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Katedra Biosystematyki Uniwersytetu Opolskiego,
partnerzy zagraniczni naszych
szkó³ partnerskich.

Edukacja nie mo¿e ograniczaæ siê
tylko do tradycyjnych form aktywnoci. Winna byæ ona poszerzona o
formy pracy inspiruj¹ce do dzia³añ,
umo¿liwiaj¹cych poznawanie, poszukiwanie informacji i ocenê faktów.
Powy¿sze za³o¿enia realizowane
by³y w projekcie poprzez :
 prowadzenie badañ na terenach
w pobli¿u miast partnerskich
oraz ograniczonego w czasie
wspólnego projektu na obszarach
zalewowych rzeki Lippe w Nadrenii-Westfalii;
 poznanie problematyki gospodarki wodnej w miastach partnerskich;
 poznawanie charakterystycznych cech morfologicznych i anatomicznych przedstawicieli fauny i flory ekosystemów wodnych
i l¹dowych;
 poznanie metody tzw. elektropo³owu;
 doskonalenie umiejêtnoci w zakresie badañ biologicznych i chemicznych wody oraz umiejêtnoci jêzykowych;
 kszta³towanie umiejêtnoci poszukiwania informacji oraz wskazywania zwi¹zków przyczynowo - skutkowych;
 kszta³towanie w m³odych ludziach kreatywnoci i wspó³odpowiedzialnoci w nowej zjednoczonej Europie.
Nagrodzony projekt jest czêci¹ trwaj¹cej ju¿ 14 lat inicjatywy, do której
kontynuacji nie brakuje chêtnych.
Polega ona na zaplanowaniu dzia³añ
na wiele lat i ich realizacji przez kolejne roczniki uczniów szkó³ partnerskich. Nie by³oby to mo¿liwe bez silnego zaanga¿owania nauczycieli poszczególnych szkó³, którzy wród
spo³ecznoci szkolnej wy³awiaj¹
kontynuatorów wspólnego przedsiêwziêcia. Jednoczenie wszystkie
dzia³ania na terenach pañstw partnerskich dotycz¹ wspólnej tematyki:
rodowiska naturalnego i ochrony
wód. Fazy przygotowawcze projektów prowadzone s¹ na terenach poszczególnych pañstw, natomiast badania zaplanowane na fazê dzia³añ i
opracowanie wyników nastêpuje
podczas wspólnych prac w kraju, w
którym projekt jest finalizowany.
Nagrodzony projekt realizowany by³
na terenie Niemiec. Uczestniczyli w
nim miêdzy innymi przedstawiciele
organizacji d/s ochrony rodowiska
Nadrenii-Westfalii, dr Peter Liese cz³onek Parlamentu Europejskiego,

prof. dr Heine Schirp - przedstawiciel d/s owiaty Nadrenii-Westfalii, dr
W. Beutel z Uniwersytetu w Jenie prezes Fundacji Teodora Heussa, dr
Eckhard Ruthemeyer/Burmistrz Miasta Soest. S³owo wstêpne do publikacji napisali m.in. wspomniany dr
Peter Liese, Sigmar Gabriel/ Minister
rodowiska, Ochrony Przyrody i
Bezpieczeñstwa Energii J¹drowej
oraz Rolf Schulz z Ministerstwa
Szkolnictwa i Kszta³cenia Ustawicznego Nadrenii  Westfalii.
Dodaæ w tym miejscu nale¿y, ¿e do
publikacji polskiej Umwelt kennt
keine Grenzen. rodowisko nie zna
granic rozpoczynaj¹cej ca³y cykl
projektów s³owo wstêpne napisali
ówczeni prezydenci: Polski  Lech
Wa³êsa, oraz Niemiec  Roman Herzog. Jest to najlepszy dowód na zrozumienie przez w³adze najwy¿szych
szczebli donios³oci tematyki prowadzonych badañ. Projekt zosta³ wyró¿niony w zg³oszonym w Niemczech ogólnokrajowym konkursie
Przygoda z badaniami dolin rzecznych i strumieni organizowanym
przez Niemiecki Zwi¹zek Odnowy
Wód. Konkurs jest czêci¹ organizowanego przez NZOW ogólnokrajowego projektu edukacji o rodowisku
naturalnym pod nazw¹ ¯ycie dolin
rzecznych, wyró¿nionego przez
UNESCO jako oficjalny projekt dekady Narodów Zjednoczonych 20052014 Edukacja dla d³ugofalowego
rozwoju.
Na realizacjê tej edycji rodki pozyskano z Fundacji Roberta Boscha w
ramach programu Junge Wege in Europa.
Wspólna miêdzynarodowa inicjatywa zosta³a bardzo dobrze rozpropagowana we wszystkich pañstwach
partnerskich. Zosta³a wydana 140
stronicowa publikacja ksi¹¿kowa i jej
odpowiednik na dysku CD: Oberkante  UnterLippe. Klima  Hochwasser  Renaturierung opisuj¹ca
szczegó³y dzia³añ i ich wyniki. W telewizji Po³udniowej Westfalii (WDR)
wyemitowany zosta³ film na temat
projektu. Sami uczestnicy opracowali
równie¿ bardzo interesuj¹cy film w
formacie *.wmv, prezentacje Power
Point dotycz¹ce powstania cie¿ki
dydaktycznej oraz zmian w rodowisku naturalnym. Powsta³o równie¿
wiele artyku³ów prasowych na temat
projektu.
Dziêkujemy wszystkim zaanga¿owanym w realizacjê projektu, ciesz¹c siê,
¿e nasza wspólna praca zosta³a zauwa¿ona i wyró¿niona na forum województwa opolskiego.
Renata Hurek
Ilona Piontek

Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów informuje

Obrona przed nieuczciwymi
praktykami rynkowymi
Kiedy decydujemy siê na wiêksze zakupy? Wtedy, kiedy rzeczywicie staje siê to koniecznoci¹. W
praktyce jednak czêsto zdarzaj¹ siê
momenty, gdy na taki krok wp³ywaj¹
nie nasze potrzeby, a zupe³nie inne
czynniki  bardziej zwi¹zane z emocjami ni¿ racjonalnym uzasadnieniem
potrzeby. Dzieje siê tak zw³aszcza
jeli chodzi o sprzeda¿ poza lokalem
przedsiêbiorstwa  ró¿nego rodzaju
prezentacje w restauracjach, w naszych domach lub domach s¹siadów,
etc. Czêsto kupujemy co pod wp³ywem reklamy lub informacji uzyskanych od sprzedawcy, a póniej okazuje siê, i¿ towar nie ma w³aciwoci,
o których nas zapewniano. Od niedawna jestemy prawnie chronieni
przed nieuczciwymi praktykami.
Od 21.12.2007 r. obowi¹zuje
Ustawa o przeciwdzia³aniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Wprowadza ona do polskiego prawa dyrektywê 2005/29/WE dotycz¹c¹ nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiêbiorstwa
wobec konsumentów na rynku wewnêtrznym. Chodzi tutaj o praktyki, które mog¹ doprowadziæ do tego,
¿e konsument podejmie decyzjê dotycz¹c¹ umowy, której w innej sytuacji by nie podj¹³. Dlatego zakazane
jest wprowadzanie w b³¹d konsumentów przez rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, ale równie¿
i prawdziwych, które mog¹ wprowadzaæ w b³¹d.

Przed nieuczciwymi praktykami klient bêdzie mo¿e siê broniæ,
¿¹daj¹c zaniechania ich, usuniêcia skutków, uniewa¿nienia umowy, naprawienia wyrz¹dzonej
szkody oraz zas¹dzenia odpowiedniej kwoty. Zakazana zatem jest
kryptoreklama, reklama - przynêta
oraz reklamowanie produktów ³udz¹co podobnych do towaru konkurencji (reklama porównawcza). Przepisy dotycz¹ce kwestii nieuczciwych
praktyk handlowych w relacjach pomiêdzy przedsiêbiorcami a konsumentami by³y do tej pory rozproszone. Dziêki nowej regulacji zosta³y one
kompleksowo uregulowane w jednym akcie prawnym. Nowe przepisy zawieraj¹ szczegó³owy katalog
praktyk nieuczciwych, co powinno
zwiêkszyæ bezpieczeñstwo ekonomiczne konsumentów, a porednio
u³atwiæ im równie¿ dochodzenie roszczeñ.
Ustawa wprowadza pojêcie agresywnych dzia³añ marketingowych,
definiuj¹c je jako wywieranie niedopuszczalnego nacisku i ograniczenie
przez to swobody wyboru. Do tej
kategorii zaliczamy takie zachowania,
jak: wywo³ywanie wra¿enia, ¿e konsument nie mo¿e opuciæ pomieszczeñ przedsiêbiorcy bez zawarcia
umowy, uci¹¿liwe nak³anianie do nabycia produktów czy informowanie
klienta o tym, ¿e je¿eli nie nabêdzie
okrelonego towaru lub us³ugi, mo¿e

mu groziæ utrata pracy lub rodków
do ¿ycia.
Nowy akt prawny definiuje równie¿ przeciêtnego konsumenta jako
osobê wyedukowan¹, zorientowan¹
i ostro¿n¹. Stosuj¹c przepisy, Urz¹d
oraz s¹dy bêd¹ uwzglêdniaæ czynniki spo³eczne, kulturowe i jêzykowe,
a nawet przynale¿noæ adresata okrelonych praktyk rynkowych do konkretnej grupy (ze wzglêdu na wiek
czy niepe³nosprawnoæ). Bêd¹ zobowi¹zane tak¿e do uwzglêdniania
orzecznictwa Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoci. Zgodnie z nowym prawem w postêpowaniu s¹dowym to przedsiêbiorca zobowi¹zany bêdzie wykazaæ, ¿e stosowana
przez niego praktyka nie wprowadza w b³¹d. Przepis ten jest szczególnie istotny ze wzglêdu na du¿¹
trudnoæ, z jak¹ wi¹¿e siê udowodnienie przez konsumenta, ¿e produkt
czy us³uga nie posiada cech, o których informowa³ profesjonalny
uczestnik rynku. Zatem na ile bêdziemy skutecznie chronieni, poka¿e
praktyka.
Faktem jest, i¿ mamy prawn¹
ochronê przed nieuczciwymi praktykami, a zwi¹zku z czym w przypadku stwierdzenia wprowadzenia nas
w b³¹d korzystajmy z jej przepisów.
Ma³gorzata P³aszczyk
W tekcie wykorzystano informacje z
Komunikatu UOKiK

Sprawa pewnej pocieli
Prawo konsumenckie w Polsce
generalnie dostosowane jest do praw
unijnego. Przestrzeganie prawa przez
przedsiêbiorców jest na coraz lepszym poziomie. Jednak pamiêtajmy,
i¿ regulacji ustawowych rzeczywistoæ bywa czasem ró¿na. Dlatego
pamiêtajmy o dowodach. W przypadku sprzeda¿y poza lokalem
przedsiêbiorstwa przepisy nas chroni¹ i mo¿emy do 10 dni od takiej
umowy odst¹piæ. Wówczas umowa
traktowana jest jak niezawarta. Strony powinny zwróciæ sobie to, co
otrzyma³y, tzn. oddajemy towar
sprzedawcy, a on zwraca nam pieni¹dze, które wp³acilimy.
Wszystko jest teoretycznie proste, jednak pamiêtajmy, ¿e sprzedawca nie zawsze chce, by sprzeda¿ zosta³a anulowana. Naszym obowi¹zkiem jest oddanie towaru w stanie
niezmienionym. I najlepiej posiadaæ
wiadków i zdjêcia towaru, ¿e by³
on nieu¿ywany. Bo potem trudno
nam bêdzie to udowodniæ.
Do mnie, jako Powiatowego
Rzecznika Konsumentów, trafi³a
swego czasu sprawa dotycz¹ca pewnej pocieli. Konsumentka kupi³a j¹
po pokazie, poza lokalem przedsiêbiorstwa, z myl¹ sprezentowania jej
komu bliskiemu. Jednak okaza³o siê,

¿e osoba, któr¹ zamierza³a ni¹ obdarowaæ, posiada³a ju¿ identyczny
komplet. Konsumentka postanowi³a
wiêc odst¹piæ od umowy w terminie
do 10 dni, co jest zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami. Jako ¿e pociel
kosztowa³a parê tysiêcy z³otych,
konsumentka dzia³a³a szybko. Wys³a³a odst¹pienie od umowy wraz z pociel¹, której nawet nie rozpakowywa³a.
Jakie¿ by³o jej zdziwienie, gdy
okaza³o siê, ¿e firma nie chce odst¹piæ od umowy, mimo i¿ termin ustawowy zosta³ zachowany, twierdz¹c,
¿e otrzyma³a brudn¹ i poplamion¹ pociel. Zdaniem firmy towar by³ u¿ywany  nie by³ w stanie niezmienionym i w takim przypadku odst¹pienie jest nieskuteczne.
Konsumentka prosi³a o pomoc
Rzecznika, który prowadzi³ mediacjê z firm¹.. Towar by³ wydany konsumentce na dworze podczas deszczowej pogody, w folii znajdowa³a siê
niewielka dziura, by³ to ostatni komplet i konsumentka nie mia³a wyboru. Nie rozpakowa³a jednak jakoci
zakupu i nie przypuszcza³a, ¿e w
rodku mog¹ znajdowaæ siê jakie plamy. Konsumentka nie posiada dowodu, ze wys³a³a pociel w stanie niezmienionym. Nie zrobi³a zdjêæ. I mo¿e

to poskutkowaæ tym, i¿ sprawy tej
nie uda jej siê zakoñczyæ pozytywnie, mimo tego, i¿ post¹pi³a zgodnie
z przepisami.
Mediacja Rzecznika nie przynios³a efektu. Firma zgodzi³a siê jednak
na rozpatrzenie sprawy przez Sta³y
Polubowny S¹d Konsumencki.
Jako ¿e firma jest z daleka, konsumentka nie mog³a uczestniczyæ w
rozprawie. Rozprawa odby³a siê bez
jej udzia³u i niestety - na jej niekorzyæ. S¹d w wyroku stwierdzi³, i¿
konsumentka mog³a zobaczyæ pociel
i powiadomiæ sprzedawcê, i¿ jest ona
zabrudzona. S¹d Konsumencki
stwierdzi³, i¿ pociel jest u¿ywana i
firma nie musi uznaæ odst¹pienia od
umowy.
W tej chwili konsumentce pozostaje jedynie dochodzenie swych
roszczeñ na drodze s¹dowej przed
s¹dem powszechnym  równie¿ daleko od miejsca zamieszkania. Kwestia udowodnienia, i¿ otrzyma³a pociel w takim stanie w jakim j¹ odda³a, bêdzie trudna.
Dlatego ZAWSZE pamiêtajmy o
sprawdzaniu tego, co kupujemy. W
przypadku zwrotu towaru zakupionego poza lokalem przedsiêbiorstwa,
róbmy jego zdjêcia i opakowujmy go
w obecnoci wiadków.
Ma³gorzata P³aszczyk

Tych kursów ju¿ nie ma
PKS w Strzelcach Opolskich Spó³ka Akcyjna ze wzglêdu na nisk¹ frekwencjê
pasa¿erów z dniem 01.04.2008 r. Odwo³uje nastêpuj¹ce kursy:
Strzelce Op.  Opole z godz. 4.05
Strzelce Op.  Opole z godz. 13.20 w dni wolne od pracy
Strzelce Op.  Gliwice z godz. 7.15
Strzelce Op.  Opole z godz. 18.20
Gliwice - Strzelce Op. z godz. 12.50
Opole - Strzelce Op. z godz. 4.50
Strzelce Op.  Ujazd z godz. 16.30
Opole - Strzelce Op. z godz. 15.20 w dni wolne od pracy
Ujazd - Strzelce Op. z godz. 17.10
Opole - Strzelce Op. z godz. 19.25
Strzelce Op.  Izbicko z godz. 10.00
Opole - Strzelce Op. z godz. 20.10 w dni wolne od pracy
Izbicko - Strzelce Op. z godz. 11.05

