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Sekretariat Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów  

Departament Skarbu i Gospodarki  

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 

 

 

Protokół z XXI posiedzenia Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony 
Konsumentów z dnia 11 czerwca 2018 r. 
 

  

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów (Rady) oraz 

zaproszeni goście. Obrady miały miejsce 11 czerwca 2018 r., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Małopolskiego (Kraków, ul. Racławicka 56, sala 414) w godzinach 10.00-14.00. 

 

I. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad. 

 

Posiedzenie otworzył i prowadził pan Krzysztof Podgórski – Wiceprzewodniczący Rady, Miejski 

Rzecznik Konsumentów w Tarnowie. Wiceprzewodniczący powitał członków Rady. 

Pan Krzysztof Podgórski przedstawił projekt porządku posiedzenia, który został przyjęty bez uwag. 

Członkowie Rady nie zgłosili propozycji tematów kolejnego posiedzenia, ustalono, iż propozycje 

tematów członkowie Rady będą zgłaszać mailowo lub telefonicznie do sekretariatu Rady. 

 

II. Podsumowanie wystąpień i dyskusji w części dotyczącej 

stosowania ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług  

 

Pan Bogusław Nędzka, z-ca Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej omówił 

ustawę o informowaniu o cenach towarów i usług oraz rozporządzenie wykonawcze do ustawy. 

Zwrócił uwagę na wyłączenia ze stosowania ustawy oraz procedury związane z kontrolowaniem 

przedsiębiorców przez Wojewódzką Inspekcję Handlową, przede wszystkim długie terminy związane  

z koniecznością przesłania zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Omówił też sytuację związaną 

z rynkami szczególnymi m.in. z placami targowymi.  

 

Członkowie Rady pytali m.in. o przepisy prawa dotyczące rolników oraz ceny jednostkowe. Zwrócili 

uwagę, iż w przypadku produktów drogich cena podawana jest nie za kilogram ale za 100 gram. 

Dyskutowano także problem różnic w cenach – dość często zdarzają się sytuacje, gdy cena przy kasie 

jest wyższa niż ta, która była wskazana „na półce”. Niektórzy przedsiębiorcy celowo wprowadzają 

konsumentów w błąd, wiedząc że tylko część z nich zgłosi się z reklamacją. 

 

Przedstawiciel Wojewódzkiej Inspekcji Handlowej zasugerował, iż zmiany w przepisach prawa 

(zwłaszcza w zakresie terminów zawiadomień i narzędzi kontroli – zakup kontrolowany) wpłyną na 

większą efektywność działań podejmowanych przez Inspekcję. Ustalono, iż Wojewódzka Inspekcja 

Handlowa prześle dodatkową informację w tej sprawie (informacja stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu, informację przesłano do członków Rady 17.07.2018 r.), a Rada na tej podstawie przygotuje 
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swoje stanowisko, które następnie zostanie skierowane do odpowiednich ministerstw. 

 

III. Podsumowanie wystąpień i dyskusji w części dotyczącej 

analizy aktualnego systemu ochrony konsumentów  

w kontekście zmian w systemie  

 

Ta część posiedzenia była realizowana w formie telekonferencji z udziałem pana Macieja 

Czaplińskiego, radcy prawnego prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

 

Pan Maciej Czapliński przedstawił kierunki zmian w systemie ochrony praw konsumenta 

indywidualnego planowane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wyjaśnił, iż zmiany te 

są podyktowane ewolucją gospodarki, uwagami zgłaszanymi przez konsumentów i rozmowami 

prowadzonymi przez Urząd z różnymi środowiskami zajmującymi się ochroną konsumentów. 

 

Członkowie Rady pytali o szczegółowe rozwiązania, zwłaszcza w aspekcie pozycji powiatowych 

rzeczników konsumentów w systemie. Zwracali uwagę m.in. na kwestie: 

 Finansowania specjalistycznych szkoleń dla rzeczników – większość oferowanych szkoleń ma 

miejsce w Warszawie, to wiąże się z dość sporym kosztem dojazdu, który nie zawsze chcą 

finansować powiaty w ramach delegacji. Często problemem jest też dojazd – czasem na 4 

godzinne szkolenie czy spotkanie w UOKiK rzecznicy dojeżdżają w jedną stronę  

zdecydowanie dłużej. Rozwiązaniem byłyby szkolenia w regionach. 

 Finansowania powiatowych rzeczników konsumentów – aktualnie tylko w dużych miastach 

rzecznicy dysponują swoim biurem/kilkuosobowym zespołem. W niektórych miejscowościach 

na stanowisku zatrudniona jest jedna osoba, która musi zająć się obsługą każdego 

zgłaszającego się konsumenta – od błahych spraw wymagających drobnej porady po 

skomplikowane sprawy procesowe, w których musi reprezentować konsumenta. Kwestią 

zaporową dla zwiększenia spraw procesowych prowadzonych przez rzeczników jest przede 

wszystkim brak zasobów, a nie brak wiedzy czy umiejętności. 

Poza kwestiami związanymi z systemem ochrony konsumenta, zwrócono uwagę na konieczność 

uregulowania posługiwanie się tytułem specjalisty ds. oceny jakości i reklamacji obuwia oraz 

rzeczoznawcy. Najczęściej posługiwanie się tym tytułem nie wynika ze specjalistycznej wiedzy czy 

doświadczenia, ale jest związane ze stanowiskiem zajmowanym w firmie lub przynależnością do 

danego stowarzyszenia. 

 

W odpowiedzi na powyższe uwagi, pan Maciej Czapliński podkreślił, iż dla Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów bardzo ważne są wszystkie opinie o systemie praw konsumenta, 

zwłaszcza te płynące od osób bezpośrednio w system zaangażowanych. Zauważył, iż ochrona praw 

konsumenta należy do zadań własnych powiatów i to społeczności lokalne powinny wywierać 

większy nacisk na swoje władze, by te zwiększyły finansowanie poradnictwa dla konsumentów. 

Celem UOKiKu jest taka ewolucja systemu, by drobne porady konsumenckie były rozwiązywane 

poprzez ogólnopolską infolinię a rzecznicy byli angażowani tylko do spraw procesowych. 



Protokół z XXI posiedzenia Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów z dnia 11 czerwca 2018 r. 

Strona 3 z 3 

UOKIK organizuje specjalistyczne szkolenia dla powiatowych rzeczników konsumentów, ale 

frekwencja na nich nie jest wielka. W przyszłości postarają się jednak rozszerzyć ofertę szkoleń w 

regionach i powiązać ją ze spotkaniami organizowanymi w delegaturach UOKiK w regionach.  

W kwestii oceny jakości obuwia i jego reklamacji podkreślił, że ogromną rolę do odegrania ma tu 

edukacja konsumencka. 

 

Pan Krzysztof Podgórski podsumował i zakończył posiedzenie. 

 

 

Protokół sporządził: 
Joanna Matuszczyk 
Departament Skarbu i Gospodarki 
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 










