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zwiêkszone o dodatkowe 20% z kwo-
ty 1647 z³.
Do zadañ tej rodziny nale¿y:
1. pozostawanie w gotowo�ci przy-
jêcia dziecka (wola rodziny zastêp-
czej do przyjêcia dziecka wskazane-
go przez PCPR w Strzelcach Opol-
skich o ka¿dej porze dnia i nocy),
2. �wiadczenie opieki i wychowania
(obowi¹zek rodziny zastêpczej do
sprawowania osobi�cie opieki i wy-
chowania nad umieszczonym w ro-
dzinie zastêpczej  dzieckiem).
Ta forma opieki krótkoterminowej
jest szczególnie wa¿na w przypadku
nag³ej potrzeby zapewnienia opieki
dziecku jej pozbawionemu. Nag³e
oderwanie dziecka z dotychczasowe-
go �rodowiska oraz rodziny biolo-
gicznej jest ogromnym prze¿yciem
dla ka¿dego dziecka, a pobyt w pla-
cówce opiekuñczo-wychowawczej
jest zawsze zwi¹zany z poczuciem
porzucenia, samotno�ci. Ww. rodzi-
na zastêpcza ze wzglêdu na swój
szczególny charakter ma mo¿liwo�æ
zajêcia siê problemami ka¿dego dziec-
ka z osobna, wczucia siê w jego trudn¹
sytuacjê, wys³uchania jego ¿alów
oraz wyja�nienia zaistania³ej sytuacji.

Niespokrewniona z dzieckiem
wielodzietna lub specjalistyczna
rodzina zastêcza otrzymuje mie-
siêczne wynagrodzenie w wysoko-
�ci do 120% podstawy tj. 1.976, 40
z³, nie mniej jednak ni¿ wysoko�æ
minimalnego wynagrodzenia za pra-
cê.

Ka¿dy z nas ma wspomnienia z
dzieciñstwa, czy te dobre czy te z³e
zawsze kojarz¹ siê nam z pe³nym cie-
p³a i mi³o�ci domem rodzinnym,
mam¹ i tat¹. S¹ jednak osoby, które
takich wspomnieñ nie maj¹. Dzieje
siê tak dlatego, ¿e kiedy� oddano je
do domu dziecka i w ten sposób ode-

�wiadczenia pieniê¿ne
brano im dobre wspomnienia, to¿sa-
mo�æ a pozostawiono te z³e, zwi¹za-
ne  z interwencjami Policji, butelk¹
po alkoholu, przemoc¹ w rodzinie.
Pó�niej ich wspomnienia to pami¹t-
kowe zdjêcie z domu dziecka  z kil-
kudziesiêcioma innymi dzieciakami,
bez bliskiej osoby, przyjaznego
u�miechu, ciep³a. We wnêtrzu dzieci,
które wychowuj¹ siê przez d³u¿szy
czas w placówkach nastêpuj¹ czêsto
nieodwracalne zmiany.

Dzia³ Pomocy Rodzinie i Dziecku
zajmuje siê miêdzy innymi:
Organizowaniem dzieciom pozba-
wionym czê�ciowo lub ca³kowicie
opieki rodzicielskiej lub niedostoso-
wanym spo³ecznie pomocy w formie
zastêpczej opieki rodzinnej poprzez:
* realizacjê postanowieñ, orzeczeñ

i wniosków S¹du Rodzinnego i
Opiekuñczego o umieszczeniu
dziecka w rodzinie zastêpczej,
placówkach opiekuñczo-wycho-
wawczych i prowadzenie w tym
zakresie stosownej dokumentacji,

* przygotowanie stosownych de-
cyzji administracyjnych o wyso-
ko�ci pomocy dla rodzin zastêp-
czych oraz realizacjê tych �wiad-
czeñ,

* wspó³pracê z s¹dami i O�rodkiem
Adopcyjno - Opiekuñczym w
zakresie przygotowywania opi-
nii o kandydatach na rodzinê za-
stêpcz¹,

* przeprowadzanie wywiadów
�rodowiskowych i pracê socjaln¹
u rodziców biologicznych i rodzin
zastêpczych,

* przygotowywanie umów cywil-
no - prawnych dla rodzin zastêp-
czych pe³ni¹cych zadania pogo-
towia rodzinnego oraz nadzór i

kontrola tych rodzin,
* wydawanie decyzji administra-

cyjnych o odp³atno�ci rodziców
biologicznych za pobyt ich dzie-
ci w rodzinie zastêpczej lub w
placówce opiekuñczo-wycho-
wawczej;

* kwalifikowaniem i kierowaniem
wychowanków do placówek
opiekuñczo-wychowawczych;

* udzielaniem pomocy na konty-
nuowanie nauki, usamodzielnie-
nia i integracjê ze �rodowiskiem
osobom opuszczaj¹cym rodziny
zastêpcze, niektóre placówki
opiekuñczo-wychowawcze i
domy pomocy spo³ecznej, zak³a-
dy poprawcze, schroniska oraz
specjalne o�rodki szkolno-wy-
chowawcze; wspó³prac¹ z
O�rodkiem Adopcyjno-Opie-
kuñczym, s¹dami, Policj¹, szko-
³ami

�... dziecko dla pe³nego i harmonij-
nego rozwoju swojej osobowo�ci po-
winno wychowywaæ siê w �rodowi-
sku rodzinnym w atmosferze szczê-
�cia, mi³o�ci i zrozumienia ...�
(Konwencja Praw Dziecka)

Koniecznie przyjd� lub zadzwoñ:
Powiatowe Centrum Pomocy

Rodzinie
Ul. Chrobrego 5,

47-100 Strzelce Opolskie
Tel. (077) 461-33-81

Na tym koñczymy nasz cykl ar-
tyku³ów dotycz¹cy rodzinnej opieki
zastêpczej maj¹c nadziejê, ¿e przy-
bli¿y³ on pojêcie rodziny zastêpczej,
jej obowi¹zków i praw oraz ¿e za-
chêci³ do podjêcia decyzji o pomocy
dziecku.

Irena Brolik

Rodziny zastêpcze (4)

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001
roku o substancjach i preparatach che-
micznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z
pó�n. zm.) wraz z przepisami wy-
konawczymi okre�la warunki, w tym
zakazy i ograniczenia produkcji i
wprowadzania do obrotu substancji i
preparatów chemicznych (to znaczy
mieszanin dwóch lub wiêcej substan-
cji), a tak¿e stosowania ich w dzia³al-
no�ci zawodowej.

Nadzór nad przestrzeganiem
przepisów ustawy przez osoby
wprowadzaj¹ce substancje lub pre-
paraty do obrotu i stosuj¹ce je w dzia-
³alno�ci zawodowej sprawuje przede
wszystkim Inspekcja Sanitarna. In-
nymi instytucjami sprawuj¹cymi nad-
zór s¹ równie¿:
- Inspekcja Ochrony �rodowiska �

w zakresie zagro¿eñ dla �rodo-
wiska,

- Pañstwowa Inspekcja Pracy � w
zakresie nadzoru i kontroli prze-
strzegania przepisów ustawy
przez pracodawców,

- Pañstwowa Inspekcja Handlowa
� w zakresie oznakowania opa-
kowañ jednostkowych produk-
tów niebezpiecznych w sprzeda-
¿y hurtowej i detalicznej,

- Pañstwowa Stra¿ Po¿arna w za-
kresie w³a�ciwego oznakowania
miejsc sk³adowania substancji i
preparatów, a tak¿e Stra¿ Gra-
niczna i organy celne.

Klasyfikacja wed³ug
zagro¿eñ dla zdrowia

i �rodowiska.

Obowi¹zkiem producentów i im-
porterów wprowadzaj¹cych produk-
ty chemiczne do obrotu jest dokona-
nie klasyfikacji pod wzglêdem stwa-
rzanych zagro¿eñ dla zdrowia cz³o-
wieka lub �rodowiska. w rozumieniu
ustawy, substancjami lub preparata-
mi niebezpiecznymi s¹ produkty che-
miczne zaklasyfikowane co najmniej
do jednej z kategorii zagro¿eñ. Istnie-
je 15 kategorii zagro¿eñ: substancje i
preparaty o w³a�ciwo�ciach wybu-
chowych lub utleniaj¹cych, substan-
cje i preparaty skrajnie ³atwopal-
ne, wysoce ³atwopalne, ³atwopal-
ne, bardzo toksyczne, toksyczne,
szkodliwe, ¿r¹ce, dra¿ni¹ce, uczu-
laj¹ce, rakotwórcze, mutagenne,
dzia³aj¹ce szkodliwie na rozrod-
czo�æ oraz niebezpieczne dla �ro-
dowiska.

Oznakowanie opakowañ.

Producent lub importer niebez-
piecznych substancji lub preparatów
ma obowi¹zek oznakowaæ opakowa-
nia substancji i preparatów niebez-
piecznych zgodnie z przepisami po-
danymi w rozporz¹dzeniu z dnia 2
wrze�nia 2003 roku (Dz. U. Nr 173,
poz. 1679 z pó�n. zm.) Oznakowa-
nie umieszczone na opakowaniach
musi zawieraæ miêdzy innymi: nazwê
substancji lub preparatu niebezpiecz-
nego, dane producenta i importera
oraz znaki ostrzegawcze informuj¹ce
o zagro¿eniach (tzw. piktogramy �
czarne symbole na ¿ó³to-pomarañczo-
wym tle) i napisy dotycz¹ce bez-
piecznego stosowania produktu.

Szczególne przepisy nakazuj¹ za-
opatrywanie niektórych produktów
w zamkniêcia utrudniaj¹ce otwarcie
przez dzieci oraz wyczuwalne doty-
kiem ostrze¿enie o niebezpieczeñ-
stwie (najczê�ciej w postaci wypu-

k³ego trójk¹ta umieszczonego bezpo-
�rednio na opakowaniu)

Karta charakterystyki.

Samo oznakowanie opakowania nie-
bezpiecznego produktu chemicznego
zawiera zbyt ma³o informacji dla pro-
fesjonalnego u¿ytkownika, który sto-
suje ten produkt w swej dzia³alno�ci
zawodowej. Dlatego informacje te
powinny byæ uzupe³nione bardziej
szczegó³owymi danymi konieczny-
mi dla zapewnienia ochrony ludzi i
�rodowiska. S¹ one dostêpne w kar-
tach charakterystyki substancji lub
preparatu niebezpiecznego. Karta
charakterystyki jest narzêdziem in-
formacji przekazywanym w ³añcuchu
dostaw � od producenta lub importe-
ra, poprzez dystrybutorów a¿ do
u¿ytkowników. Zawiera ona informa-
cje wykorzystywane podczas okre-
�lania zasad bezpieczeñstwa przy
stosowaniu produktu (m.in. dotycz¹-
ce udzielania pierwszej pomocy, spo-
sobu magazynowania, postêpowania
z produktem na wypadek po¿aru,
stosowania odpowiednich �rodków
ochrony indywidualnej, stwarzanych
zagro¿eñ). Wzór karty charakterysty-
ki okre�li³ Minister Zdrowia w roz-
porz¹dzeniu z dnia 3 lipca 2002r. (Dz.
U. Nr 140, poz. 1171 z pó�n. zm.).
Kartê charakterystyki powinna do-
starczyæ osoba wprowadzaj¹ca takie
substancje lub preparaty do obrotu,
która jest ich producentem, importe-
rem lub dystrybutorem. Osoba wpro-
wadzaj¹ca do obrotu substancje nie-
bezpieczn¹ lub preparat niebezpiecz-
ny jest obowi¹zana do bezp³atnego
udostêpniania ich odbiorcy kart cha-
rakterystyki takiej substancji lub pre-
paratu, najpó�niej w dniu ich pierw-
szej dostawy, a nastêpnie do jej aktu-
alizacji w przypadku pojawienia sie
nowych, istotnych informacji.

Podstawowe obowi¹zki
pracodawcy.

Obowi¹zek posiadania kart cha-
rakterystyki substancji i preparatów
niebezpiecznych stosowanych w
dzia³alno�ci zawodowej wynika za-
równo z Ustawy o substancjach i
preparatach chemicznych, jak i z
Kodeksu pracy.

Osoba stosuj¹ca niebezpieczne
produkty ma obowi¹zek zapoznania
sie z tre�ci¹ karety charakterystyki.
Pracodawca powinien równie¿ spo-
rz¹dziæ spis wszystkich substancji i
preparatów niebezpiecznych stoso-
wanych w dzia³alno�ci zawodowej.
Ponadto substancje i preparaty bar-
dzo toksyczne, ¿r¹ce oraz metanol
mog¹ byæ stosowane w dzia³alno�ci
zawodowej pod warunkiem:
- zg³oszenia w³a�ciwemu terenowo

pañstwowemu powiatowemu in-
spektorowi sanitarnemu najpó�niej
w dniu ich nabycia pierwszy raz,

- prowadzenia przez u¿ytkownika
ewidencji ich rozchodu,

- zabezpieczenia ich przed przejê-
ciem przez osoby niepowo³ane.

Wymienione wy¿ej wymogi i
ograniczenia, a tak¿e prowadzenie
specjalnego nadzoru nad substancja-
mi i preparatami niebezpiecznymi
maj¹ na celu zapewnienie bezpieczeñ-
stwa osobom stosuj¹cym te produk-
ty na swoich stanowiskach pracy.

Adam Szczerek
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epide-
miologiczna w Strzelcach Opolskich

NIEBEZPIECZNE  PRODUKTY
CHEMICZNE STOSOWANE

W DZIA£ALNO�CI
ZAWODOWEJ

Bêd¹c na urlopie czêsto dokonu-
jemy zakupów, niejednokrotnie pod
wp³ywem chwili. Nie zawsze s¹ to
zakupy przemy�lane. Zdarza siê, i¿
zmuszeni jeste�my sk³adaæ reklama-
cjê. Mimo urlopowego beztroskiego
nastroju warto pamiêtaæ o naszych
prawach konsumenckich i podstawo-
wej rzeczy czyli o zachowaniu do-
wodu zakupu. Bez dowodu zakupu
trudno bowiem dochodziæ swych
roszczeñ.

Jednolity rynek Unii Europej-
skiej stwarza konsumentom wiêksze
mo¿liwo�ci wyboru najkorzystniej-
szej oferty produktów i us³ug. Kon-
sumenci maj¹ olbrzymi wybór: asor-
tyment produktów znajduj¹cych siê
w sprzeda¿y w ca³ej Unii Europej-
skiej jest szerszy ni¿ kiedykolwiek,
a dziêki euro mo¿na ³atwo porówny-
waæ ceny. Konsumentów kupuj¹-
cych towary i us³ugi w ca³ej Unii
Europejskiej chroni¹ te¿ te same
przepisy prawa konsumenckiego,
warto siê z nimi zapoznaæ nim
udamy siê na nasze europejskie
zakupy.

Na poziomie europejskim kwe-
stie sprzeda¿y i reklamacji reguluje:
dyrektywa 1999/44/EC z 25 maja
1999 r. w sprawie niektórych aspek-
tów sprzeda¿y towarów konsump-
cyjnych i zwi¹zanych z tym gwaran-
cji. Nale¿y podkre�liæ, ¿e dokument
ten wyznacza minimalne standardy
ochrony, ale w praktyce konsument
nie mo¿e powo³aæ siê tylko na tê dy-
rektywê podczas dochodzenia rosz-
czeñ. Ponadto poszczególne pañstwa
cz³onkowskie mog¹ ustanowiæ wy-

WAKACYJNE ZAKUPY
na urlopie w Polsce i UE

¿szy poziom ochrony konsumenta
poprzez wyznaczenie surowszych
wymogów w stosunku do przedsiê-
biorców ni¿ poziom zapewniony w
dyrektywie.

W Polsce uprawnienia konsu-
mentów w tej sferze reguluje ustawa
z dnia 27 lipca 2002 r. o szczegól-
nych warunkach sprzeda¿y konsu-
menckiej oraz o zmianie Kodeksu cy-
wilnego (Dz. U. Nr 141, poz.1176 z
pó�n zm.). Obojêtnie, czy kupimy
towar w Szczecinie czy w Londynie
- mo¿emy na tych samych zasadach
z³o¿yæ reklamacjê.

W razie problemów z zakupami
na terenie kraju pomoc¹ s³u¿¹ Powia-
towi Rzecznicy Konsumentów, na-
tomiast w razie zakupów na terenie
UE o pomoc zwróciæ mo¿emy siê do
Europejskiego Centrum Konsumenc-
kiego (Pl. Powstañców Warszawy 1,
00 -950 Warszawa, tel. 022 5560118).
Dyrektywa dotyczy umów zawiera-
nych miêdzy konsumentami a przed-
siêbiorcami. Do Europejskiego Cen-
trum Konsumenckiego zg³aszaj¹ siê
czasem  osoby, które kupi³y u¿ywa-
ny samochód w Niemczech. W trak-
cie analizy sprawy okazuje siê, ¿e
samochód zosta³ kupiony od osoby
indywidualnej. Nale¿y podkre�liæ, ¿e
w takich przypadkach kupuj¹cy nie
ma uprawnieñ wynikaj¹cych z �nie-
zgodno�ci towaru z umow¹�. Wtedy
zastosowanie ma prawo cywilne, w
szczególno�ci przepisy reguluj¹ce
zasady wykonania zobowi¹zañ oraz
odpowiedzialno�ci z tytu³u nienale-
¿ytego wykonania zobowi¹zañ.
Je�li dokonujemy zaplanowanego

wcze�niej zakupu, warto porównaæ
ceny i warunki sprzeda¿y w ró¿nych
krajach i punktach sprzeda¿y. Mog¹
siê one zasadniczo ró¿niæ pomiêdzy
poszczególnymi pañstwami, a nawet
ró¿nymi sklepami w jednym kraju.
W pierwszej kolejno�ci odpowie-
dzialno�æ za wadliwy towar ponosi
sprzedawca. Jest on zobowi¹zany do
zapoznania siê z naszymi roszcze-
niami. Ze wzglêdu na odleg³o�æ, kon-
takt ze sprzedawc¹ maj¹cym siedzi-
bê za granic¹ jest utrudniony. Jednak
musimy powiadomiæ sprzedawcê o
zaistnia³ej sytuacji, aby mia³ szansê
podj¹æ w³a�ciwe kroki. Czasami
przedsiêbiorca z siedzib¹ za granic¹
mo¿e skierowaæ nas do firmy w Pol-
sce, z któr¹ wspó³pracuje.

Je�li realizujemy nasze prawa na
podstawie gwarancji to nale¿y
sprawdziæ, kto jest gwarantem w tym
konkretnym przypadku. Wiêkszo�æ
gwarancji jest wystawiana przez pro-
ducentów towarów. Wtedy trzeba
zg³osiæ reklamacjê u gwaranta, czyli
w serwisie producenta/sprzedawcy,
którego adres powinien byæ podany
w gwarancji. Niezale¿nie od tej mo¿-
liwo�ci, w dalszym ci¹gu sprzedaw-
ca jest zobowi¹zany do pomocy.
W celach dowodowych powinni�my
zg³aszaæ wadliwo�æ towaru na pi�mie,
za potwierdzeniem ze strony przed-
siêbiorcy.

Istniej¹ dwa tryby sk³adania re-
klamacji:
- z tytu³u gwarancji i obowi¹zuj¹
wówczas zapisy gwarancji i
- z tytu³u niezgodno�ci towaru z
umow¹.
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