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POWIAT STR Z E LE C K I
Powiatowy Rzecznik Konsumentów informuje

Uwa¿ajmy
zamawiaj¹c us³ugê
Ponad 50 proc. skontrolowanych
us³ugodawców nie przestrzega prawa.
Kontrola zlecona przez UOKiK wykaza³a nieprawid³owoci ograniczaj¹ce prawa konsumentów
Inspekcja Handlowa objê³a kontrol¹ 362 placówki. Ocenie poddano
m.in. jakoæ i terminowoæ wykonywania zleceñ, prawid³owoæ naliczania i pobierania op³at za wiadczone
us³ugi m.in. fryzjerskie, krawieckie,
optyczne, szewskie, fotograficzne,
pralnicze czy kosmetyczne. Nieprawid³owoci stwierdzono w 51,4 proc.
skontrolowanych.
Najwiêcej uchybieñ dotyczy³o
braku cenników oferowanych us³ug.
Blisko 32 proc. przebadanych przedsiêbiorców nie stosowa³o cennika lub
znajdowa³ siê on w miejscu niedostêpnym dla klientów, na przyk³ad na zapleczu. Tymczasem zgodnie z prawem
cenniki powinny byæ umieszczane w
miejscach ogólnodostêpnych i widocznych dla konsumentów, a ceny
za us³ugi powinny byæ podawane
wraz z dok³adnym okreleniem rodzaju i zakresu.
Umowy o wykonanie us³ugi zawierane s¹ w ró¿nej formie na podstawie formularza, regulaminu b¹d ogólnych warunków. Bardzo czêsto na
treæ podpisywanego dokumentu
konsument nie ma ¿adnego wp³ywu i
akceptuje wszystkie warunki niejednokrotnie maj¹c wiadomoæ, ¿e s¹
niekorzystne, b¹d wybiera us³ugi
konkurenta. Warto zwróciæ uwagê
równie¿, ¿e w codziennych sytuacjach
niewielu konsumentów decyduje siê
na zawarcie umowy na pimie - czêsto jest to wynik niskiej wartoci

przedmiotu umowy b¹d ogólnie
przyjêtej praktyki. Jak ustalili inspektorzy, zdecydowana wiêkszoæ
przedsiêbiorców zawiera³a umowy
ustne. Stosowanie regulaminów oraz
umów z klientami na pimie dotyczy³o jedynie 37 z ponad 360 przedsiêbiorców. Niestety i w tym przypadku interesy konsumentów nie zawsze
by³y chronione.
Ponadto kontrola wykaza³a stosowanie w regulaminach i wzorcach
umownych zapisów mog¹cych ograniczaæ prawa konsumentów - ponad
40 proc. skontrolowanych.
W porównaniu do kontroli ubieg³orocznej ich liczba wzros³a o 20
proc. Przyk³adem kwestionowanej
praktyki mo¿e byæ zastrzeganie przez
us³ugodawców, ¿e w przypadku zaginiêcia lub zniszczenia garderoby odszkodowanie dla klienta stanowi kwota odpowiadaj¹ca jej wartoci, nie wiêcej jednak ni¿ równowartoæ 10-krotnej ceny za wykonan¹ us³ugê. Zdaniem Urzêdu jest to niezgodne z prawem ograniczanie odpowiedzialnoci
finansowej us³ugodawcy. Konsument
powinien mieæ mo¿liwoæ uzyskania
zwrotu kwoty odpowiedniej do poniesionych strat. Innym przyk³adem
nadu¿ycia ze strony przedsiêbiorców
jest zastrzeganie w umowie, ¿e je¿eli
wyrób lub us³uga nie zostan¹ odebrane z naprawy w ci¹gu 50 dni przechodz¹ na w³asnoæ firmy X.
Ustalenia kontroli by³y podstaw¹
do na³o¿enia 159 mandatów karnych.
Urz¹d oraz Rzecznik przypomina konsumentom o ich prawach w
sporze z us³ugodawc¹. Przede
wszystkim o podejmowaniu przemy-

lanych decyzji przy wyborze wykonawcy oraz precyzyjne okrelanie
oczekiwañ w kontrakcie.
Po pierwsze - sporz¹dzaj umowê na pimie. U³atwi to dochodzenie
roszczeñ w przypadku konfliktu z
us³ugodawc¹, np. w zwi¹zku z nieterminowym wykonaniem zobowi¹zania. Wielokrotnie zawarcie jedynie
umowy ustnej pozbawia konsumentów mo¿liwoci udowodnienia swojej racji. Dlatego warto wymagaæ potwierdzenia na pimie praw i obowi¹zków stron szczególnie w przypadku
umów o wiêkszej wartoci. Forma
pisemna wp³ywa na ograniczenie niedomówieñ mog¹cych powstaæ w trakcie realizacji us³ugi.
Po drugie okrel szczegó³owo
warunki realizacji umowy. Doprecyzuj niezbêdne informacje z kim j¹ zawierasz, koszt wykonania us³ugi i termin realizacji, oraz kary wynik³e w
zwi¹zku z niewywi¹zaniem siê fachowców z umowy.
Po trzecie reklamuj wadliwie wykonan¹ us³ugê. Prawo w zale¿noci od
rodzaju us³ugi przewiduje ró¿ne mo¿liwoci dochodzenia roszczeñ. O
szczegó³y warto pytaæ Powiatowego
Rzecznika Konsumentów oraz organizacje pozarz¹dowe - Federacjê Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Bezp³atne porady
udzielane s¹ równie¿ pod numerem
telefonu 0 800 800 008.
Z raportu Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Ma³gorzata P³aszczyk

Równaæ Szanse 2008

wiêto Wojska Polskiego jest wydarzeniem,
w którym spo³eczeñstwo
i armia daj¹ wzajemne wiadectwo trwa³ych wiêzi,
opartych na historycznej wiadomoci narodu,
przywi¹zaniu do wartoci demokratycznych i szacunku dla cnót
¿o³nierskich, takich jak honor, mêstwo i umi³owanie wolnoci.
Z tej okazji w imieniu Rady i Zarz¹du Powiatu Strzeleckiego
pragniemy wszystkim ¯o³nierzom z³o¿yæ
najlepsze ¿yczenia zdrowia, szczêcia, satysfakcji
z wykonywanej pracy oraz poczucia dobrze
spe³nionego obowi¹zku wobec Ojczyzny i Narodu
Wicestarosta Strzelecki
Waldemar Gaida

Przewodnicz¹cy Rady
Powiatu
Henryk Bartoszek

Starosta Strzelecki
Józef Swaczyna

Z okazji Dnia Weterana,
w imieniu Rady i Zarz¹du
Powiatu Strzeleckiego,
pragniemy wszystkim Weteranom
oraz ich rodzinom i najbli¿szym
z³o¿yæ najserdeczniejsze ¿yczenia zdrowia,
szczêcia, d³ugich i pogodnych lat ¿ycia.
Niech satysfakcja z dokonañ,
wiadomoæ dobrze spe³nionego obowi¹zku
wobec Ojczyzny i Narodu,
towarzyszy Pañstwu ka¿dego dnia.
¯yczymy Wam wszystkiego najlepszego.
Wicestarosta Strzelecki
Waldemar Gaida

Przewodnicz¹cy Rady
Powiatu

Starosta Strzelecki

Henryk Bartoszek

Józef Swaczyna

Nowoczesne
niewolnictwo

Regionalny Konkurs Grantowy
w ramach Programu Równaæ Szanse 2008
Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoci
administrowany przez
Polsk¹ Fundacjê Dzieci i M³odzie¿y
Regionalny Konkurs Grantowy 2008
jest drugim konkursem og³oszonym
w Programie Równaæ Szanse w
jego nowym kszta³cie. Maj¹c na uwadze to, by Program ca³y czas siê dostosowywa³ do zmieniaj¹cych siê warunków, jego kszta³t zosta³ poddany
gruntownej analizie. W jej trakcie korzystalimy ze wsparcia zewnêtrznych zespo³ów eksperckich, które s³u¿y³y nam swoj¹ wiedz¹. Rezultatem
opisanego procesu jest nowy kszta³t
Programu  precyzyjnie okrelony cel,
a tak¿e po³o¿enie wiêkszego nacisku
na diagnozowanie potrzeb lokalnego
rodowiska oraz na efektywnoæ projektów i ich profesjonaln¹ ewaluacjê.
W trakcie opracowywania nowej strategii Programu rozszerzono cele Regionalnego Konkursu Grantowego. Pro-

jekty realizowane w jego ramach wci¹¿
maj¹ s³u¿yæ wspieraniu m³odzie¿y z
ma³ych miejscowoci w zwiêkszaniu
szans na udany start w doros³oæ, ale
tak¿e maj¹ staæ siê szans¹ rozwoju dla
organizacji realizuj¹cych projekty.

Chcemy, ¿eby dziêki realizacji projektów organizacje i inne podmioty
umocni³y swoje pozycje w rodowisku, zyska³y nowych partnerów i
nowe dowiadczenia, ktore pos³u¿¹
ulepszeniu form pracy z m³odzie¿¹.

Zasady konkursu
Aby wzi¹æ udzia³ w konkursie nale¿y zapoznaæ siê z zasadami konkursu grantowego, które mo¿na pobraæ klikaj¹c w jedn¹ ze znajduj¹cych siê poni¿ej ikon
(do wyboru s¹ dwa formaty plików .doc i .pdf). W zasadach konkursu znajduj¹
siê informacje o ogólnym celu Programu i szczegó³owych celach konkursu, o
tym, jakie podmioty mog¹ ubiegaæ siê o dotacjê, charakterze oferowanego wsparcia, typie potencjalnych odbiorców i warunkach wziêcia udzia³u w konkursie.
Zasady zawieraj¹ tak¿e szczegó³owy harmonogram Regionalnego Konkursu
Grantowego.
Termin sk³adania wniosków mija 1 padziernika 2008 roku!

Czy dzi w ogóle mo¿na mówiæ o
niewolnictwie? I to w rodku Europy?
Otó¿ mo¿na. Nie ma wprawdzie
mowy o karawanach handlarzy niewolników, ale o handlu ludmi  owszem.
Dzi niewolnictwo przybra³o zupe³nie inne formy, ni¿ w poprzednich stuleciach.
Na pocz¹tku padziernika temu
tematowi powiêcona zostanie II ju¿
miêdzynarodowa konferencja, zorganizowana przez Powiat Strzelecki i
Komendê Powiatow¹ Policji.
Handel ludmi ma swój pocz¹tek
ju¿ w miejscu pochodzenia danej osoby, kiedy jest ona wprowadzana w
b³¹d czy oszukiwana poprzez fa³szyw¹ ofertê pracy. Osoba odpowia-

daj¹ca na ofertê pracy czêsto podpisuje niekompletn¹ lub niezrozumia³¹
umowê o pracê. Pod pozorem ochrony, po przyjedzie na miejsce do innego kraju, odbierane s¹ jej dokumenty, które ewentualnie zastêpowane s¹
fa³szywymi. Bez dokumentów, a czêsto tak¿e bez znajomoci jêzyka i danego rodowiska, ludzie za granic¹ s¹
³atwym przedmiotem manipulacji - to
bardzo u³atwia ich niewolenie. Dlatego wa¿ne jest uzmys³owienie problemu, mechanizmu handlu ludmi nauczycielom i wychowawcom. Jednoczenie funkcjonariusze policji, szczególnie zajmuj¹cy siê patologiami spo³ecznymi winni byæ wyposa¿eni w
wiedzê dotycz¹c¹ powy¿szego zagadnienia.

