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§ 1. Cele konkursu:
1. Wyró¿nienie i promowanie produktów i us³ug wytworzonych przez pro-

ducentów Powiatu Strzeleckiego.
2. Przekonanie mieszkañców Powiatu Strzeleckiego i Województwa Opol-

skiego do kupowania produktów i us³ug wytworzonych na terenie powia-
tu, w oparciu o lokalne surowce jako cechuj¹cych siê wysok¹ jako�ci¹.

3. Wzmocnienie dobrego wizerunku Powiatu � jako samorz¹du dzia³aj¹cego
na rzecz promocji przedsiêbiorczo�ci i wspieraj¹cego rozwój MM�P.

§ 2. Organizator Konkursu
Organizatorem konkursu jest Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego.

§ 3. Uczestnicy Konkursu
1. Do konkursu zapraszane s¹ wszystkie podmioty gospodarcze maj¹ce

siedzibê na terenie Powiatu Strzeleckiego i zg³aszaj¹ce w³asne pro-
dukty wytworzone w 2010 roku.

2. Warunkiem udzia³u w Konkursie jest z³o¿enie prawid³owo wype³nionego
zg³oszenia wraz z wymagan¹ dokumentacj¹. Formularz zg³oszenia stano-
wi¹cy za³¹cznik nr 1 dostêpny jest w dwutygodniku �Powiat Strzelecki�,
na stronie internetowej www.powiatstrzelecki.pl oraz w siedzibie organi-
zatora konkursu.

3. Uczestnicy bêd¹ konkurowaæ w nastêpuj¹cych kategoriach:
a) przetwórstwo rolno � spo¿ywcze;
b) dzia³alno�æ produkcyjna,
c) dzia³alno�æ us³ugowa.

§ 4. Organizacja konkursu (ocena produktów)
1. Konkurs jest przeprowadzany w trzech etapach.
2. Etap I konkursu � ZG£OSZENIA UCZESTNIKÓW

- trwa od 1 sierpnia do 31 pa�dziernika 2010 r.
Zg³oszenia produktu i firmy do konkursu przedsiêbiorca dokonuje na for-

mularzu zg³oszeniowym wraz z wymagan¹ dokumentacj¹ w sposób tradycyj-
ny poczt¹ lub elektronicznie na adres e-mail: pp@powiatstrzelecki.pl Niniej-
szy regulamin oraz formularz zg³oszeniowy stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 opraco-
wane przez organizatora konkursu s¹ dostêpne na stronie internetowej www.po-
wiatstrzelecki.pl i w siedzibie organizatora konkursu oraz zostan¹ opublikowa-
ne w dwóch sierpniowych wydaniach dwutygodnika �Powiat Strzelecki�.
3. Etap II konkursu � WERYFIKACJA ZG£OSZONYCH PRODUKTÓW

� od 1 listopada do 15 listopada 2010 r.
Organizator konkursu weryfikuje zg³oszone produkty (us³ugi). Weryfika-

cja polega na sprawdzeniu zgodno�ci zg³oszeñ z postanowieniami regulaminu i
prawid³owo�ci wype³nienia formularza, zw³aszcza  z kryterium wyszczegól-
nionym w § 3.1. Po weryfikacji organizator przedk³ada prawid³owo wype³nio-
ne formularze zg³oszeniowe Kapitule konkursowej oraz prezentuje zg³oszone
produkty/ us³ugi na ³amach dwutygodnika �Powiat Strzelecki� w celu dokona-
nia oceny przez konsumenta. Na etapie weryfikacji organizator mo¿e wyst¹piæ
do zg³oszonych po I etapie firm o dos³anie materia³ów dodatkowych pomoc-
nych w ocenie produktu (us³ugi).
4. Etap III konkursu:
A) WYBÓR NAJLEPSZEGO PRODUKTU POWIATU STRZELECKIE-
GO PRZEZ KAPITU£Ê � 16 listopada � 15 grudnia 2010 r.
- Organizator konkursu powo³a kapitu³ê ekspertów sk³adaj¹c¹ siê min. z 5

osób, która dokona wyboru najlepszego produktu w ka¿dej z kategorii
wymienionej w § 3.3.

- Kapitu³a ekspertów sporz¹dzi protokó³ oceny produktów, który stanowi
za³¹cznik nr 2 do niniejszego regulaminu, na podstawie indywidualnych
kart oceny produktów /us³ug� przyznaj¹c od 0 do 5 pkt. - za³¹cznik nr 3

- Kapitu³a przedstawi wyniki konkursu � 3 zwyciêzców w ka¿dej z kategorii
� Zarz¹dowi Powiatu.

- Przy ocenie produktów/ us³ug w zale¿no�ci od kategorii, bêd¹ brane pod
uwagê w szczególno�ci:

- Jako�æ produktu/ us³ugi (dokumenty potwierdzaj¹ce jako�æ, atesty, nor-
my),

- Innowacyjno�æ/ nowoczesny design,
- Konkurencyjno�æ (pozycja na rynku w regionie, kraju, za granic¹),
- Poszanowanie �rodowiska naturalnego,
- W³a�ciwo�ci praktyczne/ u¿yteczne produktu,
- Spektrum zastosowania produktu,
- Estetyka opakowania,
- W³a�ciwo�ci organoleptyczne (smak/ zapach/ wygl¹d),
- Estetyka wykonywania us³ugi,
- Kompleksowo�æ/ dostêpna gama wykonywanej us³ugi.
B) NAGRODA KONSUMENTA � G£OSOWANIE

 - 16 listopada 2010 r. � 15 stycznia 2011 r.
- Zg³oszone produkty/ us³ugi zostan¹ zaprezentowane mieszkañcom Powia-

tu Strzeleckiego na kolorowej wk³adce do dwutygodnika �Powiat Strzelec-
ki� w dwóch wydaniach, w ³¹cznym nak³adzie 10 000 egzemplarzy w celu
wyboru jednego produktu/ us³ugi jako nagrody konsumenta. Analogiczna
informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej powiatu www.po-
wiatstrzelecki.pl na okres nie krótszy ni¿ od 16 listopada do 15 stycznia
2011 r.

- Do dnia 17 listopada 2010 roku organizator konkursu powo³a jury, w któ-
rego sk³ad wchodziæ bêd¹: m¹¿ zaufania (cz³onek Rady Powiatu) oraz trzech
pracowników Starostwa Powiatowego. Do zadañ jury nale¿eæ bêdzie w
szczególno�ci:

a) zaplombowanie, a nastêpnie otwarcie urny do g³osowania,
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Instytucja pozwu zbiorowego
(class action) po raz pierwszy poja-
wi³a siê w Stanach Zjednoczonych. Na
potrzebê wprowadzenia do porz¹d-
ków prawnych poszczególnych
pañstw cz³onkowskich systemu po-
zwów zbiorowych wskazuje równie¿
Komisja Europejska. Takie przepisy
istniej¹ obecnie w kilkunastu krajach
UE � m.in. w Austrii, Francji, Holan-
dii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Niem-
czech, W³oszech i Szwecji. Od 19 lip-
ca mo¿liwo�æ kierowania do s¹du po-
zwów zbiorowych mamy równie¿ w
Polsce.

Zgodnie z nowymi rozwi¹zania-
mi mo¿liwo�æ tak¹ bêdzie mia³a
grupa co najmniej 10 osób � zarów-
no konsumentów, jak i przedsiêbior-
ców. Nowe przepisy obejmuj¹ rosz-
czenia zwi¹zane z naruszeniem praw
konsumentów, szkod¹ wyrz¹dzon¹
przez produkt niebezpieczny oraz
czynami niedozwolonymi, z wyj¹t-
kiem dóbr osobistych � np. uszko-
dzenia cia³a czy naruszenia dobrego
imienia. W przypadku roszczeñ finan-
sowych konieczne jest, aby kwota,
której domaga siê ka¿dy poszko-
dowany by³a taka sama � ujednoli-
cenie mo¿e nast¹piæ tak¿e w pod-
grupach licz¹cych co najmniej dwie
osoby. Pozew, w imieniu ca³ej gru-
py, sk³ada jej reprezentant, którym
obok cz³onka grupy mo¿e byæ po-
wiatowy lub miejski rzecznik kon-
sumentów � w odniesieniu do spraw,
które le¿¹ w jego kompetencjach. Po-
nadto konieczne jest ustanowienie
pe³nomocnika � adwokata lub radcy

Powiatowy Rzecznik Konsumentów informuje

Pozwy zbiorowe � czy razem bêdzie ³atwiej?
Od 19 lipca dochodzenie roszczeñ w ¿ycie wesz³y przepisy o pozwach grupowych .

prawnego, chyba ¿e takie kwalifika-
cje ma reprezentant. Wynagrodzenie
prawnika nie mo¿e przekraczaæ 20
proc. kwoty przyznanej przez s¹d
poszkodowanym. Pozew powinien
zawieraæ m.in. wniosek o rozpozna-
nie sprawy w postêpowaniu grupo-
wym oraz okre�lenie wysoko�ci rosz-
czenia ka¿dego z poszkodowanych.
Ponadto nale¿y do³¹czyæ o�wiadcze-
nia cz³onków grupy o przyst¹pieniu
do niej oraz umowê z pe³nomocni-
kiem, reguluj¹c¹ sposób jego wyna-
grodzenia. Koszt z³o¿enia pozwu to
2 proc. warto�ci przedmiotu sporu,
jednak nie mniej ni¿ 30 z³ i nie wiêcej
ni¿ 100 000 z³. Dodatkowe koszty
mog¹ siê wi¹zaæ z ustanowieniem
przez s¹d � na wniosek pozwanego
przedsiêbiorcy � kaucji na poczet
kosztów postêpowania s¹dowego, nie
wy¿szej jednak ni¿ 20 proc. warto�ci
sporu. Sk³adaj¹cy pozew bêdzie mu-
sia³ zdeponowaæ wówczas odpowied-
ni¹ kwotê w gotówce. Warto pamiê-
taæ, ¿e koszty postêpowania ponosi
przegrany, je�li wiêc sprawê wygraj¹
konsumenci � kaucja zostanie im zwró-
cona.

Sk³adaj¹cy pozew musi na swój
koszt opublikowaæ, w ogólnopolskiej
gazecie, informacjê o tocz¹cym siê po-
stêpowaniu. W og³oszeniu powinny
znale�æ siê m.in. nazwa s¹du, który
zajmuje siê spraw¹, strony postêpo-
wania, informacja o przedmiocie spo-
ru, a tak¿e o mo¿liwo�ci przyst¹pie-
nia do grupy w okre�lonym ka¿dora-
zowo terminie, nie d³u¿szym jednak
ni¿ trzy miesi¹ce od daty ukazania siê

og³oszenia � potem jest to niemo¿li-
we. Wyj¹tek dotyczy jedynie osób,
które samodzielnie z³o¿y³y pozew w
takiej samej sprawie. Wtedy mog¹ one
przy³¹czyæ siê do grupy nie pó�niej
ni¿ do dnia zakoñczenia postêpowa-
nia w pierwszej instancji. Osoby, któ-
re znalaz³y siê na li�cie zatwierdzonej
przez s¹d nie mog¹ ju¿ siê wycofaæ.
Pozwy zbiorowe mog¹ byæ równie¿
dodatkowym narzêdziem dla konsu-
mentów i przedsiêbiorców, których
prawa zosta³y naruszone przez sto-
sowanie antykonkurencyjnych prak-
tyk, np. szkody powsta³e w wyniku
wieloletniej zmowy cenowej lub nad-
u¿ycia pozycji rynkowej konkuren-
ta. W tym przypadku pomocne oka¿¹
siê decyzje prezesa Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów.

Warto pamiêtaæ, ¿e s¹d w ka¿dym
momencie mo¿e nakazaæ polubowne
rozwi¹zanie sprawy. Ponadto w trak-
cie trwania procesu, za zgod¹ co naj-
mniej po³owy cz³onków grupy, mo¿e
nast¹piæ wycofanie pozwu, zrzecze-
nie siê lub ograniczenie roszczenia oraz
zawarcie ugody � chyba ¿e sprzeciwi
siê temu s¹d.

Zanim sprawa trafi na wokandê
warto spróbowaæ rozwi¹zaæ spór z
przedsiêbiorc¹ polubownie.
Czy taka mo¿liwo�æ dochodzenia
swych praw i odszkodowania oka¿e
siê u³atwieniem dla polskich konsu-
mentów? Poka¿e praktyka.

Ma³gorzata P³aszczyk
Wykorzystano materia³y UOKiK

Wakacyjne rady Powiatowej Stacji Sanitarno � Epidemiologicznej
 w Strzelcach Opolskich

Opalaj siê
z g³ow¹

�Bezpieczna woda� to promocja bezpiecznego zachowania w wodzie, nad
wod¹ oraz na wodzie dzieci i m³odzie¿y szkolnej w czasie letniego wypoczynki
jak równie¿ upowszechnienie kultury fizycznej i sportu. Projekt ma zasiêg
ogólnopolski i ma na celu edukacjê dzieci i m³odzie¿y szkolnej w temacie bez-
piecznego wypoczynku, rozpropagowanie podstawowej wiedzy i zachowania
w nag³ych niebezpiecznych sytuacjach. Nabyta wiedza przyczyni siê, je�li nie
do wyeliminowania to przynajmniej do zmniejszenia ilo�ci wypadków , któ-
rym ulegaj¹ dzieci i m³odzie¿ podczas k¹pieli, jak i podczas korzystania ze
sprzêtu p³ywaj¹cego.

Akcja informacyjno�edukacyjna Ministerstwa Sportu i Turystyki prowa-
dzona jest we wspó³pracy z wieloma partnerami, w tym:
- Ministerstwem Edukacji Narodowej,
- Ministerstwem Zdrowia,
- Ministerstwem Spraw Wewnêtrznych i Administracji,
- Komend¹ G³ówn¹ Policji,
- Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym,
- Polskim Towarzystwem Turystyczno Krajoznawczym,
- Polsk¹ Organizacj¹ Turystyczn¹.

W formie elektronicznej materia³ edukacyjny w postaci broszury jak i pla-
katu akcji �Bezpieczna woda� jest do pobrania i wydrukowania do u¿ytku
zarówno przez nauczycieli, rodziców, dzieci i m³odzie¿ szkoln¹, ich opieku-
nów celem promowania akcji oraz jako materia³ edukacyjny pomocny na wszel-
kiego rodzaju lekcjach, zajêciach pozaszkolnych i obozach organizowanych
podczas letniego wypoczynku

 Materia³y akcji �Bezpieczna woda� - do pobrania i wydrukowa-
nia: http://www.zyjbezpiecznie.policja.pl/portal/zb/836/55473/
quotBezpieczna_wodaquot__akcja_informacyjnoedukacyjna.html

�Bezpieczna woda�
- akcja informacyjno-edukacyjna

W okresie let-
nim czêsto prze-
bywamy na �wie-
¿ym powietrzu,

zw³aszcza przy
dobrej pogodzie, jed-

nak czêsto bywa to niebezpieczne. W
godzinach  pomiêdzy 1000 a 1500  je-
ste�my nara¿eni na szkodliwe dzia³a-
nie promieniowani ultrafioletowych
(UV). W tych godzinach nale¿y chro-
niæ siê przed s³oñcem pamiêtaj¹c, ¿e
k¹piel w basenie, jeziorze czy morzu
nie stanowi dla nas ¿adnej ochrony,
gdy¿ promieniowanie to przenika
przez wodê.

Przebywaj¹c d³u¿szy czas na s³oñ-
cu nale¿y stosowaæ odpowiednie pre-
paraty  zawieraj¹ce filtr przeciws³o-
neczny. Koniecznie nale¿y nosiæ na-
krycie g³owy w jasnym odcieniu np.
czapkê z daszkiem lub kapelusz. Nie
stosuj¹c ¿adnych kosmetyków z fil-
trem przeciws³onecznym nale¿y no-
siæ odzie¿ chroni¹c¹ nas przed s³oñ-
cem � koszule z rêkawami zakrywa-
j¹cymi ramiona, spodnie z d³ugimi no-
gawkami. Nosz¹c w³a�ciwe okulary
przeciws³oneczne chronimy nasze
oczy.

Odradza siê korzystania z sola-
riów, gdy¿ urz¹dzenia w nich stoso-
wane emituj¹ promieniowanie zwiêk-
szaj¹ce ryzyko zachorowania na raka
skóry.

Nale¿y uwa¿aæ na poparzenia
s³oneczne, gdy¿ ju¿ piêciokrotne po-
parzenie podwaja ryzyko rozwoju
raka skóry.


