy konsumenckiej.
Rzecznik Konsumentow wraz z Zarządem Powiatu Strzeleckiego od paru lat zapraszał
konsumentów z Powiatu Strzeleckiego z okazji Światowego Dnia Konsumenta na spotkanie
„z Rzecznikiem przy kawie”, podczas którego rozmawialiśmy o problemach konsumenckich.
W roku bieżącym ze względów bezpieczeństwa nie była możliwa organizacja spotkania.
Zaproponowaliśmy jednak zabawę i udział w mini konkursie na temat praw konsumenta,
w którym można było wygrać kawę, ciasteczka i kubek powiatowy. Spotkaliśmy się w tym roku
inaczej, mając nadzieję, iż w roku kolejnym wypijemy wspólnie kawę na Sali Narad Starostwa
i porozmawiamy o prawach i problemach konsumentów.
Pytania:
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1. W jakim terminie możemy odstąpić od zakupu dokładanego przez Internet?
2. Czy pojęcie rękojmia i gwarancja znaczy to samo?
3. Jeżeli cena przy kasie jest wyższa niż cena na półce, jaka cena obowiązuje konsumenta?

23.04.2021 Radio Ople

Czy abonent może bez konsekwencji wypowiedzieć umowę firmie telekomunikacyjnej,
jeżeli w miejscu jego zamieszkania lub pracy nie ma zasięgu? Co zrobić, gdy dostawca
internetu nie wywiązuje się z umowy? Na te pytania odpowie Powiatowy Rzecznik
Konsumentów w Strzelcach Opolskich i Krapkowicach, Małgorzata PłaszczykWaligórska.

2021-04-23, 13:51 Autor: Agnieszka Wawer-Krajewska, Wiesław Kolbusz
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Małgorzata Płaszczyk-Waligórska o radzeniu sobie z problemami z firmami
telekomunikacyjnymi.
Tweet

Małgorzata Płaszczyk-Waligórska o radzeniu sobie z problemami z firmami
telekomunikacyjnymi.
Czy abonent może bez konsekwencji wypowiedzieć umowę firmie telekomunikacyjnej,
jeżeli w miejscu jego zamieszkania lub pracy nie ma zasięgu? Co zrobić, gdy dostawca
internetu nie wywiązuje się z umowy? Na te pytania odpowie Powiatowy Rzecznik
Konsumentów w Strzelcach Opolskich i Krapkowicach, Małgorzata Płaszczyk-Waligórska.
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Małgorzata Płaszczyk-Waligórska "Dobry moment" cz. 1
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Małgorzata Płaszczyk-Waligórska "Dobry moment" cz. 2
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Małgorzata Płaszczyk-Waligórska "Dobry moment" cz. 3
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Małgorzata Płaszczyk-Waligórska "Dobry moment" - podsumowanie dyżuru
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9.08.2021
DOBRY MOMENT
Pokój miał być z widokiem na morze, a za oknem widzieliśmy tylko ścianę sąsiedniego
hotelu. Do plaży miało być 200 metrów, a trzeba było pokonać 2 km. Liczyliśmy na
odpoczynek w ciszy, a wentylatory na dachu nie dawały spać. Po urlopach do rzeczników
konsumentów trafiają właśnie takie sprawy. Czy, jak, od kogo możemy starać się o zwrot
pieniędzy w chwili, gdy wakacje - nie z naszej winy - mocno odbiegały od tych
wymarzonych? O tym porozmawiamy z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów w
Krapkowicach i Strzelcach Opolskich. Małgorzatą Płaszczyk-Waligórską.
Jak rozpoznać i leczyć czerniaka? Czy można przed tym nowotworem się uchronić? Na te
pytania odpowie lek. med. Tomasz Sachańbiński z Opolskiego Centrum Onkologii.
Jedyna możliwa w roku 2021 wizyta w studiu Radia Opole, większość wywiadów niestety
zdalnie
2021-08-09, 10:01 Autor: Agnieszka Wawer-Krajewska

Małgorzata Płaszczyk-Waligórska o prawach
konsumenta

Małgorzata Płaszczyk-Waligórska [fot. Łukasz Fura]
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Pokój miał być z widokiem na morze, a za oknem widzieliśmy tylko ścianę sąsiedniego
hotelu. Do plaży miało być 200 metrów, a trzeba było pokonać 2 km. Liczyliśmy na
odpoczynek w ciszy, a wentylatory na dachu nie dawały spać. Po urlopach do rzeczników
konsumentów trafiają właśnie takie sprawy. Czy, jak, od kogo możemy starać się o zwrot
pieniędzy w chwili, gdy wakacje - nie z naszej winy - mocno odbiegały od tych
wymarzonych? O tym rozmawialiśmy z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów w
Krapkowicach i Strzelcach Opolskich - Małgorzatą Płaszczyk-Waligórską.
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Z Małgorzatą Płaszczyk-Waligórską rozmawia Agnieszka Wawer - Krajewska cz. 1

00:0006:1700:00
06:17

Z Małgorzatą Płaszczyk-Waligórską rozmawia Agnieszka Wawer - Krajewska cz. 2

00:0003:2700:00
03:27

Z Małgorzatą Płaszczyk-Waligórską rozmawia Agnieszka Wawer - Krajewska cz. 3
Tagi: Małgorzata Płaszczyk-Waligórska, rzecznik praw konsumenta, prawa konsumenta,
wakacje, urlop, wypoczynek

NTO 13.07.2021
Jak walczyć o rekompensatę za zmarnowane wakacje i ile należy się za
zmarnowany urlop? Gdy zamiast morza za oknem szumi… klimatyzator
Rozmowa z Małgorzatą Płaszczyk-Waligórską, Rzeczniczką Praw
Konsumentów.
Sezon urlopowy w pełni. Czy turyści, wzorem poprzednich lat, dzwonią do
Pani poskarżyć się, że wymarzone wakacje wcale nie były takie, jakich się
spodziewali?
Ten rok jest specyficzny. W poprzednich sezonach turyści faktycznie prosili o pomoc,
często jeszcze w trakcie urlopu. Chcieli na przykład wiedzieć, jak zabezpieczyć
dowody, by po powrocie złożyć reklamację.
Przypadki zdarzały się różne, na przykład świeżo upieczeni małżonkowie, którzy
w podróży poślubnej zostali zakwaterowani w pokoju z inną parą, bo ich apartament
nie zwolnił się na czas. W tym roku, za sprawą pandemii, na razie jest bardzo
spokojnie.
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Pozostało jeszcze 84% treści.
https://plus.nto.pl/jak-walczyc-o-rekompensate-za-zmarnowanewakacje-i-ile-nalezy-sie-za-zmarnowany-urlop-gdy-zamiast-morza-zaoknem-szumi/ar/c7-15707626

CKZIU z tytułem „Złotej Szkoły NBP”
W okresie od lutego do końca kwietnia 2021 uczniowie i nauczyciele CKZiU realizowali
zadania wynikające z I edycji programu NBP „Złota Szkoła” pod hasłem „Giganci
finansów osobistych”.
Złote Szkoły NBP to ogólnopolski program skierowany do środowisk szkolnych, którego
ideą jest aktywizowanie nauczycieli i uczniów do podejmowania działań kształtujących
kompetencje ekonomiczne.
W ramach realizacji programu szkoła musiała stworzyć drużynę tzw. Drużynę
Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej, która miała składać się z co najmniej 2
nauczycieli i co najmniej 5 uczniów realizujących zadania wynikające z projektu.
Drużyna musiała zdobyć niezbędną wiedzę do wykonania zadań, opracować pomysły
na ich realizację i przeprowadzić zadania programu. Zadania mogły być przeprowadzone
w szkole lub w formie online. Materiały dotyczące realizacji zadań programowych
i
opisy zrealizowanych zadań były umieszczane na specjalnej platformie konkursowej w
terminie do 30 kwietnia.
Realizacja programu w czasie nauki zdalnej nie była łatwa, zwłaszcza, że zadania
konkursowe obejmowały lekcję z ekonomią, spotkania z ekspertami z dziedziny
finansów osobistych, a także przeprowadzenie debaty szkolnej na temat dotyczący
zagadnień programowych. Najtrudniejszym zagadnieniem było pozyskanie ekspertów,
którzy w sposób zrozumiały i rzetelny przybliżyliby uczniom praktyczną wiedzę z zakresu
inwestowania, oszczędzania, zabezpieczania swoich pieniędzy, aby w przyszłości mogli
oni samodzielnie poradzić sobie w świecie finansów osobistych.
Uczniowie wraz z nauczycielami zorganizowali kilka spotkań z ekspertami, m.in. z Banku
ING, Banku Pocztowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także z Powiatowym
Rzecznikiem Praw Konsumenta, w których uczestniczyło jednocześnie po kilka
klas technikum o różnym kierunku kształcenia.
W ramach realizacji programu przygotowane zostały prezentacje multimedialne,
opracowane scenariusze lekcji oraz ankiety badające zdanie uczestników na temat
będący przedmiotem dyskusji podczas debaty szkolnej.
Wykorzystanie narzędzi IT, w postaci chociażby aplikacji Teams, pozwoliły na bardzo
duże zaangażowanie uczniów w zmagania konkursowe, zarówno z drużyny
ambasadorów, jak i całej społeczności szkolnej. Łącznie we wszystkich spotkaniach z
ekspertami wzięło udział 328 uczniów szkoły, natomiast w samej debacie szkolnej udział
wzięło 108 uczniów.
W celu udokumentowania realizacji zadań konkursowych na stronie szkoły oraz na
szkolnym Facebooku umieszczone zostały dwa artykuły, a uczennice z Drużyny
Ambasadorów nagrały filmik
o realizacji projektu oraz o pozyskanych dzięki niemu
umiejętnościach i kompetencjach ekonomicznych.
Komisja programu NBP „Złota Szkoła”, przydzielająca nagrody i tytuły, oceniała:
pomysłowość, metody i narzędzia edukacyjne, dopasowanie zadań do wieku i percepcji
odbiorców, jakość i atrakcyjność realizacji, przydatność w praktyce oraz zasięg i poziom
zaangażowania odbiorców.
O tytuł „Złotej Szkoły NBP” ubiegało się ponad 400 szkół z całej Polski, z czego 284
szkoły tytuł ten uzyskały. Nasza szkoła była w gronie tych szkół, które zdobyły
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najwyższą punktacją za zrealizowane zadania i uzyskała upragniony tytuł „Złotej Szkoły”
2020/2021. Potwierdzeniem uzyskania tytułu Złotej Szkoły NBP jest certyfikat ze
znakiem NBP, który może być umieszczany na stronie szkoły, Instagramie i innych
kanałach społecznościowych.
Projekt „Złota Szkoła” był, zarówno dla uczniów jak i nauczycieli, bardzo ciekawym
doświadczeniem, dał bowiem uczniom możliwość wykazania się zaangażowaniem w
projekt, w zmagania konkursowe, pozwolił na edukację w zakresie wypowiedzi na
forum klasy i szkoły, dał cenną lekcję opracowania materiałów szkoleniowych, a także
umożliwił kształcenie umiejętności organizacyjnych i logistycznych.
Szczególne podziękowania za osiągnięcie tytułu należą się uczniom z Drużyny
Ambasadorów: Kamilowi Kale, Agacie Pietruszce, Wiktorii Pancherz, Oliwii Gawlik ,
Oliwii Mateja z klasy 2 Te, Aleksandrze Donat z klasy 2 Pe, Nicoli Piontek i Agnieszce
Poloczek z klasy 3Teb, a także Martynie Ludwig z klasy 3 fw3 oraz pani dyrektor Halinie
Kajsturze, wicedyrektor Adrianie Kraik i pani Marii Kowolik, nauczycielce chemii i
podstaw przedsiębiorczości, które wspierały uczniów i szkolnego koordynatora w
realizacji programu.
Cieszymy się z osiągniętego przez naszą szkołę sukcesu. Jesteśmy jedną z pierwszych
Złotych Szkół NBP w Polsce! Zachęcamy inne szkoły do udziału w kolejnej edycji
program i uzyskania tytułu Złotej Szkoły NBP.
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