
5P O W I A T   S T R Z E L E C K I

ZESPÓ£ SZKÓ£ ZAWODOWYCH NR 1
w STRZELCACH OPOLSKICH

w roku szkolnym 2007/2008
oferuje kszta³cenie w nastêpuj¹cych typach szkó³:

TECHNIKUM (4 lata)

zawody:
* technik mechanik

od klasy III specjalizacja:
- obróbka skrawaniem z programowaniem

obrabiarek sterowanych numerycznie
- spawalnictwo z mo¿liwo�ci¹ uzyskania

uprawnieñ spawalniczych
* technik elektryk

* technik spedytor
* technik organizacji us³ug

gastronomicznych
* technik handlowiec
* technik ekonomista
* technik agrobiznesu

LICEUM
PROFILOWANE (3 lata)
profile:
* us³ugowo-gospodarczy
* socjalny

TECHNIKUM
UZUPE£NIAJ¥CE (3 lata)
na podbudowie programowej zasadniczej szko³y
zawodowej

ZASADNICZA SZKO£A ZAWODOWA (2 lub 3 lata)

Zajêcia praktyczne  na Warsztatach
Szkolnych w zawodach:
* �lusarz z dodatkow¹ ofert¹:
- spawalnictwo z mo¿liwo�ci¹ uzyska-

nia uprawnieñ spawalniczych
* operator obrabiarek skrawaj¹cych
- z dodatkow¹ ofert¹ obs³ugi obrabia-

rek sterowanych numerycznie
Szko³a jest O�rodkiem Egzaminacyj-
nym dla przeprowadzenia egzaminów
zawodowych w kszta³conych zawodach
technika oraz odbywaj¹cych zajêcia
praktyczne na Warsztatach Szkolnych

Zajêcia praktyczne w nierzemie�lniczych
i rzemie�lniczych zak³adach pracy w zawodach
kszta³conych w szkole w klasach jedno-, dwu-
lub wielozawodowych m.in.:
* stolarz
* murarz
* sprzedawca
* malarz-tapeciarz
* kucharz ma³ej gastronomii
* mechanik pojazdów samochodowych
* elektryk
* piekarz
* inne zawody

TERMIN SK£ADANIA DOKUMENTÓW: 11.04.2007-25.05.2007r.
MO¯LIWO�Æ ZMIANY SZKO£Y: 11.06.2007-18.06.2007r.

- podanie o przyjêcie do szko³y � wzór w sekretariacie  szko³y lub na stronie internetowej
- 2 zdjêcia (podpisane na odwrocie)
- �wiadectwo ukoñczenia gimnazjum
- za�wiadczenie o uzyskanej liczbie punktów z egzaminu koñcowego
- za�wiadczenie o  uzyskaniu tytu³u laureata i finalisty olimpiad przedmiotowych i kon-

kursów
- za�wiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ zdrowotnych do kszta³cenia w okre-

�lonym zawodzie
- za�wiadczenie o przyjêciu do zak³adu pracy na zajêcia praktyczne po wcze�niejszym uzgod-

nieniu ze szko³¹ nazwy zawodu i zak³adu pracy
- karta zdrowia ucznia

NAUKA  W  ZESPOLE  SZKÓ£
ZAWODOWYCH  NR 1
TO  DOBRY  WYBÓR!!!

DRZWI OTWARTE
7 marca 2007 r. w godz. 8.00 - 14.00

Z A P R A S Z A M Y !!!

Powiatowy Rzecznik Konsu-
mentów wykonuje zadania samo-
rz¹du powiatowego w zakresie
ochrony praw i interesów konsu-
mentów. Jest instytucj¹ samorz¹-
dow¹ o charakterze doradczym dla
indywidualnego konsumenta.

Do jego zadañ w szczególno�ci
nale¿y:
* poradnictwo (zapewnienie kon-

sumentom bezpo�redniego po-
radnictwa w zakresie ochrony ich
interesów)

* informacja (informacja prawna
o zakresie praw konsumentów)

* wystêpowanie do przedsiêbior-
ców w sprawach ochrony praw i
interesów konsumentów

* edukacja (prowadzenie eduka-
cji konsumenckiej)

* pomoc w s¹dowym dochodze-
niu praw
Nie ma on uprawnieñ do wy-

dawania nakazów, zakazów, na-
k³adania kar i grzywien na przed-
siêbiorców. S³u¿y przede wszyst-
kim bezp³atn¹ porad¹ prawn¹, a w
celu wyegzekwowania nale¿nych
konsumentowi �wiadczeñ wyko-
rzystuje uprawnienia procesowe.
Sprawy, które trafiaj¹ do Rzecz-
nika z pro�b¹ o interwencjê s¹ za-
zwyczaj skomplikowane, a konsu-
menci nie byli w stanie za³atwiæ w
sposób polubowny samodzielnie.

W roku 2006 zarejestrowano ofi-
cjalnie 180 takich spraw. W 2005 roku
by³o ich 115, natomiast w 2004 r. �
40. Zatem liczba spraw wp³ywaj¹-
cych do Rzecznika Powiatowego w
Strzelcach ca³y czas wzrasta.

Rzecznik udzieli³ w roku 2006
1.393 porady (w roku 2005 - 689),
co �wiadczy o zapotrzebowaniu na
poradnictwo konsumenckie, z czego:
- 582 dotyczy³o us³ug,
- 672 - umów sprzeda¿y
- 139 - umów poza lokalem
przedsiêbiorstwa i na odleg³o�æ.

Ze 180 oficjalnie zarejestrowa-
nych spraw z 2006 r. 139 zosta³o do
dzi� zrealizowanych, w tym 112 na
korzy�æ konsumentów, w 20 konsu-
menci odst¹pili od dalszego docho-
dzenia roszczeñ,  a 7 zakoñczy³o siê
negatywnie.

Sprawy, w których konsumenci
odst¹pili od roszczeñ to przede
wszystkim reklamacje obuwia i s¹ to
sprawy, w których konsumenci nie
mieli racji. Pozosta³e sprawy s¹ w
toku � 4 bêd¹ rozpatrywane przed
Sta³ym Polubownym S¹dem Konsu-
menckim, 3 tocz¹ siê przed s¹dem
powszechnym, 2 prawdopodobnie
równie¿ trafi¹ do s¹du, natomiast w
pozosta³ych toczy siê mediacja i mam
nadziejê, ¿e uda siê je zakoñczyæ
polubownie.

Ponad 80% spraw zakoñczy³o
siê pozytywnie dla konsumentów,
zatem skuteczno�æ podejmowanych
interwencji jest wysoka.

Powiatowy rzecznik konsumen-
tów w terminie do dnia 31 marca ka¿-
dego roku przedk³ada Radzie Powia-
tu do zatwierdzenia sprawozdanie
ze swojej dzia³alno�ci w roku po-
przednim. Zatwierdzone przez Radê
sprawozdanie rzecznik konsumen-
tów przekazuje w³a�ciwej miejsco-
wo delegaturze Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów.

Szczegó³owa informacja doty-
cz¹ca roku 2006 przedstawiona zo-
stanie w nastêpnym numerze �Po-
wiatu Strzeleckiego�.

Rzecznik zajmowa³ siê m.in. in-
terwencjami w sprawach:
* polubownego zakoñczenia spra-
wy reklamacji us³ugi fryzjerskiej -
sprawa by³a kontrowersyjna, gdy¿
stanowiska stron sporu by³y diame-
tralnie odmienne, a konsumentka nie
posiada³a dowodów. W wyniku spo-
tkania stron w siedzibie Rzecznika
spisano protokó³ z polubownego za-
koñczenia sporu i zak³ad fryzjerski
wyp³aci³ konsumentce na miejscu
kwotê 300 z³, wynikaj¹c¹ z koniecz-
no�ci poprawy us³ugi w innym za-
k³adzie, kosztów od¿ywek oraz do-
jazdów do Strzelec w celu zakoñ-
czenia reklamacji,
* odst¹pienie od roszczeñ firmy
dzia³aj¹cej poza lokalem przedsiê-
biorstwa wobec konsumentki � oso-
by niepe³nosprawnej. Konsument-
ka zachowa³a towar � materac reha-
bilitacyjny i nie musi sp³acaæ zale-
g³ych rat w wysoko�ci 1200 z³. Fir-
ma naruszy³a przepisy dotycz¹ce
zawierania umów poza lokalem
przedsiêbiorstwa, dlatego te¿ zapro-
ponowa³a takie polubowne zakoñ-
czenie sporu, na które zgodzi³a siê
konsumentka.
* odst¹pienia od roszczeñ firmy
windykacyjnej wobec konsumentki
na kwotê 6.951,58 z³. Kwota doty-
czy³a zakupionego urz¹dzenia RA-
INBOW. Od umowy konsumentka
odst¹pi³a w terminie i zwróci³a urz¹-
dzenie kilka lat temu. Nie posiada³a
jednak dowodów zwrotu urz¹dze-
nia ani odst¹pienia. Firma w miêdzy-
czasie upad³a, inna firma wykupi³a
jej d³ugi i domaga³a siê od konsu-
mentki wspomnianej kwoty. Rosz-
czenie by³o bezzasadne oraz
przedawnione i po interwencji
Rzecznika firma od niego odst¹pi³a,
mimo wcze�niejszych przeds¹do-
wych wezwañ do zap³aty.
* Zakoñczenia reklamacji okien �
us³ugê poprawiono po interwencji
Rzecznika. Konsumentka od czte-
rech lat przed zwróceniem siê do
Rzecznika nie mog³a zakoñczyæ po-
lubownie sprawy przedmiotowej
reklamacji.

Rok 2006 by³ rokiem udanym,
zarówno pod wzglêdem podejmo-
wanych przez Rzecznika kroków
oraz udzielania bezp³atnych porad.

Uwa¿am, i¿ warto podejmowaæ
próby dochodzenia swych praw,
gdy¿ kszta³tuje to �wiadomo�æ za-
równo samych konsumentów, jak i
przedsiêbiorców, a tym samym po-
prawia siê jako�æ sprzeda¿y i
us³ug na terenie powiatu.

Ma³gorzata P³aszczyk
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Na k³opoty... rzecznik


