ZARZĄDZENIE NR 14/2021
STAROSTY WODZISŁAWSKIEGO
z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania z działalności
Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Wodzisławiu Śląskim za rok
2020
Działając na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 275)
oraz § 58 pkt 2 lit. b) Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Wodzisławiu Śląskim
zarządzam, co następuje:
§ 1. Opiniuję pozytywnie przedstawione przez Powiatowego Rzecznika
Konsumentów w Wodzisławiu Śląskim sprawozdanie z jego działalności w 2020
roku stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik do zarządzenia Nr 14/2021
Starosty Wodzisławskiego
z dnia 24 marca 2021 r.

Sprawozdanie
z działalności
Powiatowego
Rzecznika
Konsumentów
w Wodzisławiu Śląskim
w 2020 roku
Wodzisław Śląski, marzec 2021
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I

Powiatowy Rzecznik Konsumentów – podstawa
prawna działania

Powiatowy Rzecznik Konsumentów wykonuje zadanie Powiatu Wodzisławskiego
w zakresie ochrony praw konsumentów zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 18 ustawy
z dnia 5 czerwca 1988r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 920). Natomiast przepisy art. 37- 43 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2021r., poz. 275) określają zadania oraz formę ich
realizacji.
Na podstawie art. 40 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Powiatowy
Rzecznik Konsumentów w Wodzisławiu Śląskim jest bezpośrednio
podporządkowany Staroście Wodzisławskiemu.
Rzecznik w terminie do dnia 31 marca każdego roku, przedkłada staroście
do zaopiniowania roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim
oraz przekazuje je prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

I.1

Ustawowe zadania Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Do zadań PRK należą:
1) udzielanie konsumentom bezpłatnych porad i informacji;
2) wystąpienia do przedsiębiorców w indywidualnych sprawach
konsumentów;
3) współdziałanie z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcją
Handlową, oraz organizacjami konsumenckimi;
4) działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym;
5) podejmowanie innych działań określonych przepisami prawa:
a) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa
miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
b) udzielanie konsumentom pomocy przy dochodzeniu roszczeń na drodze
sądowej,
c) współpraca z policją w sprawach o wykroczenia na szkodę
konsumentów.
Rzecznik wykonuje powyższe zadania przy pomocy Biura Powiatowego Rzecznika
Konsumentów, które zostało powołane z dniem 27 września 2007 roku jako
tzw. „jednostka pomocnicza”. Rzecznik konsumentów pełni obowiązki kierownika
biura, w którym w 2020 roku pracowały dwie osoby – odpowiednio
na stanowiskach: rzecznik konsumentów oraz inspektor. Trzeci pracownik
zatrudniony jako pomoc administracyjna od marca 2020 roku został
przekierowany do zadań związanych z pandemią COVID-19.
3
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Miejsce Powiatowego Rzecznika Konsumentów i jego Biura w strukturze
organizacyjnej Starostwa, określa Regulamin Organizacyjny Starostwa
Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim.
Tabela 1 (s. 11) pokazuje strukturę biura rzecznika i stan kadrowy
na 31.12.2020r.

II

Realizacja zadań Rzecznika Konsumentów w 2020
roku (statystyka)

Ilość działań rejestrowanych lub spisanych (spis dotyczy porad) wykonanych
w 2020 roku:


1722 – udzielonych porad i informacji prawnych;



168 – spraw pisemnych na wniosek konsumentów;



769 – sporządzonych pism, w tym: 249 dokumentów wewnętrznych
(notatki służbowe itp.), 520 korespondencji wychodzącej (pisma);



12 – wystąpień na policję z prośbą o pomoc w uzyskaniu odpowiedzi przez
przedsiębiorcę;



5 – zawiadomień na policję o popełnieniu wykroczenia;



3 – sprawy dotyczące edukacji konsumenckiej;



4 – sprawy dotyczące współpracy z innymi organizacjami;



2 – sprawy dot. sprawozdawczości.

W ramach udzielanych porad wykonano kilkaset czynności nierejestrowanych
pomagając konsumentom wymagającym szczególnej pomocy (osobom starszym,
niezaradnym życiowo). Czynności te polegały na sporządzaniu pism
reklamacyjnych, pomocy w wypełnianiu druków reklamacyjnych, bezpośrednich
kontaktach telefonicznych lub mailowych z przedsiębiorcami.
Tabela 2 (s. 12) pokazuje ujęcie statystyczne dotyczące ilości wszystkich
rejestrowanych działań podejmowanych w 2020 r.

II.1 Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego oraz
informacji prawnej w zakresie ochrony interesów
konsumentów
Jednym z dwóch głównych zadań wykonywanych przez rzecznika konsumentów
było zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej
w zakresie ochrony interesów konsumentów. W 2020r. zadanie to było
realizowane poprzez udzielanie porad:
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1) bezpośrednio w biurze;
2) telefonicznie;
3) za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Ogólnie porady dotyczyły:


reklamacji towarów – 812 porad;



reklamacji usług – 553 porad;



informacji ogólnych – 251 porad;



spraw niekonsumenckich – 106 porad.

Reklamacje towarów – porady najczęściej dotyczyły:


urządzeń RTV i AGD, telefonów oraz sprzętu komputerowego – 344
porady;



mebli, artykułów wyposażenia wnętrz – 155 porad;



odzieży i obuwia – 124 porady;



samochodów i środków transportu osobistego – 105 porad.

Reklamacje usług – porady najczęściej dotyczyły:


turystycznych – 177 porad,



remontowo-budowlanych – 75 porad;



telekomunikacyjnych – 73 porady;



energetycznych i wodnych – 51 porad.

Informacje ogólne, podobnie jak w ubiegłych latach, dotyczyły pytań
o stosowanie przepisów oraz o zasady uzyskania pomocy i organizacji pracy biura
rzecznika.
Pytania najczęściej dotyczyły:


możliwości zwrotu pełnowartościowego towaru,



zasady reklamacji towarów i usług na podstawie rękojmi i gwarancji,



możliwości odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem lub na odległość,



analizy treści umów, regulaminów, zamówień, kart gwarancyjnych, pism
reklamacyjnych, pism procesowych, pozwów, orzeczeń sądowych, pism
w postępowaniu egzekucyjnym,



dochodzenia zwrotu zaliczki lub zadatku,



pomocy w uzyskaniu danych adresowych przedsiębiorców itp.

Porady niekonsumenckie dotyczyły prawa rodzinnego, prawa pracy, prywatnych
umów między osobami fizycznymi a nawet prawa karnego. W tych sprawach
5
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osobom zainteresowanym polecano skorzystanie z nieodpłatnej pomocy prawnej
w punktach organizowanych przez nasze starostwo powiatowe.
Porady i informacje polegały także na kierowaniu konsumentów do innych
organów czy instytucji będących właściwymi w sprawie. Konsumenci kierowani
byli m.in. do Rzecznika Finansowego, Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
Inspekcji Handlowej, Urzędu Regulacji Energetyki, Urzędu Lotnictwa Cywilnego,
rzeczoznawców oraz do organów ścigania.
Udostępniano ulotki informacyjne, wydawano wzory pism m.in. druków
reklamacyjnych, oświadczeń o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem
przedsiębiorstwa i na odległość oraz pomagano w sformułowaniu (napisaniu)
pism reklamacyjnych.
Rzecznik konsumentów wszystkie zadania wykonywał osobiście wraz
z pracownikiem biura.
W wielu sprawach informowano konsumentów o trybie postępowania w sprawach
pozasądowego rozpatrywania sporów konsumenckich tzw. ADR (Alternative
Dispute Resolution), które następuje na wniosek konsumenta - ustawa z dnia
23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1823). Rejestr wraz z informacją o rodzajach spraw, jakimi
poszczególne podmioty się zajmują, prowadzi Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, który wraz ze szczegółowymi informacjami jest
dostępny na stronie internetowej https://www.uokik.gov.pl/.
Tabela 4 (s. 14) pokazuje zakres tematyczny udzielonych porad konsumenckich
w 2020 r.

II.2 Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw
i interesów konsumentów
Występowanie do przedsiębiorców było drugim najczęściej wykonywanym
zadaniem przez Rzecznika konsumentów w Wodzisławiu Śląskim. W 2020 roku
wpłynęło 168 wniosków i pism od konsumentów z prośbą o pomoc.
Interwencje pisemne rzecznika dotyczyły reklamacji jakości towarów i usług:


reklamacji towarów – 112 spraw;



reklamacji usług – 55 spraw;



spraw niekonsumenckich – 1 sprawa.

Sprawy związane z reklamacjami towarów najczęściej dotyczyły:


odzieży i obuwia – 45 spraw;



urządzeń RTV i AGD, telefonów oraz sprzętu komputerowego – 32 spraw;
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mebli, artykułów wyposażenia wnętrz – 26 spraw;

Sprawy związane z reklamacjami usług najczęściej dotyczyły:


telekomunikacyjnych – 14 spraw;



remontowo-budowlanych – 10 spraw;



turystycznych – 8 spraw.

Tabela 5 (s. 16) pokazuje zakres tematyczny wystąpień Rzecznika
do przedsiębiorców w 2020 roku
Pisemne wystąpienie rzecznika jest wszczynane na wniosek lub pismo
konsumenta, z załączonymi dokumentami np. umowa, potwierdzenie zakupu,
zgłoszenie reklamacyjne, odpowiedź sprzedawcy lub usługodawcy i inne.
Wykonując czynności polegające na wystąpieniach do przedsiębiorców, rzecznik
wraz z pracownikiem biura sporządzili 769 pism i notatek służbowych.
Tabela 3 (s. 13) pokazuje sprawy pisemne z rozbiciem na poszczególne miasta
i gminy powiatu wodzisławskiego.

II.3 Współdziałanie z UOKiK, organami Inspekcji Handlowej oraz
organizacjami konsumenckimi i innymi instytucjami
w zakresie ochrony konsumentów
Współpraca z organizacjami polegała na wymianie ważnych i istotnych informacji,
otrzymywaniu informacji edukacyjnych o z zakresu ochrony konsumentów.
Rzecznik konsumentów uczestniczył w webinariach on-line organizowanych przez
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Rzecznik konsumentów, przekazał 3 indywidualne sprawy konsumentów
do UOKiK. Przekazanie tych spraw było spowodowane podejrzeniem stosowania
przez przedsiębiorców nieuczciwych praktyk rynkowych. Zgłoszone sprawy
dotyczyły zarzutów:


naruszania zbiorowych interesów konsumentów oraz naruszeniu zasad
uczciwej konkurencji poprzez notoryczne wprowadzanie w błąd
konsumentów przy składaniu propozycji zawarcia nowej umowy sprzedaży
energii elektrycznej i paliwa gazowego;



naruszania zbiorowych interesów konsumentów wobec spółki dot. usług
finansowych;



wprowadzania w błąd konsumentów co do ceny za usługę i jej zakresu
przez firmę działającą przez internet prowadzącą bazy danych.

7
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II.4 Działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym
Działanie to realizowano poprzez udostępnianie informacji o prawach
konsumenta:


na stronie internetowej starostwa powiatowego,



w biurze rzecznika w postaci ulotek, broszur informacyjnych oraz
udostępniania wzorów pism takich jak: druki reklamacyjne, wezwania
do zapłaty, oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

II.5 Podejmowanie innych działań określonych przepisami prawa
Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa
miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów.
W ramach tego zadania rzecznik nie skorzystał z powyższego prawa. Nie istniały
bowiem sygnały o potrzebie takich zmian.
Udzielanie konsumentom pomocy przy dochodzeniu roszczeń na drodze
sądowej.
W 2020 roku rzecznik informował konsumentów o możliwości dochodzenia
swoich roszczeń na drodze sądowej przed sądem powszechnym oraz sądami
polubownymi. Rzecznik pomagał konsumentom fachową pomocą i poradą.
W okresie sprawozdawczym rzecznik nie sporządzał pism procesowych i nie
występował do sądów.
Występowanie w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów
Rzecznik w 5 sprawach wystąpił do organów ścigania z zawiadomieniem
o popełnieniu wykroczenia przez przedsiębiorców z art. 114 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów, tj. z powodu nieudzielenia rzecznikowi wyjaśnień
i informacji będących przedmiotem wystąpienia rzecznika.

III

Funkcjonowanie Biura Powiatowego Rzecznika
Konsumentów w czasie pandemii COVID-19

Z powodu ogłoszenia pandemii COVID-19 w 2020 roku i wprowadzonego reżimu
sanitarnego, funkcjonowanie Rzecznika konsumentów zostało dostosowane
do ówczesnych okoliczności.
Pracownik zatrudniony jako pomoc administracyjna od marca 2020 roku został
przekierowany do innych zadań związanych z pandemią.

8
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Biuro PRK pracowało ograniczając bezpośrednią obsługę klientów, zalecając
mieszkańcom korzystanie z kanałów komunikacyjnych na odległość, czyli
telefonicznie i mailowo. W późniejszym okresie czasu do końca 2020 roku
wprowadzano inne ograniczenia w bezpośredniej obsłudze petentów, zmierzające
do minimum kontaktów z klientami np. wcześniejsze umawianie na wizyty,
ograniczanie swobodnego poruszania się petentów na korytarzach starostwa
poprzez zastosowanie dzwonka przy wejściu na piętro, na którym znajduje się
biuro PRK.
Z powyższych powodów wpłynęła mniejsza ilość wniosków konsumentów
o pomoc w porównaniu z poprzednimi latami. Wnioski o interwencje wpływały
także drogą elektroniczną poprzez SEKAP podpisane profilem zaufanym.
Nieznacznie zwiększyła się liczba udzielonych porad. Sytuacja pandemiczna miała
wpływ na znaczny spadek ilości reklamacji obuwia na rzecz reklamacji sprzętu
RTV i AGD oraz reklamacji usług turystycznych (pytania o zwrot zaliczek).
Przybyło porad udzielanych za pośrednictwem telefonu i poczty e-mail.
Pandemia COVID-19 wpłynęła na zaistnienie nowych problemów, z którymi
zgłaszali się konsumenci. Pytania dotyczyły m.in. możliwości dochodzenia zwrotu
pieniędzy:


zaliczek i zadatków za odwołane wczasy, pobyty w pensjonatach, wesela,
komunie i imprezy rodzinne,



opłat za odwołane usługi edukacyjne i opiekuńcze np. żłobki, kursy, różne
zajęcia dla dzieci i młodzieży, obiady szkolne,



abonamentów za odwołane usługi rekreacyjne i sportowe np. siłownie,
zajęcia fitness itp.



badań (testów) na covid-19.

Zgłaszano pytania o stosowanie przepisów anty-covidowych dotyczących
wprowadzonych tzw. godzin handlu dla seniorów, ograniczeń ilości klientów oraz
obowiązku noszenia maseczek w sklepach.
Powyższe zapytania wymagały szukania interpretacji przepisów i wypracowania
stanowiska w konkretnych sprawach.
Szkolenia rzeczników konsumentów w czasie pandemii covid-19 organizowanych
przez UOKiK odbywały się on-line w formie webinariów.

9
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IV

Wnioski końcowe, propozycje zmian zmierzających
do poprawy realizacji praw konsumentów

IV.1 Wnioski rzeczników dotyczące polepszenia standardów
ochrony konsumentów


dopisanie rzeczników konsumentów do grupy podmiotów uprawnionych
do uzyskania, na wniosek konsumenta, informacji objętych tajemnicą
bankową, ubezpieczeniową i telekomunikacyjną w sporach konsumentów
w przedsiębiorcami,



ustawowe umożliwienie osobom powyżej 70 roku życia odstąpienia
od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa w przedłużonym
terminie przekraczającym 14 dni.

IV.2 Wnioski dotyczące pracy rzeczników


umożliwienie rzecznikom konsumentów uczestnictwa on-line na żywo oraz
do odtworzenia w formie zapisanej w postaci materiału filmowego
(np. na YouTube) w szkoleniach organizowanych przez UOKIK, Rzecznika
Finansowego oraz KNF,



ustawowe uregulowanie obowiązku lub sugestii zatrudnienia w biurze
rzecznika minimalnej ilości pracowników np. minimum jednego pracownika
na 50 tysięcy mieszkańców powiatu,



ustawowe uregulowanie sprawy zastępstwa oraz udzielenia upoważnień
dla pracownika podczas nieobecności rzecznika konsumentów,



ustawowe uregulowania dotyczące właściwości miejscowej rzecznika
konsumentów, (według miejsca zamieszkania konsumenta),



wyłączenie rzecznika konsumentów z postępowania ze względu
na zależność służbową.

Istnienie biura rzecznika konsumentów w powiecie wodzisławskim, gdzie
zatrudnione były 2-3 osoby, zapewniało terminowość i płynność podejmowanych
działań w 2020r.

Sporządził:
Dariusz Kalemba
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
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V

Tabele

Tabela 1. Struktura biura rzecznika, stan kadrowy (stan na
31.12.2020r.).
WYSZCZEGÓLNIENIE

WARTOŚĆ

1. Województwo

Śląskie

2. Miasto/Powiat

Powiat Wodzisławski

3. Liczba mieszkańców miasta/powiatu

ok. 160 tys.

4. Imię i nazwisko rzecznika konsumentów

Dariusz Kalemba

5. Wykształcenie (np. wyższe prawnicze)

wyższe administracyjne

6. Funkcja Rzecznika Konsumentów jest
wykonywana w pełnym wymiarze czasu
pracy (1 etat). Proszę napisać TAK lub NIE.

TAK

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.
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.

TAK

10.Rzecznik Konsumentów w ramach
działalności Rzecznika korzysta z pomocy
innych osób. Proszę napisać TAK lub NIE.

TAK

11.Liczba osób, która stale pomaga Rzecznikowi
Konsumentów w wykonywaniu obowiązków
Rzecznika (jeśli liczba nie jest stała, to
wpisać średnią liczbę).

1

11
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Tabela 2. Ujęcie statystyczne dotyczące ilości wszystkich rejestrowanych
działań podejmowanych w 2020 r.
ILOŚĆ
1722

ZADANIE
Udzielonych porad i informacji prawnych

168

Spraw pisemnych na wniosek konsumentów

769

Sporządzonych pism

12

Wystąpień na policję z prośbą o pomoc w uzyskaniu odpowiedzi
przedsiębiorcy

5

Zawiadomień na policję o popełnieniu wykroczenia

3

Sprawy dotyczące edukacji konsumenckiej

4

Sprawy dotyczące współpracy z innymi organizacjami

2

Sprawy dotyczące sprawozdawczości

12

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: DFF6E495-081E-488E-8FAC-AD389AE2D435. Podpisany

Strona 12

Tabela 3. Ilość spraw pisemnych prowadzonych w 2020r. z rozbiciem
na poszczególne miasta i gminy powiatu wodzisławskiego.

MIEJSCOWOŚĆ

SPRAWY
ZAKOŃCZONE
POZYTYWNIE

SPRAWY
ZAKONCZONE
NEGATYWNIE

W TOKU

RAZEM

Wodzisław Śląski

25

18

8

51

Rydułtowy

10

4

2

16

Gorzyce

11

6

3

20

Radlin

9

6

5

20

Pszów

8

11

5

24

Godów

2

6

2

10

Lubomia

5

4

2

11

Mszana

2

2

3

7

Marklowice

3

1

4

8

Inne*

0

1

0

1

75

59

34

168

RAZEM

* – miejscowości spoza powiatu wodzisławskiego

13
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Tabela 4. Ilość udzielonych porad konsumenckich i ich zakres tematyczny w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
(kolejność zgodnie ze wzorem tabeli według UOKiK).
1.1.osobiście, telefonicznie, e-mail
nieuczciwe praktyki
rynkowe, wady
czynności pr.

inne
razem

poza lokalem

na odległość

w lokalu
bez znaczenia

poza lokalem

na odległość

w lokalu
bez znaczenia

poza lokalem

na odległość

warunki umów,
w tym nieuczciwe
postanowienia
umowne

w lokalu
bez znaczenia

poza lokalem

na odległość

w lokalu
bez znaczenia

poza lokalem

na odległość

Powiatowy Rzecznik
Konsumentów w Wodzisławiu
Śląskim 2020

w lokalu
bez znaczenia

rozwiązanie umowy

wady towarów
i nienależyte
wykonanie umowy

SPRZEDAŻ, w tym:
art. żywnościowe
odzież i obuwie

1

4

1

4

11

3

95

11

meble, artykuły wyposażenia
wnętrz, utrzymania domu

16

11

1

104

16

urządzenia gosp. domowego,
urządzenia elektroniczne i sprzęt
komputerowy

21

33

16

201

59

6

5

6

1

83

7

1

4

2

11

1
12

samochody i środki transportu
osobistego
kosmetyki, środki czyszczące
i konserwujące
produkty związane z opieką
zdrowotną

4
4

3

2

art. rekreacyjne, zabawki
i art. Dla dzieci

5

13

inne

1

2

2

8
124

2

4
1

1

5

1

155

2

344

2

105

3

13

1

2

25

1
1

31
3

7

14
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1.1.osobiście, telefonicznie, e-mail
inne
razem

poza lokalem

w lokalu
bez znaczenia

poza lokalem

na odległość

na odległość

poza lokalem

w lokalu
bez znaczenia

nieuczciwe praktyki
rynkowe, wady
czynności pr.

na odległość

warunki umów,
w tym nieuczciwe
postanowienia
umowne

w lokalu
bez znaczenia

poza lokalem

na odległość

w lokalu
bez znaczenia

poza lokalem

na odległość

Powiatowy Rzecznik
Konsumentów w Wodzisławiu
Śląskim 2020

w lokalu
bez znaczenia

rozwiązanie umowy

wady towarów
i nienależyte
wykonanie umowy

USŁUGI, w tym:
związane z rynkiem nieruchomości
bieżąca konserwacja, utrzymanie
domu, drobne naprawy,
pielęgnacja
czyszczenie i naprawa odzieży
i obuwia

1

5

4

62

6
3

19

2

4

2

11

5

ubezpieczeniowe

5

6

16

4

7

4

21

8

pocztowe i kurierskie

turystyka i rekreacja

75
2

finansowe

transportowe

3

2

konserwacja i naprawa pojazdów
i innych środków transportu

telekomunikacyjne

3

12

6

2

4

2

1

22
8

1

6

1

11

5

1

2

3

3

2

3

2

2

95

41

3

21

7

1

4

sektor energetyczny i wodny

2

3

11

13

6

3

5

związane z opieką i opieką
zdrowotną

1

edukacyjne

1

inne

7

razem

184

6

139

1

1

39
1

44
11

1

2

1

2

73

1
1

1

1

2

1

10

3

2

177

1

2

51

3

11

6
39

9

8

1

715

148

2
15

45

4

3

5

5

4

3

2

38

17

23
4

1365

informacje ogólne

251

251

niekonsumenckie

106

106

357

1722

RAZEM

15
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Tabela 5. Ilość spraw pisemnych, które wpłynęły w 2020r. i ich zakres tematyczny w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020
r. (kolejność zgodnie ze wzorem tabeli według UOKiK).

poza lokalem

na odległość

inne

w lokalu
bez znaczenia

poza lokalem

na odległość

nieuczciwe praktyki
rynkowe,
wady czynności pr.

w lokalu
bez znaczenia

poza lokalem

na odległość

warunki umów,
w tym nieuczciwe
postanowienia
umowne

w lokalu
bez znaczenia

poza lokalem

na odległość

w lokalu
bez znaczenia

poza lokalem

na odległość

Powiatowy Rzecznik
Konsumentów w Wodzisławiu
Śląskim 2020

w lokalu
bez znaczenia

rozwiązanie umowy

wady towarów
nienależyte
wykonanie umowy

razem

SPRZEDAŻ, w tym:
art. żywnościowe

0

odzież i obuwie

40

5

45
26

meble, artykuły wyposażenia
wnętrz, utrzymania domu

1

1

16

8

urządzenia gosp. domowego,
urządzenia elektroniczne i sprzęt
komputerowy

4

1

15

11

samochody i środki transportu
osobistego

1

32

1

1

kosmetyki, środki czyszczące
i konserwujące

0

produkty związane z opieką
zdrowotną
art. rekreacyjne, zabawki
i art. dla dzieci

1

inne

2

1

1

2

5

1

1

2

16
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inne

razem

poza lokalem

na odległość

w lokalu
bez znaczenia

poza lokalem

na odległość

poza lokalem

na odległość

nieuczciwe praktyki
rynkowe,
wady czynności pr.

w lokalu
bez znaczenia

warunki umów,
w tym nieuczciwe
postanowienia
umowne

w lokalu
bez znaczenia

poza lokalem

na odległość

w lokalu
bez znaczenia

poza lokalem

na odległość

Powiatowy Rzecznik
Konsumentów w Wodzisławiu
Śląskim 2020

w lokalu
bez znaczenia

rozwiązanie umowy

wady towarów
nienależyte
wykonanie umowy

USŁUGI, w tym:
związane z rynkiem nieruchomości

1

bieżąca konserwacja, utrzymanie
domu, drobne naprawy,
pielęgnacja

9

czyszczenie i naprawa odzieży
i obuwia

1

1

konserwacja i naprawa pojazdów
i innych środków transportu

2

2

1

2

finansowe

1

telekomunikacyjne

2

transportowe
turystyka i rekreacja

2

2

1

10

1

1

3

1

4

4

3

ubezpieczeniowe
pocztowe i kurierskie

1

1

3

1

14

3

3

4

8

sektor energetyczny i wodny

4

związane z opieką i opieką
zdrowotną

1

1

5
1
0

edukacyjne
inne
razem

6

7

2

1

1

109

33

1
1

4

0

0

3

1

0

1

3
0

0

167

informacje ogólne

0

0

niekonsumenckie

1

1

1

168

RAZEM
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