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S T R Z E L E C K I

Dom Pomocy Spo³ecznej
w Strzelcach Opolskie
tel. 4612329, 4613480
e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl
z fili¹ w Szymiszowie
tel. 4623845

Powiatowy Rzecznik Konsumentów informuje

Czy problem AIDS na pewno
mnie nie dotyczy?

POLUBOWNE S¥DY KONSUMENCKIE
 sposób na rozstrzygniêcie sporu

z fili¹ w Lenicy

Nie ka¿dy spór konsumencki

tel. 4639840, 4639830

mo¿liwy jest do wyjanienia i zakoñ-

Dom Pomocy Spo³ecznej w Kad³ubie

czenia polubownie. S¹ przypadki gdy

tel. 4636337, 4636422, fax 4636744

strony nie mog¹ lub nie chc¹ dojæ do

e-mail: dpskadlub2@go2.pl

porozumienia i wówczas konsumen-

Dom Pomocy Spo³ecznej w Zawadzkiem

ci zmuszeni s¹ dochodziæ swoich rosz-

tel. 4622011

czeñ na drodze s¹dowej. Najczêciej

e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm.pl

kierujemy

Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych

tel. 4612225

menckim Sta³y Polubowny S¹d Kon-

w Strzelcach Op.

sumencki rozpatruje spory o prawa

tel. 4612701

maj¹tkowe wynik³e z umów sprze-

e-mail: zsz-strzelceop@oswiata.org.pl

da¿y produktów lub wiadczenia
us³ug pomiêdzy konsumentami, a

Zespó³ Szkó³ Zawodowych
w Zawadzkiem

przedsiêbiorcami. Sta³e polubowne

tel. 4616288, 4616541

s¹dy konsumenckie dzia³aj¹ przy

e-mail: zsz_zawadzkie@interia.pl

W ramach tegorocznej ogólnopol-

Liceum Ogólnokszta³c¹ce

skiej kampanii spo³ecznej HIV/AIDS

w Zawadzkiem

realizowanej pod has³em ABC Za-

tel. 4616430

pobiegania, Powiatowa Stacja Sani-

e-mail: liceumza@edu.apple.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskie

tarno  Epidemiologiczna w Strzelcach Opolskich zorganizowa³a 9. grud-

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

Zespó³ Szkó³ Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem

e-mail: zss_zawadzkie@poczta.onet.pl

e-mail: gimspecj@tlen.pl

w Kad³ubie

wodowych Nr 1 oraz Technikum Zawodowego przy Spo³eczno  Owiarów.

Wyk³ad poprowadzi³ dr Jacek

AIDS równie¿ ich dotyczy. W gru-

pie wiekowej 18-29 lat wystêpuje

85% wszystkich zaka¿eñ na wiecie,

tel. 4636422, 463637

w Polsce natomiast wskanik ten siê-

e-mail: zsskadlub@wp.pl

ga a¿ 60%, z czego ok. 10% stanowi¹

Specjalny Orodek
Szkolno-Wycho-wawczy w Lenicy
tel. 4615261
e-mail: soswlesnica@poczta.onet.pl

osoby poni¿ej 20 roku ¿ycia. Zaka-

¿enia wirusem HIV nie s¹ ju¿ tylko
problemem narkomanów, homoseksualistów, prostytutek, ale dotycz¹

nas wszystkich. Obecnie najwiêcej

Szkolne Schronisko M³odzie¿owe
w Górze w. Anny

nowych zaka¿eñ stwierdza siê wród

tel. 4615261
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

dzie¿ zosta³a zaopatrzona w intere-

ganizowaniu. Zgodnie art. 4 Ustawy

broszury i plakaty, które przygoto-

wniosku dotycz¹cego us³ug medycz-

osób heteroseksualnych. W celu
ochrony przed wirusem, dr Jacek G¹-

siorowski przekonywa³ do wiado-

mych i przemylanych decyzji do-

tycz¹cych zachowañ seksualnych.

Namawia³ równie¿ do wykonania testu w kierunku HIV przy zmianie

tarno-Epidemiologiczn¹ w Strzelcach

wisku m³odzie¿y powiatu Strzelce

czona i niesformalizowana procedu-

Zespó³ Szkó³ Zawodowych Nr 1 w

nia sprawy przez sta³y polubowny

Opolskie. Podziêkowania otrzyma³
Strzelcach Op. i wicedyrektor Miro-

cja Sanitarno  Epidemiologiczna w

Strzelcach Op. i pracownik ds. Promocji Zdrowia i Owiaty Zdrowotnej Patrycja P³oszaj.

Dane statystyczne, z których

obydwu stron na taki sposób rozstrzygniêcia sporu. Dwie strony zarówno przedsiêbiorca jak i konsument
podpisuj¹ umowê tzw. zapis na Sta³y Polubowny S¹d Konsumencki,

wynika, ¿e liczba osób ¿yj¹cych z

godz¹c siê tym samym na poddanie

siêcy, ¿e liczba ta stale ronie, stano-

lubownego. Je¿eli jedna strona (np.

HIV w Polsce wynosi nawet 30 tywi¹ wystarczaj¹cy powód, aby ze

zdwojon¹ si³¹ dzia³aæ na polu profi-

laktyki w walce z HIV/AIDS. Niezbêdna jest systematyczna edukacja

naszej m³odzie¿y do prowadzenia
której gor¹co namawiam dyrektorów

i nauczycieli szkó³ powiatu strzeleckiego.

sporu pod rozstrzygniecie s¹du po-

w³aciciel firmy lub sklepu) nie podpisze zapisu, jest to jednoznaczne z
odmow¹ uczestnictwa w rozprawie i
wówczas postêpowanie jest umarzane. Zdarza siê, ¿e nie wszyscy przedsiêbiorcy wyra¿aj¹ zgodê na rozstrzygniecie sporu, co niew¹tpliwie
jest niestety powodem ograniczonej
skutecznoci s¹downictwa polubownego. Wówczas konsumentowi nie
pozostaje nic innego jak skierowanie
sprawy z powództwa cywilnego do
s¹du powszechnego. Skierowanie
wniosku do Sta³ego Polubownego
S¹du Konsumenckiego nie wi¹¿e siê
z ¿adnymi op³atami. Konsument

Powiatowy Inspektorat Nadzoru

wnosz¹c sprawê nie musi uiszczaæ

Budowlanego w Strzelcach Opolskich

op³aty wstêpnej tzw. wpisu, a w ra-

tel. 4639099

zie kiedy dojdzie do rozprawy kosz-

Powiatowa Stacja Sanitarno -

tów postêpowania s¹dowego. Ewen-

Epidemiologiczna

tualne koszty powstaj¹ w przypad-

w Strzelcach Opolskich

ku, kiedy do rozstrzygniêcia sporu

tel. 4400313

konieczne bêdzie powo³anie wiad-

Powiatowy Urz¹d Pracy

ków lub bieg³ego w celu wydania

w Strzelcach Opolskich

przez niego niezale¿nej opinii. Wów-

tel. 4621800

czas s¹d wezwie stronê, która wno-

e-mail: opst@praca.gov.pl

zwraca.

ra oraz koszty. Warunkiem rozpatrze-

s¹d konsumencki jest jednak zgoda

s³awa Stañczak oraz Powiatowa Sta-

tel. 4614528

Nie odpowiada za treæ

dem powszechnym, ponadto uprosz-

nianie wiedzy o HIV/AIDS w rodo-

w Strzelcach Opolskich

zamieszczonych reklam i og³oszeñ.

jego szybkoæ w porównaniu z s¹-

kowania za promocjê i upowszech-

Powiatowy Inspektor Weterynarii

Materia³ów nie zamówionych nie

bownym S¹dem Konsumenckim jest

imieniu wojewody wrêczy³ podziê-

tel. 4621200, 4621903

fax 077/4428009

trzenia sprawy przed Sta³ym Polu-

gania AIDS i Narkomanii, który w

w Strzelcach Opolskich

skracania tekstów i adiustacji.

Podstawow¹ korzyci¹ rozpa-

Wojewody Opolskiego ds. Zapobie-

Komenda Powiatowa Policji

Redakcja zastrzega sobie prawo do

nansowego i bankowego.

Eugeniusz Wasyliszyn, pe³nomocnik

Po¿arnej w Strzelcach Opolskich

tel. 077/4428008,

cyjnych, pocztowych, ubezpieczeniowych oraz us³ug porednictwa fi-

Wród zaproszonych goci by³

tel. 4049903

45-125 Opole, ul. Sk³adowa 4,

powania cywilnego oraz umów o zor-

Op..

nokszta³c¹cych, Zespo³u Szkó³ Za-

m³odym ludziom, ¿e problem HIV/

Zespó³ Szkó³ Specjalnych przy DPS

niesterylnym sprzêtem. Ponadto m³o-

nazjalnych, tj.: Zespo³u Szkó³ Ogól-

¿y ze strzeleckich szkó³ ponadgim-

lem wyk³adu by³o uzmys³owienie

tel. 4612882

dlowej, przepisów Kodeksu postê-

kotykami, zrobienia sobie tatua¿u

nych, telekomunikacyjnych, eduka-

nych we Wroc³awiu. G³ównym ce-

w Strzelcach Opolskich

¿ylnego eksperymentowania z nar-

wane przez Powiatow¹ Stacjê Sani-

G¹siorowski z Kliniki Chorób Zaka-

Zespó³ Szkó³ Specjalnych

podstawie ustawy o Inspekcji Han-

HIV/AIDS, adresowany do m³odzie-

towym Stowarzyszeniu Menad¿e-

tel. 4620046, 4616049, 4620049

spekcji Handlowej. Funkcjonuj¹ na

suj¹ce materia³y edukacyjne: ulotki,

Op. wyk³ad z zakresu profilaktyki

e-mail: pcprstrzelceop@op.pl

Wojewódzkich Inspektoratach In-

partnera seksualnego lub wyst¹pie-

nia ryzykownego zachowania np. do-

o Inspekcji Handlowej nie rozpatrzy

nia w Domu Kultury w Strzelcach

tel. 4613381, 4613901

Redaguje Zespó³.

po-

sta³ym polubownym s¹dem konsu-

Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr 1

Druk: Drukarnia PRO MEDIA

s¹du

wszystkim szybciej i taniej  przed

e-mail: lo_strzelce_op@o2.pl

Redaktor Naczelny: Marta Górka

do

woæ zakoñczenia sporu przede

w Strzelcach Opolskich

Wydawca: Starostwo Strzeleckie

pozwy

wszechnego. Istnieje jednak mo¿li-

Centrala Starostwa Powiatowego

Tel. wew.: 727, 728, 730, 731, 732, 733, 734, 735

Wydzia³ Zarz¹dzania Kryzysowego

w Strzelcach Opolskich (³¹czy wszystkie dzia³y)

Wydzia³ Geodezji, Kartografii, Katastru

Tel. +48 77 4401700

i Gospodarki Nieruchomociami

Wydzia³ Edukacji, Kultury, Kultury

Sekretariat Zarz¹du Powiatu

Tel. wew.: 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744,

Fizycznej i Turystki

Tel. +48 77 4401703

745, 746, 747, 749.

Tel. wew.: 770, 771, 772, 773.

Faks +48 77 4401701

Wydzia³ Architektoniczno  Budowlany

Wydzia³ Rolnictwa

Tel. wew.: 766, 767.

i Ochrony rodowiska

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Tel. wew.: 760, 761, 762, 763.

Tel. +48 77 4401756

Wydzia³ Organizacyjny

Tel. wew.:780, 781, 782, 785, 786.

Wydzia³ Ruchu Drogowego i Dróg Powiatowych

Tel. wew. 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757,

Wydzia³ Gospodarki Mieniem Powiatu

Tel. wew.: 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 714,

758, 764

Tel. wew.:783, 784.

715, 716, 717, 718,719,720.

Zespó³ Kontroli

Wydzia³ Promocji Powiatu

Wydzia³ Finansowy

Tel. wew.: 775.

Tel. wew.: 713, 790, 791.

si³a o podjêcie czynnoci do z³o¿enia
z a l i c z k i n a p o k r y c i e w y d a t k ó w.
Koszty poniesie strona przegrana.
Pozew do s¹du konsumenckiego mog¹
kierowaæ zarówno konsumenci, jak i
przedsiêbiorcy.
Po otrzymaniu wniosku przewodnicz¹cy s¹du wysy³a pismo do
pozwanego, nak³aniaj¹c go do polubownego zakoñczenia sporu. Jeli do
takiej ugody nie dojdzie, a zostanie
podpisany zapis na polubowny s¹d
konsumencki, czyli zgoda obu stron
na rozstrzygniêcie sporu - dochodzi
do rozprawy. Termin rozprawy wyznacza siê tak, aby od daty z³o¿enia
owiadczenia nie up³ynê³o wiêcej ni¿
jeden miesi¹c. Podczas postêpowania ka¿da ze stron przedstawia swoje stanowisko dot. sprawy, swoje racje oraz dowody na ich poparcie. W
razie potrzeby s¹d przes³uchuje
wiadków, bada dokumenty oraz powo³uje bieg³ych. Przewodnicz¹cy w
toku rozprawy powinien sk³aniaæ
strony do pojednania. Rozprawa odbywa siê bez wzglêdu na niestawiennictwo jednej lub obu stron, chyba ¿e
przed rozpoczêciem rozprawy strona wnios³a o jej nieprzeprowadzenie
i wykaza³a, i¿ z przyczyn od niej niezale¿nych nie mo¿e siê stawiæ. Gwarancj¹ obiektywnoci orzeczeñ s¹du
jest trzyosobowy sk³ad orzekaj¹cy
sk³adaj¹cy siê

z przewodnicz¹cego

s¹du tzw. superarbitra oraz dwóch
arbitrów, przy czy jeden z nich reprezentuje organizacje konsumenckie,
drugi za reprezentuje organizacje
przedsiêbiorców. Arbitrzy orzekaj¹
bezstronnie, zgodnie z przepisami
prawa i zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego. Arbitrów powo³uje przewodnicz¹cy, istnieje jednak mo¿liwoæ, aby ka¿da strona sama dokona³a wyboru arbitra z listy sta³ych
arbitrów. Lista jest udostêpniana do
wgl¹du na ¿¹danie stron w Inspekcji
Handlowej. Wyrok s¹du polubownego ma tak¹ sam¹ moc prawn¹ jak
wyrok s¹du powszechnego. Oznacza
to, ¿e mo¿e byæ przymusowo wykonany przez komornika, po uprzednim stwierdzeniu jego wykonalnoci
przez s¹d pañstwowy. Od decyzji
s¹du polubownego nie przys³uguje
odwo³anie. Istnieje natomiast prawo
do wniesienia skargi o uchylenie wyroku do s¹du powszechnego w terminie jednego miesi¹ca od dorêczenia
wyroku. S¹d powszechny mo¿e
uchyliæ wyrok s¹du polubownego
tylko wówczas, kiedy uzna, i¿ s¹d
polubowny naruszy³ przepisy prawa, w tym przepisy proceduralne.
Rozstrzygniêcie sporu przed Sta³ym
Polubownym S¹dem Konsumenckim
jest szans¹ szybkiego i mniej kosztownego rozpatrzenia sporu dlatego
w przypadku braku mo¿liwoci porozumienia z przedsiêbiorc¹ warto
zastanowiæ siê nad tak¹ w³anie mo¿liwoci¹.
Ma³gorzata P³aszczyk

