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Zadbajmy o treæ umowy

Bardzo czêsto w sporach konsumenckich mamy problemy z dochodzeniem swoich praw z powodu braku pisemnej umowy lub niecis³oci
w jej treci. Wiele prób o interwencjê trafiaj¹cych do Rzecznika to sprawy, w których posiadanie pisemnej
umowy pozwoli³oby unikn¹æ sporu.
Pamiêtajmy, i¿ przedsiêbiorcy czasem celowo wol¹ nie zawieraæ pisemnych umów i nie deklarowaæ konkretnego zakresu us³ug. Dla w³asnego bezpieczeñstwa jednak nie decydujmy
siê, zw³aszcza w przypadku us³ug na
firmê, która broni siê przed zawarciem umowy. Nawet w przypadku
drobnych us³ug warto mieæ pisemne
potwierdzenie, co wchodzi w jej zakres  np. oddaj¹c samochód do warsztatu.
Umowy zawieramy codziennie,
choæ siê oczywicie nad tym nie zastanawiamy. Kupno chleba, gazety,
jogurtu to te¿ umowa, a prawa i obowi¹zki stron takiej umowy s¹ cile
okrelone przez przepisy prawa.
Sprzedawca odpowiada przed nami,
np. ¿e jogurt nadaje siê do jedzenia,
buty do chodzenia, pralka musi praæ,
a lodówka ch³odziæ. My za gazetê
p³acimy i po jej przeczytaniu nie
wracamy do kiosku i nie ¿¹damy
zwrotu pieniêdzy. Do zawarcia umowy dochodzi, gdy p³acimy za produkt, umowa jednak mo¿e byæ zrealizowana póniej, np. gdy sprzedawca dostarczy nam pralkê do
domu.
Umowê zawieramy na pimie,
aby mieæ dowód. Z ustaleñ ustnych,
jak wiadomo, du¿o ³atwiej siê wycofaæ i du¿o trudniej udowodniæ, ¿e w
ogóle mia³y miejsce. Nie mamy oczywicie obowi¹zku spisywaæ umowy
o kupno jogurtu, a nawet bardzo drogiej pralki. Ale ju¿ w przypadku samochodu oczekujemy, ¿e zakup, choæ
nie musi, to zostanie potwierdzony
umow¹. Dobrze, jeli tego samego
oczekujemy zlecaj¹c remont mieszkania, ³atwiej bêdzie nam udowodniæ,
cd. ze str. 4

w zale¿noci od interpretacji, mo¿e
byæ kar¹ dla racjonalnych samorz¹dów, które o oszczêdnoci energii i
ciep³a pomyla³y ju¿ wczeniej i rozpoczê³y zadania z tego zakresu.
Tadeusz Kauch, burmistrz Ujazdu stwierdzi³, ¿e bez wzglêdu na to,
ile pieniêdzy by³oby do rozdyspo-

¿e zamawialimy bia³e szafki kuchenne, a nie czarne. Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami umowa na kwotê powy¿ej 2000 z³ powinna byæ zawarta na pimie. Jednak mo¿na ¿¹dac
potwierdzenia pisemnego ka¿dej
umowy.
Przy sprzeda¿y na raty, na przedp³aty, na zamówienie, wed³ug wzoru
lub na próbê oraz sprzeda¿y za cenê
powy¿ej dwóch tysiêcy z³otych
sprzedawca zobowi¹zany jest potwierdziæ na pimie wszystkie istotne postanowienia zawartej umowy.
Na ¿¹danie kupuj¹cego wydaæ pisemne potwierdzenie zawarcia
umowy, zawieraj¹ce oznaczenie
sprzedawcy z jego adresem, datê
sprzeda¿y oraz okrelenie towaru
konsumpcyjnego, jego iloæ i cenê
W niektórych sytuacjach spisanie umowy jest równie¿ wymagane
przez przepisy, tak jak umowa z bankiem, biurem podró¿y, ubezpieczycielem. Podpisujemy zatem umowê
z bankiem, ale czy j¹ czytamy? Z tym
bywa ró¿nie. Tymczasem podpis
z³o¿ony pod umow¹ oznacza, ¿e siê
godzimy na zawarte w niej postanowienia. Nie wierzmy w ustne zapewnienia sprzedawcy. ¯¹dajmy ich
potwierdzenia. Mo¿e siê bowiem
okazaæ, ¿e zostaniemy szczêliwymi posiadaczami sprzêtu, którego bymy nigdy nie kupili gdyby nie zapewnienia sprzedawcy o jego szczególnych w³aciwociach, których tak
naprawdê nie posiada.
Ogóln¹ zasad¹ jest przestrzeganie
umów, a wycofanie siê z umowy jest
mo¿liwe tylko w niektórych przypadkach.
Mo¿emy odst¹piæ od umowy:
 zawartej poza lokalem przedsiêbiorstwa  w ci¹gu 10 dni;
 zawartej na odleg³oæ, np. przez
telefon czy Internet  w ci¹gu 10
dni;
 kredytu konsumenckiego w ci¹gu 10 dni;
 ubezpieczeniowej zawartej na
okres d³u¿szy ni¿ 6 miesiêcy  w
ci¹gu 30 dni;
 umowy timesheringu  w ci¹gu
10 dni.
Przepisy mówi¹ce o mo¿liwoci
odst¹pienia od wymienionych umów
maj¹ liczne wyj¹tki i zawsze wymagaj¹ dodatkowych dzia³añ, w najlepszym wypadku pójcia na pocztê
i wys³ania listu poleconego. Dlatego
lepiej  podpisuj¹c umowê  nie zak³adajmy z góry, ¿e za kilka dni po
prostu z niej zrezygnujemy. Z umowy nie zawsze mo¿na zrezygnowaæ,
jednak pamiêtajmy, ze nabyty towar
czy us³ugê zawsze mo¿emy reklamowaæ.

Niektóre umowy mog¹ byæ niezgodne z prawem. Np. niezgodna z
prawem jest tak¿e umowa, któr¹ podpisalimy pod wp³ywem b³êdu. Czyli
np. podpiszemy umowê, kieruj¹c siê
informacjami, które ustnie przekazywa³ nam przedsiêbiorca. By³y to bardzo istotne informacje, które zadecydowa³y o tym, ¿e skorzystalimy z
proponowanej umowy, ale nie zosta³y one w niej zapisane. Nale¿y jednak
pamiêtaæ, ¿e sytuacjê tak¹ bardzo
trudno jest udowodniæ w s¹dzie i to
konsument, jeli bêdzie chcia³ siê z
umowy wycofaæ, bêdzie musia³ wykazaæ, ¿e taka sytuacja faktycznie
mia³a miejsce.
Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e umowa 
chocia¿ zgodna z prawem  zawiera
paragraf, który jest ju¿ z prawem niezgodny, czyli tzw. klauzulê niedozwolon¹.
Klauzula niedozwolona to zapis w umowie (zdanie, postanowienie, paragraf), który jednoczenie spe³nia trzy warunki:
 nie by³ uzgodniony indywidualnie z konsumentem, czyli
najczêciej przedsiêbiorca pos³u¿y³ siê wzorcem umowy, a
my go po prostu podpisalimy;
 jest sprzeczny z dobrymi obyczajami;
 ra¿¹co narusza interesy konsumenta.
Przyk³adowo w umowie nie mo¿e
znaleæ siê zapis, który:
 daje przedsiêbiorcy mo¿liwoæ
zmiany umowy bez zgody konsumenta;
 uzale¿nia zawarcie umowy od
tego, czy konsument zobowi¹¿e
siê podpisaæ kolejne umowy;
 nie daje konsumentowi mo¿liwoci rozwi¹zania umowy, a pozwala na to przedsiêbiorcy;
 zobowi¹zuje tylko konsumenta
(przedsiêbiorcê nie) do zap³acenia odstêpnego lub kary umownej;
 daje przedsiêbiorcy mo¿liwoæ
podwy¿szenia ceny, a konsumentowi nie daje mo¿liwoci odst¹pienia od umowy;
 przewiduje obowi¹zek zap³aty za
wadliwie wykonan¹ us³ugê;
 wy³¹cza jurysdykcjê polskich s¹dów.
Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi rejestr klauzul niedozwolonych w umowach konsumenckich..
Lista klauzul znajduje siê na stronie:
www.uokik.gov.pl.
W artykule wykorzystano materia³y Federacji Konsumentów Polskich
Ma³gorzata P³aszczyk

nowania w ramach RPO i tak
by³oby ich za
ma³o w porównaniu do potrzeb. Za priorytetowe zadania na najbli¿sze lata uzna³
kompleksowe
przygotowanie
strefy aktywnoci gospodarczej na terenach
przy autostradzie i w³¹czenie
jej do specjalnej strefy ekonomicznej
- najprawdopodobniej katowickiej 
(do tej pory uda³o siê uzbroiæ ok. 200
ha gruntów), po³¹czenie wêz³ów w
Olszowej i Nogowczycach, kanalizacjê w Sieroniowicach, Olszowej i Kluczach oraz rewitalizacjê miasta Ujazd
i budowê zbiornika wodnego ma³ej re-

tencji w okolicach Jaryszowa. Poza
projektami inwestycyjnymi wa¿n¹
kwesti¹ jest zatrzymanie m³odzie¿y i
absolwentów na miejscu i zachêcenie
tych, którzy ju¿ zarabiaj¹ za granic¹
do powrotu do kraju.
Norbert Koston  burmistrz Kolonowskiego - za najpilniejsze projekty uzna³ dokoñczenie kanalizacji
gminy, (zaznaczaj¹c jednoczenie, ¿e
bez udzia³u rodków zewnêtrznych
zadanie to nie ma najmniejszych szans
powodzenia), modernizacjê dróg gminnych i rozwój turystyki, a zw³aszcza
wykorzystanie potencja³u Ma³ej Panwi (np. sp³ywy kajakowe). Zada³
równie¿ w tym kontekcie pytanie o
dalsze losy Triasu opolskiego. Zwróci³ siê te¿ z apelem o uproszczenie
procedur aplikowania o rodki Unii
Europejskiej oraz ich rozliczania. Zauwa¿y³, ¿e docieraj¹ce ze wszystkich stron informacje o powodzi rodków unijnych, których bêdzie tak
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Miêdzy potrzebami a mo¿liwociami

du¿o, ¿e mog¹ wyst¹piæ problemy z
ich absorpcj¹, s¹ znacznie przesadzone, gdy¿ w kontekcie konkretnych potrzeb i pomys³ów na projekty okazuje siê, ¿e rodków jest
zbyt ma³o.
Joachim Jelito  wójt gminy Jemielnica zauwa¿y³, ¿e wa¿n¹ kwesti¹ jest  wobec skali bezrobocia wspieranie istniej¹cych podmiotów
gospodarczych i pomoc dla powstaj¹cych. Szans¹ dla gminy jest te¿ turystyka i agroturystyka. Do najpilniejszych inwestycji zaliczy³ modernizacjê drogi 426 wraz z budow¹
cie¿ki rowerowej, regulacjê cieku
wibska Woda  z powodu zjawisk
krasowych wystêpuj¹ du¿e straty
wody i budowê zbiornika retencyjnego oraz dokoñczenie kanalizacji
gminy.
Brygida Pytel  wójt gminy
Izbicko  wskaza³a na nastêpuj¹ce
zadania priorytetowe dla gminy w

najbli¿szych latach: modernizacja
drogi powiatowej Izbicko  Otmice 
Góra w. Anny, kanalizacja sanitarna. W tym miejscu pani wójt zwróci³a siê z prob¹ do wojewody o interwencjê maj¹c¹ na celu umo¿liwienie
pozyskania dofinansowania z Funduszu Spójnoci. Ponadto skierowa³a apel do w³adz województwa o mo¿liwoæ priorytetowego traktowania
lokalnych rolników zainteresowanych nabyciem gruntów bêd¹cych w
zarz¹dzie Agencji Nieruchomoci
Rolnych.
Mariusz Stachowski  burmistrz Zawadzkiego - poruszy³ problem w³aciciela by³ego najwiêkszego zak³adu w powiecie strzeleckim 
Huty Andrzej, który ignoruje apele w³adz samorz¹dowych i nie planuje ¿adnych inwestycji w najbli¿szym
czasie, skazuj¹c podmiot gospodarczy o du¿ym potencjale na stagnacjê.
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