
 

 KARTA USŁUG 

 

 

a) Nazwa usługi  

Rozpatrywanie indywidualnych spraw konsumentów 

b) Symbol 

731- Poradnictwo w zakresie ochrony praw konsumenckich 

732- Postępowanie  w zakresie praw konsumenckich 

c) Wydział 

Wydział Zdrowia Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 

d) Komórka 

       Powiatowy Rzecznik Konsumentów 

e) Opis sprawy 

• Udzielanie bezpłatnych porad konsumenckich oraz informacji prawnej w zakresie          

ochrony interesów konsumentów. 

• Wystąpienia do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów 

• Możliwość wytaczania powództw na rzecz konsumentów lub wstępowania , za ich 

zgodą , do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów 

f) Kogo dotyczy 

Klientów posiadających status konsumenta tj. osób fizycznych dokonujących czynności 

prawnych nie związanych bezpośrednio z  ich działalnością gospodarczą lub zawodową. 

g) Wymagane dokumenty 

• Porady udzielane telefonicznie lub osobiście w biurze Powiatowego Rzecznika 

Konsumentów nie wymagają  składania wniosku,  

• Wniosek  o udzielenie pomocy prawnej - jeżeli sprawa wymaga interwencji u 

przedsiębiorcy 
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h) Miejsce składania pism 

Sekretariat Starosty Żnińskiego - I piętro, pok. nr 19 

Porady ustne udzielane są w pokoju nr 29 - II piętro  

Porady telefoniczne – 52 30-31-100 w. 14 

Porady e-mailowe – konsument@znin.pl  

i) Termin i sposób załatwienia 

• W zależności od okoliczności konkretnego przypadku , poradę można uzyskać: 

-  bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej lub osobistej. 

-  niezwłocznie, na  pytania kierowane drogą mailową.  

• Jeżeli sprawa wymaga interwencji u przedsiębiorcy klient proszony jest o złożenie 

Wniosku o udzielenie pomocy prawnej.  

• Wystąpienie do przedsiębiorcy kierowane jest w terminie 14 dni od dnia złożenia 

kompletnego wniosku . 

• Ostateczne załatwienie sprawy uzależnione jest od stanowiska przedsiębiorcy w 

sprawie. 

• W zależności od okoliczności sprawy Powiatowy Rzecznik Konsumentów może 

sporządzić konsumentowi  pozew do sądu cywilnego, wstąpić do toczącego się 

postępowania a w sytuacjach uzasadnionych wytoczyć powództwo na rzecz 

konsumenta.    

j) Opłaty 

• Poradnictwo konsumenckie,  występowanie do przedsiębiorców w sprawach o 

ochronę praw i interesów konsumentów oraz sporządzanie pozwów konsumentom jest 

bezpłatne. 

k) Postępowanie w sprawach o ochronę interesów konsumentów toczące się przed sądem 

cywilnym z powództwa konsumenta podlega opłacie  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych  

l) Podstawa prawna 

art. 42 ust. 1 pkt 3) oraz ust. 2  ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów  
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m) Tryb odwoławczy 

Tylko w sprawach toczących się przed sądem cywilnym zgodnie z przepisami Kodeksu 

postępowania cywilnego  

 

n) Inne informacje 

II piętro 

Izabela Gronet – Powiatowy Rzecznik Konsumentów  

pokój nr 29, tel. 52 30 31 -100 wew. 14, e-mail: konsument@znin.pl 

 

o) Więcej informacji 

http://eboi.powiatzninski.pl/dokumenty/pokaz/61 

 

- wnioski i formularze: 

1. wzór Wniosku o udzielenie pomocy prawnej 

2. przykładowy wypełniony Wniosek  o udzielenie pomocy prawnej 

 Imię i nazwisko  Data i podpis 

Opracował: Izabela Gronet 

 

 

Zaopiniował: Bogusław Szymczak 

 

 

Zaakceptował: Izabela Gronet 

 

 

Zatwierdził: Agnieszka Małecka  
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