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tel. 077/4428008,
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Dom Pomocy Spo³ecznej
w Strzelcach Opolskie
tel. 4612329, 4613480
e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl
z fili¹ w Szymiszowie
tel. 4623845
z fili¹ w Le�nicy
tel. 4639840, 4639830

Dom Pomocy Spo³ecznej w Kad³ubie
tel. 4636337, 4636422, fax 4636744
e-mail: dpskadlub2@go2.pl

Dom Pomocy Spo³ecznej w Zawadzkiem
tel. 4622011
e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm.pl

Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych
w Strzelcach Opolskich
tel. 4612225
e-mail: lo_strzelce_op@o2.pl

Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr 1
w Strzelcach Op.
tel. 4612701
e-mail: zsz-strzelceop@oswiata.org.pl

Zespó³ Szkó³ Zawodowych
w Zawadzkiem
tel. 4616288, 4616541
e-mail: zsz_zawadzkie@interia.pl

Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w Zawadzkiem
tel. 4616430
e-mail: liceumza@edu.apple.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskie
tel. 4613381, 4613901
e-mail: pcprstrzelceop@op.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 4613026
e-mail: pppstrzelce@poczta.onet.pl

Zespó³ Szkó³ Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem
tel. 4620046, 4616049, 4620049
e-mail: zss_zawadzkie@poczta.onet.pl

Zespó³ Szkó³ Specjalnych
w Strzelcach Opolskich
tel. 4612882
e-mail: gimspecj@tlen.pl

Zespó³ Szkó³ Specjalnych przy DPS
w Kad³ubie
tel. 4636422, 463637
e-mail: zsskadlub@wp.pl

Specjalny O�rodek
Szkolno-Wycho-wawczy w Le�nicy
tel. 4615261
e-mail: soswlesnica@poczta.onet.pl

Szkolne Schronisko M³odzie¿owe
w Górze �w. Anny
tel. 4615473
e-mail: szkolneschronisko@wp.pl

Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki
Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4613291-95
e-mail: szpital@szpital.strzelce-op.pl

Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich
tel. 4621200, 4621903

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 4639099

Powiatowa Stacja Sanitarno -
Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 4400313

Powiatowy Urz¹d Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl

Centrala Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich (³¹czy wszystkie dzia³y)
Tel. +48 77 4401700
Sekretariat Zarz¹du Powiatu
Tel. +48 77 4401703
Faks +48 77 4401701
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Tel. +48 77 4401756
Wydzia³ Komunikacji i Transportu:
Rejestracja pojazdów  707, 708, 709, 710, 711, 712
Prawo jazdy  706
Pozosta³e numery  705,  720
Wydzia³ Dróg Powiatowych  714, 715, 716, 717, 718

Wydzia³ Finansowy
Tel. wew.: 727, 728, 730, 731, 732, 733, 734, 735
Wydzia³ Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomo�ciami
Tel. wew.: 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744,
745, 746, 747, 749.
Wydzia³ Architektoniczno � Budowlany
Tel. wew.: 760, 761, 762, 763.
Wydzia³ Organizacyjny
Tel. wew. 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757,
758, 764
Zespó³ Kontroli
Tel. wew.: 775.

Wydzia³ Zarz¹dzania Kryzysowego
Tel. wew.: 766, 767.
Wydzia³ Edukacji, Kultury, Kultury
Fizycznej i Turystki
Tel. wew.: 770, 771, 772, 773.
Wydzia³ Rolnictwa
i Ochrony �rodowiska
Tel. wew.:780, 781, 782, 785, 786.
Wydzia³ Gospodarki Mieniem Powiatu
Tel. wew.:783, 784.
Wydzia³ Promocji Powiatu
Tel. wew.: 713, 790, 791.

Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków

Ko³o Powiatowe
47-100 Strzelce Opolskie,

ul. Krakowska 16
tel. 077/461 27 54;  077/ 461 23 20;

tel kom. 0604 540 402

W 2007 roku banki udzieli³y kre-
dytów hipotecznych w wysoko�ci
prawie 60 mld z³ Jest to o ponad 46
proc. wiêcej ni¿ rok wcze�niej. �red-
nia warto�æ jednego wynosi³a 182 tys.
z³. Zawarcie umowy na sfinansowa-
nie zakupu domu lub mieszkania jest
jedn¹ z wa¿niejszych ¿yciowych in-
westycji finansowych, dlatego ochro-
na konsumentów zawieraj¹cych umo-
wy o kredyt hipoteczny jest szcze-
gólnie istotna. W zwi¹zku z tym
UOKiK przeprowadzi³ kontrolê kre-
dytów hipotecznych. Objê³a ona po-
nad 300 wzorców umów, regulaminów,
tabel op³at i prowizji oraz umów ubez-
pieczenia kredytów. Pod tym wzglê-
dem jest to jedna z najwiêkszych ana-
liz przeprowadzonych do tej pory
przez Urz¹d. Skontrolowanych zosta-
³o 19 banków: Bank BPH, Bank Mil-
lennium, Bank PEKAO, Bank Pocz-
towy, Bank Ochrony �rodowiska,
Bank Zachodni WBK, BRE Bank,
Deutsche Bank PBC, Fortis Bank, GE
Money Bank, Getin Bank, ING Bank
�l¹ski, Invest Bank, Kredyt Bank,
Lukas Bank, Nordea Bank Polska,
Nykredit, PKO Bank Polski, Santan-
der Consumer Bank. G³ównym celem
by³o wykrycie nieprawid³owo�ci i
wyeliminowanie z obrotu niekorzyst-
nych dla konsumentów postanowieñ.
Uchybienia stwierdzono w ka¿dym z
kontrolowanych banków. Urz¹d za-
kwestionowa³ ponad 40 klauzul. W
zwi¹zku z tym, ¿e zobowi¹zania s¹
zaci¹gane na wiele lat, a w niektórych
przypadkach niemal na ca³e ¿ycie skut-
ki podpisania niekorzystnej umowy
mog¹ byæ odczuwalne d³ugo po zawar-
ciu transakcji z bankiem.

Stwierdzone przez UOKiK nie-
prawid³owo�ci to przede wszystkim:
- nieprecyzyjne przes³anki doty-
cz¹ce op³at zwi¹zanych z obs³ug¹
kredytu. W�ród postanowieñ doty-
cz¹cych op³at i prowizji zastrze¿enia
Urzêdu wzbudzi³o m.in. takie, które
okre�la³o jedynie kwoty minimalne
op³at i prowizji, które mo¿e pobraæ
od nas bank podczas trwania umowy
kredytowej. Niewskazanie wysoko�ci
maksymalnej powoduje, ¿e bank mo¿e
stosowaæ dowolnie wybran¹ stawkê
wedle swego uznania, a konsument nie
ma mo¿liwo�ci oszacowania ostatecz-
nych kosztów kredytu.
- przyznawanie sobie przez bank
nieograniczonej mo¿liwo�ci prze-
prowadzania inspekcji domu na
koszt klienta. W¹tpliwo�ci Urzêdu
wzbudzi³a kwestia umieszczania we
wzorcach umownych postanowieñ
uprawniaj¹cych banki do przeprowa-
dzania inspekcji nieruchomo�ci bêd¹-
cej zabezpieczeniem kredytu lub te¿
¿¹dania od konsumenta dostarczenia
wyceny takiej nieruchomo�ci w obu

Raport kredytów hipotecznych

Urz¹d Ochrony konkurencji i Konsumentów skontrolowa³ kredyty hipoteczne udzielane
przez banki.

Wszystkie skontrolowane banki stosowa³y niekorzystne dla konsumen-
tów postanowienia umowne jak wynika z najnowszej analizy Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zbadano ponad 300 wzorców umów,
które stosowane s¹ w przypadku kredytów hipotecznych. Wiêkszo�æ ban-
ków ju¿ zadeklarowa³a zmianê stosowanych praktyk

przypadkach na koszt kredytobior-
cy. Nie wskazane by³y jednak prze-
s³anki, kiedy mo¿e to nast¹piæ. Bio-
r¹c pod uwagê koszt takiej inspekcji -
�rednio 150 z³ - brak jasnych wytycz-
nych kiedy i w jakich przypadkach
taka kontrola jest niezbêdna stanowi³,
powa¿ne zwiêkszenie ostatecznego
kosztu kredytu;
- przyznawanie sobie przez bank
zbyt szerokiego zakresu upraw-
nieñ. Urz¹d zakwestionowa³ posta-
nowienia umo¿liwiaj¹ce bankom
zmianê waluty i oprocentowania
kredytu w przypadku zmiany sytu-
acji spo³eczno-politycznej lub eko-
nomicznej kraju waluty kredytu.
W opinii Urzêdu bank  zbyt szeroko
okre�la przes³anki zmiany waluty kre-
dytu, co umo¿liwia mu dowoln¹ in-
terpretacjê takich sformu³owañ jak
zmiana sytuacji spo³eczno-politycz-
nej. Zgodnie z prawem umowa po-
winna zawieraæ jednoznaczne i przede
wszystkim zrozumia³e sformu³owa-
nia, a postanowienia niejasne powin-
ny byæ interpretowane na korzy�æ
konsumenta. Urz¹d zakwestionowa³
równie¿ klauzulê uprawniaj¹c¹ bank
do obni¿enia kwoty kredytu lub
wypowiedzenia umowy w sytuacji
niewywi¹zywania siê kredytobior-
cy ze swoich zobowi¹zañ w stosun-
ku do innych podmiotów, np. urzê-
dów skarbowych. W ocenie UOKiK
realizacja innych zobowi¹zañ konsu-
menta, które nie dotycz¹ danego ban-
ku oraz nie zagra¿aj¹ realizacji umo-
wy, nie mog¹ mieæ wp³ywu na warun-
ki sp³aty kredytu hipotecznego;
-          nak³adanie zbyt szerokiego
zakresu obowi¹zków na konsu-
mentów. Czê�æ przedsiêbiorców za-
strzega³a sobie prawo do wydania
zgody dla konsumenta, gdyby
chcia³ zaci¹gn¹æ inny kredyt, po-
¿yczkê lub udzieliæ porêczenia.
Klauzula nie budzi³aby zastrze¿eñ,
gdyby okre�lono wysoko�æ zad³u¿e-
nia, po przekroczeniu którego klient
musia³by poinformowaæ bank oraz
innego, wy¿szego limitu, do przekro-
czenia którego wymagana jest zgoda
kredytodawcy. Podpisuj¹c umowê z
takim warunkiem konsument zobo-
wi¹zywa³ siê, ¿e ka¿dorazowo, np.
bior¹c telewizor na raty, bêdzie mu-
sia³ obowi¹zkowo uzyskaæ zgodê ban-
ku, w którym zaci¹gn¹³ wieloletni kre-
dyt hipoteczny;
- uzale¿nianie zawarcia umowy
o kredyt hipoteczny od za³o¿enia
konta bankowego. Zgodnie z prze-
pisami uzale¿nianie zawarcia i wyko-
nania umowy od wykupienia innego
produktu rachunku bankowego jest
niezgodne z prawem (klauzula wpi-
sana do rejestru postanowieñ niedo-
zwolonych www.uokik.gov.pl). Cie-

szy fakt, ¿e wiêkszo�æ banków ju¿
dokona³a zmian w taki sposób, aby
konsument nie by³ zobowi¹zany do
posiadania p³atnego rachunku
oszczêdno�ciowo-rozliczeniowego, a
raty kredytu mog³y byæ wp³acane na
specjalny, bezp³atny rachunek tech-
niczny s³u¿¹cy tylko i wy³¹cznie ob-
s³udze kredytu.
Liczne zastrze¿enia Urzêdu wzbudzi-
³y tak¿e umowy ubezpieczenia kre-
dytu, zawierane przez bank z to-
warzystwem ubezpieczeniowym.
Konsument niejednokrotnie jest w ta-
kim przypadku obci¹¿any kosztami
polisy, mimo ¿e nie jest ani stron¹
umowy, ani jej beneficjentem. W prak-
tyce oznacza to, ¿e kredytobiorca
op³aca sk³adki wynikaj¹ce z umowy,
która zabezpiecza jedynie przedsiê-
biorcê. Ponadto je�li ubezpieczyciel
wyp³aci odszkodowanie bankowi, to
konsument ponosi odpowiedzialno�æ
regresow¹. W efekcie ryzyko prowa-
dzenia dzia³alno�ci gospodarczej prze-
rzucone zostaje na kredytobiorców. W
ocenie UOKiK nie ma ¿adnych pod-
staw prawnych usprawiedliwiaj¹cych
takie dzia³anie. Podobnie jak w przy-
padku na³o¿enia na konsumenta obo-
wi¹zku ustanowienia jako zabezpie-
czenia kredytu weksla w³asnego in
blanco na rzecz zak³adu ubezpieczeñ.
Zdaniem Urzêdu, je¿eli kredytobior-
ca nie jest stron¹ umowy z towarzy-
stwem, to nie ma ¿adnych podstaw,
aby reprezentant ubezpieczyciela
mia³ prawo do ¿¹dania zabezpieczeñ
lub innych dokumentów.
Obecnie UOKiK podejmuje kroki
zmierzaj¹ce do usuniêcia stwierdzo-
nych nieprawid³owo�ci. Warto pod-
kre�liæ, ¿e wiêkszo�æ przedsiêbior-
ców zadeklarowa³o chêæ wspó³pra-
cy i dobrowolnie wycofuje siê ze
stosowania stwierdzonych niepra-
wid³owo�ci. Przeciwko pozosta³ym
planowane jest wszczêcie przez Pre-
zesa Urzêdu postêpowañ w sprawie
naruszenia zbiorowych interesów
konsumentów. UOKiK zamierza
te¿ skierowaæ pozwy do S¹du
Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów w sprawie uznania klau-
zul za niedozwolone. Wiêcej infor-
macji na temat praktyk banków,
zakwestionowanych postanowieñ i
nieprawid³owo�ci w Raporcie.
Jednocze�nie UOKiK przypomina, ¿e
w razie pojawienia siê problemów
prawnych w zwi¹zku z zawarciem
umowy o kredyt hipoteczny, jej ob-
s³ug¹ lub wypowiedzeniem konsu-
menci mog¹ liczyæ na pomoc miejskich
i powiatowych rzeczników konsu-
mentów czy organizacji pozarz¹do-
wych Federacji Konsumentów, Sto-
warzyszenia Konsumentów Pol-
skich. Bezp³atne porady udzielane s¹
równie¿ pod numerem telefonu
0 800 800 008.

Powiatowy Rzecznik Konsumntów
Ma³gorzata P³aszczyk

ZMIÊKCZACZE
S³u¿¹ do usuwania wapnia i ma-

gnezu, czyli najczêstszego problemu
zwi¹zanego z zaopatrzeniem w wodê
naszego powiatu. Pierwiastki te wp³y-
waj¹ na wzrost twardo�ci wody, któ-
ra to jest przyczyn¹ powstawania
kamienia w naszych pralkach, czajni-
kach i kot³ach. Podobnie jak w od¿e-
laziaczach, w zmiêkczaczach najwa¿-
niejsz¹ czê�ci¹ jest z³o¿e (sól kuchen-
na) w którym dochodzi do dysocjacji,
czyli wymiany jonów.

Zmiêkczacze u³atwiaj¹ ¿ycie -
brak kamienia oraz mniejsze zu¿ycie
myd³a i proszku -  jednak z wody
zostaj¹ usuniête pierwiastki wa¿ne dla
naszego zdrowia a równocze�nie wzra-
sta stê¿enie sodu, który w du¿ych ilo-
�ciach mo¿e pogorszyæ smak wody.
Istnieje tak¿e nie potwierdzona zale¿-
no�æ pomiêdzy zawarto�ci¹ sodu w
wodzie a nadci�nieniem.

MAGNETYZERY
S¹ to urz¹dzenia podobnie jak

zmiêkczacze zapobiegaj¹ce powsta-
waniu kamienia i osadzaniu siê go w
czajnikach i garnkach. Pole magnetycz-
ne wytwarzane przez magnetyzer
montowany na wej�ciu instalacji do-
starczaj¹cej wodê powoduje wytrace-
nie siê osadu w formie szlamu który
zbiera siê na dnie zbiornika. Szlam
zawieraj¹cy pierwiastki, które s¹ �ró-
d³em kamienia kot³owego, musi zostaæ
usuniêty gdy¿ w przeciwnym wypad-
ku przedostanie siê do naszego orga-
nizmu z wod¹. Magnetyzery mog¹
równie¿ powodowaæ rozpuszczenie
kamienia, który zalega w instalacji
wodoci¹gowej.

FILTRY WÊGLANOWE
Wêgiel aktywny (aktywowany)

jest substancj¹ maj¹c¹ du¿e w³asno�ci
sorpcyjne (poch³aniaj¹ce), z ³atwo�ci¹
radzi sobie z nieodpowiedni¹ barw¹ i
zapachem wody, który jest zwi¹zany
ze stosowaniem zwi¹zków chloru do
dezynfekcji wody. Na terenie nasze-
go powiatu nie jest stosowane sta³e
chlorowanie, a jedynie w momencie
wyst¹pienia awarii w wodoci¹gu, tak-
¿e nie jest to problem czêsty.

Przez z³e u¿ytkowanie takiego fil-
tra mo¿na nabawiæ siê problemów.
Brak systematycznej wymiany z³o¿a
(wk³adu z wêglem aktywnym) mo¿e
prowadziæ do namna¿ania siê grzy-
bów i bakterii na jego powierzchni.
Wk³ad taki powinien byæ przynaj-
mniej co 6 miesiêcy wymieniany.

Przed zakupem filtra najlepiej
zg³osiæ siê do Pañstwowego Powiato-
wego Inspektora Sanitarnego w Strzel-
cach Opolskich, który prowadzi sta-
³y nadzór nad  jako�ci¹ wody dostar-
czanej do mieszkañców. Pracownicy
tutejszej stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej postaraj¹ siê rozwiaæ wszel-
kie w¹tpliwo�ci na temat jako�ci wody
i odpowiedzieæ na wszelkie pytania
dotycz¹ce filtrów do wody.

W nastêpnym artykule ci¹g dal-
szy tematu filtrów do wody i metod
jej uzdatniania.

Tomasz Nabzdyjak
PSSE Strzelce Opolskie

tel: 077 44 00 325
www.pssestrzelce.pl

komunalna@pssestrzelce.pl
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