
INFORMACJA
z wyników pracy kontrolnej  Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Kielcach w 2007r. .

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach w 2007 r. realizował zadania wynikające

z kwartalnych planów pracy zatwierdzonych przez Prezesa UOKiK –  podstawie planów kontroli  o

znaczeniu krajowym; zadania przyjęte do realizacji na podstawie rozeznania rynku; zlecone przez inne

organy a takŜe na podstawie wniosków  i informacji konsumentów.

W  2007r.  WI  IH  w  Kielcach   przeprowadził  ogółem  915  postępowań  kontrolnych   w  tym

przeprowadzono :

1. 711  kontroli  jednostek  detalicznych  z  wyłączeniem  sklepów  wielko-powierzchniowych  i

targowisk; 

2. 51 kontroli jednostek wielko-powierzchniowych  (hipermarkety) 

3. 32 kontrole jednostek gastronomicznych 

4. 42 kontrole zakładów usługowych 

5. 59  kontrole w hurtowniach 

6. 18  kontroli zakładów produkcyjnych 

7. 2 kontrole targowisk 

Przeprowadzone kontrole dały podstawę do skierowania 3 wniosków do Sądów o ukaranie oraz

nałoŜenia 497 mandaty karne  o łącznej wartości 68 220  zł. Inspektorzy  Inspekcji Handlowej w 2007r.

w toku czynności kontrolnych udzielili równieŜ 19 pouczeń w trybie art. 41 k.w.

Zebrany w toku kontroli materiał dowodowy dał podstawę  do skierowania 22 zawiadomień do

Prokuratury, 1 zawiadomienia do Inspekcji Sanitarnej, 231 zawiadomień do innych organów.

WIIH w Kielcach w 2007 r. realizował niŜej wymienione tematy kontroli o znaczeniu krajowym:

I kwartał 

W segmencie artykułów nieŜywnościowych i usług:

1. Kontrola   sprzętu  elektrycznego  (  a  aspekcie  ustawy  o  systemie  oceny  zgodności)  -  4

podmioty,15 produktów

2. Kontrola  sprzętu elektrycznego ( w aspekcie ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów)

–  13  podmiotów, 52 produkty

3. Kontrola stateczników do lamp fluorescencyjnych –  3 podmioty, 9 produktów

4. Kontrola  bezpieczeństwa  sprzętu  sportowego  stosowanego  do  ćwiczeń  w  domu  –   3

podmioty, 15 produktów

5. Kontrola bezpieczeństwa, prawidłowości oznakowania i jakości wyrobów pończoszniczych –

5 podmiotów,50 produktów

6.  Kontrola  w  zakresie  znakowania  i  prawidłowości  obrotu  kosmetyków  –  3  podmioty,15

produktów
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7. Kontrola przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie wypoŜyczania  zimowego sprzętu

sportowego – 3 podmioty 

8.  Kontrola przedsiębiorców świadczących usługi dla ludności3 podmioty 

9. Kontrola jakości paliw ciekłych –  1 podmiot

W segmencie artykułów Ŝywnościowych i gastronomii :

1. Kontrola  funkcjonowania  placówek  gastronomicznych  oferujących  potrawy  kuchni

egzotycznych – 7 placówek gastronomicznych

2. Kontrola  jakości  i  oznakowania  produktów  Ŝywnościowych  oferowanych  w  sklepach  sieci

wielkopowierzchniowych – 5 placówek wielkopowierzchniowych

3. Kontrola  przedsiębiorców  prowadzących  obrót  wyrobami  alkoholowymi  i  tytoniowymi  –   7

jednostek detalicznych i 1 hurtownia

II kwartał 

W segmencie artykułów nieŜywnościowych i usług:

1. Kontrola  zabawek w zakresie spełniania zasadniczych wymagań oraz pod kątem zawartości

ftalanów  - 7 podmiotów,43 produkty 

2. Kontrola  sprzętu elektrycznego – 6 podmiotów -31 produktów

3. Kontrola prostych zbiorników ciśnieniowych – 6 podmiotów, 12 produktów

4. Kontrola wyrobów objętych dyrektywami nowego podejścia w zakresie oznakowania znakiem

CE oraz dołączania niezbędnych dla konsumenta instrukcji i  ostrzeŜeń –  4 podmioty,  150

produktów

5. Kontrola bezpieczeństwa, prawidłowości oznakowania i jakości wyrobów włókienniczych –  4

podmioty, 20 produktów

6. Kontrola bezpieczeństwa akcesoriów ogrodowych – 3 podmioty ,15 produktów

7. Kontrola  przedsiębiorców  świadczących  usługi  w  zakresie  obrotu  zarządzania

nieruchomościami – 5 podmiotów

8. Kontrola prawidłowości i rzetelności promocji organizowanych przez przedsiębiorców – 4

podmioty, 36 produktów 

9. Kontrola jakości paliw ciekłych –  13 podmiotów

W segmencie artykułów Ŝywnościowych i gastronomii:

1. Kontrola  jakości  handlowej  i  prawidłowości  oznakowani  mięsa  drobiowego  i  przetworów

drobiowych –  hutrownia,  6 sklepów 

2.  Kontrola jakości i oznakowania ryb i przetworów rybnych – 1 hurtownia, 7 sklepów

3. Kontrola  prawidłowości  stosowania  promocji  przez  sieci  handlowe  dla  produktów

Ŝywnościowych – 4 podmioty, 36 produktów

4. Kontrola prawidłowości  funkcjonowania punktów sprzedaŜy detalicznej  i  gastronomicznej  w

szkołach i na wyŜszych uczelniach – 4 placówki
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5. Kontrola  przedsiębiorców  prowadzących  obrót  wyrobami  alkoholowymi  i  tytoniowymi  –  30

palcówek w tym 2 hurtownie 

III kwartał 

W segmencie artykułów nieŜywnościowych i usług

1. Kontrola  zabawek –  6 podmiotów, 38 produktów

2. Kontrola  maszyn – 7 podmiotów ,24 produkty

3. Kontrola środków ochrony indywidualnej – 5 podmiotów, 21 produktów

4. Kontrola bezpieczeństwa,  prawidłowości  oznakowania i  jakości wyrobów konfekcyjnych dla

dorosłych – 4 podmioty, 28 produktów

5. Kontrola przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie organizacji kąpielisk i wypoŜyczalni

sprzętu pływającego – 6 podmiotów

6. Kontrola prawidłowości obrotu artykułami szkolnymi – 3 podmioty, 9 produktów

7. Kontrola przedsiębiorców prowadzących sprzedaŜ obuwia – 5 podmiotów, 50 produktów 

8. Kontrola jakości paliw ciekłych – 19 podmiotów 

W segmencie artykułów Ŝywnościowych i gastronomii:

1. Kontrola jakości handlowej i prawidłowości oznakowani mięsa  i przetworów drobiowych – 2

hurtownie,  4 sklepy  

2. Kontrola  jakości  i  prawidłowości  oznakowania  soków  i  napojów  bezalkoholowych.  –  3

hurtownie, 3 sklepy

3. Kontrola prawidłowości funkcjonowania wiejskich sklepów spoŜywczych – 10 placówek;

4. Kontrola  prawidłowości  funkcjonowania  małej  gastronomii  w  okresie  sezonu letniego  –  11

placówek

5. Kontrola przedsiębiorców prowadzących  obrót  wyrobami alkoholowymi  i  tytoniowymi  –  30

palcówek w tym 2 hurtownie 

IV kwartał 

W segmencie artykułów nieŜywnościowych i usług

1. Kontrola zabawek – 7 podmiotów, 43 produkty

2. Kontrola kotłów grzewczych – 5 podmiotów, 8 produktów

3. Kontrola sprzętu elektrycznego – 6 podmiotów, 19produktów 

4. Kontrola bezpieczeństwa zapalniczek – 3 podmioty, 15produktów 

5. Kontrola bezpieczeństwa produktów przeznaczonych dla dzieci – 4 podmioty, 16 produktów

6. Kontrola  bezpieczeństwa  widowiskowych  wyrobów  pirotechnicznych  –  5  podmiotów  50

produktów
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7. Kontrola  bezpieczeństwa,  prawidłowości  oznakowania  i  jakości  wyrobów  konfekcyjnych

przeznaczonych dla  dzieci  ze  szczególnym  uwzględnieniem   wyrobów importowanych – 5

podmiotów, 35 produktów

8. Kontrola prawidłowości oznakowania substancji i preparatów niebezpiecznych oraz produktów

biobójczych – 3 podmioty, 12 produktów

9. Kontrola  prawidłowości  i  rzetelności  promocji  organizowanych  przez  przedsiębiorców  –  4

podmioty, 36 produktów

10. Kontrola jakości paliw ciekłych  - 16 podmiotów  

W segmencie artykułów Ŝywnościowych i gastronomii:

1. Kontrola jakości i prawidłowości oznakowania pieczywa i ciast o przedłuŜonej trwałości oraz

obrotu tymi produktami – 10 placówek

2. Kontrola jakości i oznakowania mleka i przetworów mlecznych – 1 hurtownia i 1 placówka

detaliczna

3. Kontrola prawidłowości i rzetelności promocji organizowanych przez przedsiębiorców – 

4. Kontrola  podmiotów  gospodarczych  prowadzących  obrót  wyrobami  tytoniowymi  i

alkoholowymi – l

Poza  tematami kontroli  wynikającymi  z planu  kontroli  o  znaczeniu  krajowym  WIIH w Kielcach

przeprowadził takŜe kontrole pozaplanowe.

1. W  okresie  II  kwartału  2007  r.  przeprowadzone  zostały  kontrole   4  placówek

zajmujących się  sprzedaŜą  opon  – 2  detaliczne  placówki  handlowe   i  2  zakłady usługowe    ,  w

zakresie  obrotu  oponami  samochodowymi   w  aspekcie  przestrzegania  terminów  i  warunków  ich

przechowywania .

Przedmiotem czynności sprawdzających były zagadnienia dotyczące :

- legalności prowadzonej działalności gospodarczej 

-  prawidłowość  oznakowania  opon  samochodowych  znajdujących  się  w  ofercie  handlowej

kontrolowanych  placówek  w  świetle  postanowień  Regulaminu  EKG  ONZ  nr  108  „  Jednolite

Wymagania Dotyczące Homologacji Produkcji BieŜnikowanych Opon Pneumatycznych do Pojazdów

Silnikowych i Ich Przyczep „ 

- zapewnienie warunków i czasu przechowywania opon

- przestrzeganie postanowień ustawy z dnia 7.10.1999 r. o języku polskim /Dz. U . nr 90 poz. 999 ze

zm./.

Kontrolą w powyŜszym zakresie objęto 17 partii opon samochodowych owartości 10.305 zł .

nie stwierdzając nieprawidłowości w badanym zakresie.

2.  Realizowano  równieŜ  kontrole  doraźne  zlecone  przez  Urząd  Ochrony  Konkurencji  i

Konsumentów oraz Główny Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie w zakresie:
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• występowania  na  rynku  produktów  niebezpiecznych  lub  niezgodnych  z  zasadniczymi

wymaganiami wykrytych  w krajach Unii  Europejskiej,  wprowadzonych do systemu RAPEX.

Sprawdzeniem objęto ok. 900 produktów, takich jak: zabawki, kosmetyki, zapalniczki, wyroby

włókiennicze,  meble,  sprzęt  elektryczny,  elektronarzędzia,  środki  ochrony  indywidualnej.

Produkty  ujęte  w  systemie  RAPEX  nie  występowały  na  terenie  województwa

świętokrzyskiego.

• występowania  w handlu produktów niebezpiecznych  stwarzających zagroŜenie  dla  zdrowia

lub Ŝycia konsumentów. Sprawdzeniem objęto zestawy koralików BINDEEZ, wózki spacerowe

JANE, pochodnie ogrodowe, farbki kolorowe, puzzle edukacyjne, zabawki rosnące, zabawki

marki  BARBIE.  Kontrole  przeprowadzono  w  50  placówkach  detalicznych  i  hurtowych  na

terenie  województwa  świętokrzyskiego.  W  przypadkach  występowania  w  sprzedaŜy  tych

produktów, zabawki te były wycofywane ze sprzedaŜy (koraliki BINDEEZ).

• kontroli  sprawdzających  w  zakresie  postępowań  w  sprawie  wprowadzenia  do  obrotu

produktów  niezgodnych  z  zasadniczymi  wymaganiami,  prowadzonych  przez  Główny

Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie.

3 . WIIH w Kielcach w 2007r w zakresie kontroli paliw, oprócz zadań wynikających z programu

kontroli  opracowywanego  przez  GIIH,  przeprowadził  działania  mające  stwierdzić  czy  wytypowane

stacje  paliw  i  autogazu  posiadają  koncesje  na  obrót  tymi  paliwami.  Ponadto  w  czasie  kontroli

dokonano sprawdzenia  legalności  prowadzonej  działalności  oraz posiadanie  aktualnych  świadectw

legalizacji dystrybutorów. 

Kontrolą  objęto  12  stacji  paliw.  W  wyniku  przeprowadzonych  kontroli  ustalono,  iŜ  stacje  te

prowadziły  legalną  działalność  oraz  posiadały  aktualne  świadectwa  legalizacji  dystrybutorów.

Kontrolowane stacje posiadały takŜe aktualne koncesje na obrót paliwami ciekłymi za wyjątkiem 1

stacji,  która  złoŜyła  jedynie  wniosek  o  wydanie  koncesji  mimo,  iŜ  nie  ciąŜył  na  niej  obowiązek

posiadania koncesji na dzień kontroli ze względu na zbyt niski obrót o którym mowa w art. 32.1.4.

ustawy z dnia 10.04.1997r Prawo energetyczne (Dz. U., z 2006r nr 89, poz. 625 ze zm.)

4. Wydział kontroli artykułów Ŝywnościowych i gastronomii na przestrzenie 2007r. poza ustalonym i

zatwierdzonym  planem  pracy  prowadził  systematyczne  kontrole  jednostek  handlu  obwoźnego.

Kontrole  prowadzono  przy współudziale  Policji.  Działaniem tym  objęto  35 podmiotów stwierdzając

niŜej wymienione  nieprawidłowości :

• brak  odbioru  sanitarnego  jednostek  transportowych  wykorzystywanych  do  przewozu

Ŝywności;

•  handel towarami zabronionymi w obrocie obwoźnym;

• nieprzestrzeganie warunków sanitarnych;

• brak oznakowania towarów cenami;

• uŜywanie przyrządów mierniczych nie posiadających waŜnych cech legalizacji
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Obok wymienionych wyŜej  tematyk  kontroli  WIIH w Kielcach w kaŜdym kwartale zajmował się

sprawdzaniem  przestrzegania przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą praw i

interesów konsumentów .

W  ciągu  2007  r.  WIIH  w  Kielcach  realizował  takŜe  swoje  ustawowe  kompetencje  w

przedmiocie  ochrony  interesów  i  praw  konsumentów   poprzez  prowadzenie  nieodpłatnego

poradnictwa  konsumenckiego  ,  rozpatrywanie  wniosków  i  skarg  konsumenckich  ,  prowadzenie

mediacji z przedsiębiorcami.

Analiza przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w  2007 roku  w WIIH  w Kielcach

przedstawia się następująco:

Ogółem do WIIH w Kielcach w  2007 roku wpłynęły 274  sprawy,  które dają się  sklasyfikować w

trzech grupach, a mianowicie : 

1. Sprawy dotyczące produktów przemysłowych – było ich łącznie 245,

2. Sprawy dotyczące produktów spoŜywczych – było ich łącznie 18,

3. Sprawy dotyczące niewłaściwie świadczonych usług –  było ich łącznie 11.

Ad1

Wśród spraw dotyczących produktów przemysłowych najwięcej z nich wpłynęło na obuwie163

sprawy (  7 spraw pozostało  do załatwienia  ).  Następnie  12 spraw wpłynęło  na meble ,  3 sprawy

dotyczyły  motoryzacji,  2  sprzętu  komputerowego oraz  9 spraw wpłynęło  na sprzęt  AGD i  RTV .

Natomiast 56 spraw zostało zakwalifikowane do kategorii „inne” ( 1 sprawa pozostała do załatwienia).

Łącznie  spośród  spraw  dotyczących  produktów  przemysłowych  1  sprawa  została  załatwiona  z

poprzedniego  okresu,  8  spraw  pozostało  do  załatwienia  oraz  1  sprawa  została  przekazana  wg

kompetencji innym organom. 

Ad2.

W przypadku produktów spoŜywczych wpłynęło łącznie 18 spraw: 3 sprawy wpłynęły na mięso

i  przetwory  mięsne,  2  sprawy  dotyczyły  przetworów  rybnych,  1  sprawa  wpłynęła  na  wyroby

alkoholowe,  2  sprawy  dotyczyły  wyrobów  i  przetworów  mlecznych.  Natomiast  10  spraw  zostało

zakwalifikowanych do kategorii „inne” ( 3 sprawy pozostały do załatwienia ).Łącznie spośród spraw

dotyczących produktów spoŜywczych 3 sprawy pozostały do załatwienia, 1 sprawa została załatwiona

z poprzedniego okresu sprawozdawczego  a  1  sprawa  została  przekazana  wg  kompetencji  innym

organom.

Ad.3    

 Spośród  spraw,  które dotyczyły  jakości  świadczonych  usług  :  3  sprawy  dotyczyły   usług

motoryzacyjnych, 1 usług pralniczych i 2 usług  remontowo-budowlanych (sprawa została załatwiona z

poprzedniego  okresu ).  Natomiast  5  spraw zakwalifikowano  do kategorii  inne  -  1 przekazano  wg

kompetencji innym organom i 1 sprawa nie została zakończona. Łącznie spośród spraw dotyczących

jakości  świadczonych  usług  1 sprawę przekazano wg kompetencji  innym  organom oraz 1 sprawa

pozostała do załatwienia.
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    Co do sposobu załatwienia spraw, które wpłynęły do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji

Handlowej w Kielcach w   2007 roku rzecz przedstawia się poniŜej.

Globalna liczba spraw jakie wpłynęły w 2007 roku wyniosła 274,  3 sprawy przekazano wg

właściwości  innym  organom,  2  sprawy  załatwiono  z  poprzedniego  okresu  sprawozdawczego,  12

spraw pozostało do załatwienia.

           W formie mediacji załatwiono 234 sprawy –  z czego 192 pozytywnie dla konsumenta, 36 w

sposób negatywny , 7 spraw w inny sposób , 1 sprawa została załatwiona z poprzedniego okresu

sprawozdawczego ( 8 spraw pozostało do załatwienia ).

           W formie kontroli załatwiono: 28 spraw – w przypadku 13 skarg zarzuty nie potwierdziły się, w

przypadku 8 skarg zarzuty potwierdziły się, w przypadku 4 skarg zarzuty potwierdziły się częściowo,1

skarga została załatwiona w inny sposób,  3 skargi  przekazano wg kompetencji  innym  organom 1

sprawa  została  załatwiona  z  poprzedniego  okresu  sprawozdawczego  (  4  sprawy  pozostały  do

załatwienia ).

Wszystkie sprawy załatwiono zgodnie z  zasadami określonymi w k.p.a. w sposób terminowy.

Pracownicy  Wojewódzkiego   Inspektoratu  Inspekcji  Handlowej  w  Kielcach  w  roku   2007

udzielili łącznie 1065  porad i instruktaŜy z zakresu przepisów prawa  konsumenckiego.

 Porady  i  instruktaŜe  były  udzielane  zarówno  konsumentom  jak  i  przedsiębiorcom.  W

przypadku  konsumentów  :  pracownicy  WIIH  w  Kielcach  udzieli  8  porad  pisemnych,  338  porad

telefonicznych  i  554  porad  bezpośrednich  –  ogółem  900  porad.  W  przypadku  przedsiębiorców

udzielono:  2 porady pisemne,  35   porad telefonicznych  i  128 porad bezpośrednich – łącznie  165

porad.

 Charakterystyka  tematyczna  przyjęć  interesantów  koncentruje  się  wokół  zagadnień

związanych  z problematyką prawa konsumenckiego.  Pracownicy tut.  Inspektoratu słuŜyli  pomocą i

fachową wiedzą z zakresu przepisów regulujących obrót towarami i usługami zarówno konsumentom

jaki przedsiębiorcom. 

Tematyka udzielanych porad i instruktaŜy skupia się głównie na przepisach szeregu ustaw, z

których moŜna tu wymienić chociaŜby ustawę o szczególnych warunkach sprzedaŜy  konsumenckiej

oraz  o  zmianie  Kodeksu  cywilnego,  ustawę  o  cenach,  ustawę  o  opakowaniach  i  odpadach

opakowaniowych, ustawę prawo o miarach, przepisy kodeksu cywilnego etc.

Zgodnie ze swoimi kompetencjami WIIH w Kielcach realizował swoje kompetencje w aspekcie

ochrony interesów i praw konsumentów za pomocą Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego .

W 2007 r. do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego w Kielcach wpłynęło ogółem 39

wniosków, o łącznej wartości roszczeń 47.124,08 zł, z tym, Ŝe w przypadku 1 wniosku wnioskodawca

nie podał wartości roszczenia. 

Najwięcej  wniosków,  które  wpłynęły  do  Stałego  Polubownego  Sądu  Konsumenckiego  w

Kielcach w 2007 r. dotyczyło reklamacji obuwia. Wniosków tych było 19 na łączną wartość 4.636,56 zł.

Ponadto kolejno:

-3 wnioski dotyczyły odzieŜy o wartości 851,00 zł; 

-7 wniosków dotyczyło towarów zaliczonych do kategorii „inne” na łączną wartość 13.892,52

zł;
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-3 wnioski dotyczyły sprzętu elektronicznego na łączną wartość 8.299,00 zł,  z tym, Ŝe w 1

wniosku wnioskodawca nie określił wartości przedmiotu sporu;

-2 wnioski dotyczyły mebli na łączną wartość 5.871,00 zł;

-2 wnioski dotyczyły sprzętu RTV i AGD na łączną wartość 2.649,00 zł;

-3 wnioski dotyczyły usług remontowo-budowlanych o łącznej wartości 10.925,00 zł. 

We  wszystkich  przypadkach  wnioskodawcy  oparli  swoje  roszczenia  na  aktualnie

obowiązujących  przepisach  ustawy z  dnia  27  lipca  2002 r.  o  szczególnych  warunkach sprzedaŜy

konsumenckiej  i  zmianie  Kodeksu  cywilnego  /Dz.  U.  z  2002,  Nr  141,  poz.  1176  ze  zm./.  W  4

przypadkach konsument dochodził swoich roszczeń w oparciu o przepisy dotyczące gwarancji.

W 25 sprawach nie doszło do rozpatrzenia sprawy przez sąd konsumencki z powodu odmowy

zapisu na Sąd przez przedsiębiorcę.  W 2007 r.  zostały  wydane  2 wyroki  zasądzające dotyczące:

obuwia o wartości 90,00 zł i laptopa o wartości 5.500,00 zł. 

W 2 sprawach zostały zawarte ugody w postępowaniu wstępnym przed Stałym Polubownym

Sądem Konsumenckim w Kielcach na łączną kwotę 3.451,00 zł. W 3 sprawach zostały zawarte ugody

przed  SPSK  w  Kielcach  na  łączną  wartość  1.700,00  zł.  W  1  sprawie  wnioskodawca  za  zgodą

pozwanego wycofał wniosek o rozpatrzenie sprawy przed Sądem Polubownym. W 2 sprawach sąd

oczekuje na zapis od przedsiębiorcy. W 1 sprawie wniosek pozostawiono bez dalszego biegu, bowiem

nie dotyczył sporu z umowy o prawa majątkowe zawartej pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą.

Przed Sądem rozpatrywana jest jedna sprawa dotycząca obuwia o wartości 199,00 zł.  

Nadal  największą  przeszkodą  w  realizacji  zadań  sądu  konsumenckiego,  które  powinny  w

efekcie  kończyć  spór  pomiędzy  konsumentem  a  przedsiębiorcą,  jest  brak  woli  ze  strony

przedsiębiorców na poddanie sprawy pod polubowne rozstrzygnięcie. W takich przypadkach sprawa

reklamacji  najczęściej  na  tym  się  kończy,  gdyŜ  z  reguły  konsumenci  nie  kierują  pozwu  do  sądu

powszechnego. Dzieje się tak być moŜe ze względu na koszty postępowania, bądź jego przewlekłość.

W  sytuacji,  gdy  nie  moŜna  uzyskać  od  przedsiębiorcy  zgody  na  polubowne  załatwienie

sprawy, kaŜdemu konsumentowi udzielona zostaje porada prawna, iŜ moŜe dochodzić swoich praw

przed  sądem  powszechnymi  w  tym  celu  moŜe  skorzystać  z  pomocy  prawnej  Powiatowego  lub

Miejskiego Rzecznika Praw Konsumenta, jak równieŜ Federacji Konsumentów. 

Reasumując  naleŜy  podkreślić,  iŜ  mimo  duŜego  rozpowszechnienia  idei  sądownictwa

polubownego  i  wielu  korzyści  płynących  z  taniego  i  szybkiego  rozstrzygania  sporów  powstałych

pomiędzy  konsumentami  a  przedsiębiorcami,  jest  to  droga,  na  którą  rzadko  decydują  się

przedsiębiorcy.  Trudno jednoznacznie  stwierdzić,  dlaczego  tak  się dzieje,  w sytuacji  gdy zarówno

Inspekcja Handlowa, jak i Federacja Konsumentów propaguje ten sposób rozwiązywania sporów. 

Wk.
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