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Załącznik nr 1 do uchwały Nr  XX/336/08  
Rady Miasta  Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia 5 marca 2008 roku 
 

 
SPRAWOZDANIE 

MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW 
PRZY URZĘDZIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2007. 
 
 
 
Formalno-prawne usytuowanie Rzecznika 
 

Miejski Rzecznik Konsumentów pełni swoje obowiązki 
działając na podstawie przepisów Ustawy z dnia 16 lutego 2007 
r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. Nr 50, poz. 331 
z późn. zm. )  
Siedzibą Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Piotrkowie 
Trybunalskim jest Urząd Miasta ( PasaŜ K. Rudowskiego 10 ). 

Dnia 26 lutego 2003 r. Rada Miejska w Piotrkowie 
Trybunalskim powołała na stanowisko Miejskiego Rzecznika 
Konsumentów Jacka Bykowskiego (Uchwała NR V/49/2003             
z dnia 26.02.2003 r.) ustalając wymiar czasu pracy Miejskiego 
Rzecznika Konsumentów na ½ etatu. 

Dnia 24 października 2007 r. Rada Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego odwołała ze stanowiska Miejskiego Rzecznika 
Konsumentów Jacka Bykowskiego   ( Uchwała NR XV/240/07 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 października 
2007 r. ) 

Dnia 24 października 2007 r. Rada Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego powołała na stanowisko Miejskiego Rzecznika 
Konsumentów Bartłomieja Krasińskiego ( Uchwała Nr 
XV/241/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 
października 2007 r. ) ustalając wymiar czasu pracy Miejskiego 
Rzecznika Konsumentów na ½ etatu. 

 
Realizacja zadań wynikających z Ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów 
 

Podstawowym aktem prawnym określającym kompetencje 
Rzecznika jest Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów.  Nakłada ona na osoby pełniące 
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funkcję Rzecznika przede wszystkim zadania z zakresu pomocy 
obywatelom w sprawach dotyczących naruszania praw 
konsumenckich.  

Zgodnie z obowiązkami wynikającymi ze wspomnianej 
Ustawy, Rzecznik udzielał informacji i porad oraz pomagał              
w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań reklamacyjnych. 
Informacje i porady udzielane były w trakcie bezpośrednich 
spotkań z konsumentami oraz telefonicznie. Rzecznik pomagał     
w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia 
postępowania reklamacyjnego, a w wielu przypadkach,             
w zredagowaniu pism reklamacyjnych, odwołań i wniosków 
m.in. do polubownych sądów konsumenckich.                        
W szczególnych przypadkach i uzasadnionych sprawach 
Rzecznik udzielał pomocy w przygotowaniu pism kierowanych 
do policji i prokuratury oraz pozwów do sądu powszechnego. 
 
 
Występowanie do przedsiębiorców w sprawach z zakresu 
ochrony praw i interesów konsumentów 
 

Łącznie, w roku 2007, Miejski Rzecznik Konsumentów 
odnotował 2309 spraw ( tj. o 1222 więcej niŜ w roku 2006 oraz o 
1456 więcej niŜ  w roku 2005 ). Większość z odnotowanych 
spraw to porady i informacje z zakresu praw konsumenckich, 
udzielane zainteresowanym, którzy zgłosili się osobiście lub 
kontaktowali się z Rzecznikiem telefonicznie. 

Spośród 2309 spraw aŜ 1179 ( 51,06 % ) dotyczyło 
problemów związanych z zakupionymi towarami, a 699 ( 30,27 
% ) spraw dotyczyło usług. W 431 przypadkach ( 18,67 % ogółu 
spraw ) konsumenci kontaktowali się z Rzecznikiem, by uzyskać 
informacje, porady lub pomoc innego rodzaju,                              
np. w zredagowaniu pism dotyczących problemów 
reklamacyjnych. W tej grupie mieszczą się równieŜ pytania 
dotyczące m.in. spraw osobistych, rodzinnych, praw 
obywatelskich, prawa pracy oraz zgłoszenia spoza Piotrkowa 
Trybunalskiego. W takich przypadkach osoby kontaktujące się z 
Miejskim Rzecznikiem Konsumentów otrzymały wskazówki 
umoŜliwiające podjęcie we właściwy sposób dalszych 
stosownych działań lub kontynuowanie prowadzonych spraw.  
W uzasadnionych przypadkach Rzecznik pomagał w nawiązaniu 
kontaktu z biurami porad obywatelskich w zakresie spraw 
pozakonsumenckich. W tym celu udostępniano dane 
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teleadresowe umoŜliwiające uzyskanie dalszej pomocy.  
Dane dotyczące problemów, które w roku 2007 zgłaszano 

do Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Piotrkowie 
Trybunalskim, obrazują załączone do sprawozdania tabele. 
Ogólne zestawienie porad i zgłoszeń zarejestrowanych przez 
Miejskiego Rzecznika Konsumentów w 2007 r. przedstawiono    
w tabeli nr 1. Bardziej szczegółowe dane na ten temat zawiera 
tabela nr 2, ukazująca zgłoszenia oraz porady dotyczące 
reklamacji poszczególnych grup towarów i usług, w których 
reklamacje zdarzały się najczęściej. Tabela nr 3 przedstawia 
ilościowe i procentowe zestawienie grup towarów i rodzajów 
usług, których najczęściej dotyczyły konsultacje  i zgłoszenia.          
W tabeli nr 4 przedstawiono porównanie poszczególnych 
przykładowych grup towarów i usług, których najczęściej 
dotyczyły porady oraz zgłoszenia zarejestrowane w latach 2004 - 
2007.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami i przysługującymi 
uprawnieniami wynikającymi z Ustawy o ochronie konkurencji          
i konsumentów, Rzecznik pomagał w polubownym 
rozwiązywaniu problemów, a w sprawach, w których takie 
rozwiązania nie były moŜliwe, konsumenci uzyskiwali informacje 
o innych sposobach dochodzenia swoich racji i roszczeń. W roku 
2007 wydano 73 wnioski do Stałego Polubownego Sądu 
Konsumenckiego, a wszystkim zainteresowanym                         
i potrzebującym udzielono pomocy w przygotowaniu                          
i uzupełnieniu odpowiednich dokumentów. W kilku 
przypadkach, po konsultacji z Rzecznikiem, konsumenci 
zdecydowali się na złoŜenie pozwu do sądu powszechnego. 
Dokładna liczba spraw doprowadzonych przez zainteresowanych 
do satysfakcjonującego rozstrzygnięcia nie jest moŜliwa do 
przedstawienia, gdyŜ konsumenci nie mają obowiązku 
informowania Rzecznika o efektach prowadzonego postępowania 
reklamacyjnego.  

Miejski Rzecznik Konsumentów, by usprawnić obsługę 
interesantów oraz ułatwić przygotowanie lub prowadzenie 
postępowania reklamacyjnego, udostępniał wszystkim 
zainteresowanym stosowne formularze i druki, w tym m.in.: 
formularze zgłoszenia reklamacji towarów i usług, formularz 
odwołania reklamacyjnego, zapisy na sąd polubowny, wnioski           
o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny oraz formularz 
pozwu w postępowaniu uproszczonym. Rzecznik słuŜył pomocą  
i radą w zakresie prawidłowego wypełniania wymienionych 
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formularzy oraz przygotowania dokumentów dodatkowych.             
W wielu przypadkach Rzecznik pomagał w redagowaniu pism 
reklamacyjnych i odwoławczych.  

 
 

Działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym 
 

Miejski Rzecznik Konsumentów prowadził działania                 
o charakterze informacyjno-edukacyjnym. Konsumenci 
otrzymywali materiały informacyjne na temat sprzedaŜy i usług 
oraz poradniki dotyczące postępowania reklamacyjnego. 
Zainteresowani otrzymywali materiały informacyjne dotyczące 
praw konsumenckich przygotowane przez Urząd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów (publikacje finansowane                     
ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach projektu 
PHARE). Oprócz wymienionych publikacji, konsumentom 
udostępniano wszelkie inne przepisy, formularze oraz wzory 
pism umoŜliwiające prowadzenie reklamacji w sposób zgodny            
z przewidzianym trybem. Rzecznik przygotowywał dla 
konsumentów informacje dotyczące konkretnych prowadzonych 
spraw oraz udostępniał Ustawę o szczególnych warunkach 
sprzedaŜy konsumenckiej i inne akty prawne z zakresu praw 
konsumenckich. Dla konsumentów powielane były waŜne 
informacje dotyczące praw konsumenckich. Wymienione 
materiały przekazywane były konsumentom jako uzupełnienie 
porady. 

Wypowiedzi Miejskiego Rzecznika Konsumentów na temat 
praw konsumentów oraz konkretnych problemów wynikających 
z naruszania tych praw, prezentowane były na łamach prasy 
(„DZIENNIK ŁÓDZKI”, „TYDZIEŃ TRYBUNALSKI”, „ZIEMIA 
PIOTRKOWSKA”, a takŜe w materiałach prezentowanych przez 
RADIO STREFA FM, oraz TELEWIZJĘ PIOTRKOWSKĄ ).  
 
Pozostałe działania /w tym podnoszenie kwalifikacji/ 
 

W roku 2007 Rzecznik kontynuował współpracę                        
z Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej w Łodzi oraz 
z Powiatowymi Rzecznikami Konsumentów działającymi na 
terenie województwa łódzkiego. Miejski Rzecznik Konsumentów  
w Piotrkowie Trybunalskim jest członkiem Rady Konsultacyjnej 
ds. Ochrony Konsumentów przy Urzędzie Marszałkowskim               
w Łodzi i bierze udział w pracach Rady.  
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W ramach podnoszenia kwalifikacji Rzecznik uczestniczył 
w szkoleniach organizowanych przez Urząd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów oraz przez Stowarzyszenie 
Konsumentów Polskich. Prowadzone wykłady i zajęcia dotyczyły 
najczęściej występujących problemów konsumenckich oraz 
sposobów ich rozwiązywania.  

Z inicjatywy Miejskiego Rzecznika Konsumentów                     
i Powiatowego Rzecznika Konsumentów zorganizowano dwie 
narady Rzeczników Konsumentów z terenu byłego województwa 
piotrkowskiego. Spotkania poświęcone były omówieniu 
bieŜących problemów, wymianie doświadczeń oraz współpracy  
w zakresie ochrony praw konsumenckich.  
 
Uwagi końcowe 
 
 Przedstawione sprawozdanie oraz dane w załączonych 
tabelach obejmują okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku.  
Do sprawozdania załączono cztery tabele. 
Dane zawarte w tabeli nr 4, a dotyczące lat 2004-2006 pochodzą 
ze sprawozdań przyjętych przez Radę Miasta i przekazanych do 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w latach 
poprzednich. 
 
 
Piotrków Trybunalski; 21.02.2008 r. 

 
           Opracował  

 


