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Bialystok,/ wietnia 2012r.

Sprawozdanie z kontroli
pnzeprowadzonej w Biuze Miejskiego Rzecznika Konsument6w

Kontrola zostala przeprowadzona na podstawie upowaZnienia Prezydenta Miasta

Bialegostoku nr ORN-II. 17 12.3 .2012 z dnia 23 lutego 2012r.

Tematem kontroli bylo orgarizacja pracy w Biurze Miejskiego Rzecznika

Konsument6w w zwi4zku z realizacjq, zadah wynikaj4cych z ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o

ochronie konkurencji i konsument6w

W trakcie kontroli zbadano czy w kontrolowanej jednostce prawidlowo stosowane sQ

zasady i tryb wykonywania czynnoSci kancelaryjnych wynikajEce z rozporz1dzenia Prezesa

Rady Ministr6w z dnia 18 stycznia 20Ik. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych

tzeczowych wykaz6w akt orcz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiw6w

zakladowych ( Dz. U. Nr 14,poz.67),w szczeg6lno6ci w zakresie:

- rejestrowania spraw

- prowadzenia spis6w spraw

- zalatwiania spraw tj. stosowaniapieczEci, znakowania spraw

- opis teczki aktowej

W trakcie kontroli zbadano czy w kontrolowanej jednostce przestrzeganie s4 obowipki

wynikaj4ce z Zaruqdzenia Nr 2334109 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 30 czerwca

2009r. w sprawie wprowadzenia w Zycie regulaminu pracy w lhzEdzie Miejskim w

Bialymstoku dotyczqce obowipku prawidlowej orgarizacji pracy

Regulacje prawne w zakresie umiejscowienia i kompetencji rzecznika konsument6w

zatirera ustawa z dnia l6 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsument6w (Dz.lJ. Nr 50

poz.33l).

Zgodnie z art. 39 ust. lw/w ustawy zadaria samorz4du powiatowego w zakresie

ochrony praw konsument6w wykonuje powiatowy ( miejski) rzecznikkonsument6w.

Do dnia I stycznia 2009r. rzecznika konsument6w powolywala i odwolywala rada

powiatu lub rada miasta na prawach powiatu.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 40 w/w ustawy rzecznik konsument6w jest

bezpoSrednio podporz4dkowany staroScie ( prezydentowi miasta).

Rzecznika konsument6w wyodrgbnia sig organizacyjnie w strukturze starostwa

powiatowego ( urzgdu miasta, a w miastach powy2ej 100 tys. mieszkaric6w i w miastach na



prawach powiatu rzecznik konsument6w moze wykonywa6 swoje zadaria przy pomocy

wyodrgbnionego biura).

Zadaniaruecznika konsument6w wyszczeg6lnione zostaly w art. 42 ustawy. 54 to w

szcze96lnoSci:

- zapewnienie bezplatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie

ochrony interes6w konsument6w;

- skladanie wniosk6w w sprawie stanowienia i zmiany przepis6w prawa miejscowego w

zakresie ochrony interes6w konsument6w;

- wystgpowanie do przedsigbiorc6w w sprawach ochrony praw i interes6w konsument6w;

- wsp6ldzialanie z wlaSciwymi miejscowo delegaturami Urzgdu, organami Inspekcji

H andl owej or az or garrizacj arri ko ns umenckimi.

Ponadto rzecznik konsument6w moZe w szczeg6lnoSci wytaczac pow6dztwa na rzecz

konsument6w omz wstgpowad, za ich zgodq, do tocz4cego sig postgpowania w sprawach o

ochrong interes6w konsument6w.

Zgodnie z Zarz4dzenie Nr 328107 z dnia 1 marca 2007r. Prezydenta Miasta

Bialegostoku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzgdu Miejskiego w

Bialymstoku w strukturach Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku funkcjonuje Biuro Miejskiego

Rzecznrka Konsument6w.

Biuro podporzqdkowane j est bezpoSrednio Prezydentowi Miasta

Funkcjg Miejskiego Rzecznika Konsument6w pelni Jaroslaw Brzozowski. W sklad

Biura wchodzi takze pracownik merytoryczny.

W zwi4zku z ustaleniami dokonanymi w toku kontroli wystosowane do Miejskiego

Rzecznika Konsument6w wyst4pienie pokontrolne, w kt6rym zalecono:

- przygotowanie zakres6w czynnoSci pracownikom Biura,

- wpisywanie wyjS6 podczas godzin pracy pozaterenUrzgdu do ewidencji wyj56 w godzinach

sluZbowych,

- opracowanie i zarieszczenie na stronie internetowej Miasta i Biuletynie Informacji

Publicznej informacj i o dzialalnoSci Miej skiego Rzecznika Konsument6w,

- stosowanie zapis6w rozporz1dzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18 stycznia 20llr.

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykaz6w akt oruz instrukcji

w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiw6w zakladowych ( Dz.U. Nr 14, poz. 67) tj.

a) zgodne z instrukcj4 znakowanie spraw,

b) prowadzenie spis6w spraw,



c) numerowanie rejestrowanych w spisie spraw w kolejnoSci nastgpuj4cej po sobie,

d) archiwizowanie akt.

Ponadto, w zrvi4zku z brakiem podstaw prawnych do upowaznienia innej osoby do

wykonywania zadah Rzecznika podczas jego nieobecno5ci w Biurze, polecono aby jego

udzial w sprawach sqdowych wytaczanychprzezkonsument6w zostal ograniczonych tylko do

przypadk6w wskazanych w art. 42 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsument6w tj.

spraw w kt6rych zostal formalnie umocowany do jego reprezentowania.
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