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Dom Pomocy Spo³ecznej
w Strzelce Opolskie
tel. 4612329, 4613480
z fili¹ w Szymiszowie
tel. 4617736
z fili¹ w Le�nicy
tel. 4615253

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

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

Zespó³ Szkó³ w Strzelcach Opolskich
tel. 4612225

Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr1
w Strzelcach Op.
tel. 4612701
e-mail: zsz-strzelceop@oswiata.org.pl

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

Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Zawadzkiem
tel. 4616430
e-mail: LICEUMZA@Edu.APPIE.PL

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelce Opolskie
tel. 4613381, 4613901

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Op.
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 Op.
tel. 4612882
e-mail: gimspecj@tlen.pl

Zespó³ Szkó³ Specjalnych przy DPS
w Kad³ubie
tel. 4636422, 4636744
e-mail: SMMKadlub@go2.pl

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

Szkolne Schronisko M³odzie¿owe
w Górze �w. Anny
tel. 4615473

Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki
Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4613291-95

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

Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich
tel. 4621200, 4621903

Powiatowy Inspektorat 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

Sekretariat Starosty
tel. +48 77 4639093
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
wew. 220
Wydzia³ Ruchu Drogowego
i Dróg Powiatowych
wew. 117, 118, 119, 120, 121, 124,
125, 150, 149, 151, 152, 153
Wydzia³ Finansowy
wew. 127, 128, 131, 229, 201, 202, 203
Wydzia³ Geodezji, kartografii, Katastru
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Czêsto pytacie Pañstwo, w jakich
instytucjach i organizacjach mo-
¿ecie - jako konsumenci - szukaæ
pomocy i w jakim zakresie.
Oto pierwsza czê�æ informacji.

Ochrona konsumenta jest w na-
szym kraju zadaniem wielu instytu-
cji. W powszechnej �wiadomo�ci
utrwali³ siê wizerunek Urzêdu Ochro-
ny Konkurencji i Konsumentów,
Rzecznika Konsumentów, Federacji
Konsumentów, Inspekcji Handlowej,
czy s¹du polubownego. Ka¿da z tych
instytucji, realizuj¹c w³a�ciwe tylko
dla siebie zadania, ma do spe³nienia
donios³¹ rolê w zakresie ochrony praw
konsumenta. Wszystkie, realizuj¹c
cz¹stkowe zadania w tym zakresie,
wzajemnie siê uzupe³niaj¹ i tworz¹
spójny system zapewniaj¹cy konsu-
mentowi ochronê prawn¹.
Podstawowe znaczenie maj¹: Prezes
Urzêdu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów (instytucja rz¹dowa
zajmuj¹ca siê ochron¹ konsumenta
zbiorowego) wraz z Inspekcj¹ Han-
dlow¹, powiatowi (miejscy) rzecz-
nicy konsumentów (instytucja sa-
morz¹dowa zajmuj¹ca siê ochron¹
konsumenta indywidualnego) oraz
organizacje spo³eczne (np. Federa-
cja Konsumentów zajmuj¹ca siê za-
równo pomoc¹ konsumentowi indy-
widualnemu, jak i dzia³aniami lobby-
stycznymi na rzecz zbiorowo�ci kon-
sumentów, czy Stowarzyszenie
Konsumentów Polskich). Poza tym
wymieniæ tu mo¿na jeszcze instytu-
cje powo³ane do ochrony konsumen-
ta w w¹skim i specjalistycznym za-
kresie. Rolê tak¹ pe³ni¹: Rzecznik
Ubezpieczonych, Arbiter Bankowy,
Prezes Urzêdu Regulacji Energe-
tyki.

Instytucje publiczne i organizacje
spo³eczne ochrony konsumenta

Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi

Poni¿ej przedstawiona zostanie krót-
ka charakterystyka wszystkich in-
stytucji, ze szczególnym wskazaniem
zadañ z zakresu ochrony praw kon-
sumenta.
Centralnym organem administracji
rz¹dowej w³a�ciwym w sprawach
ochrony konkurencji i konsumentów
jest Prezes Urzêdu Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów. Do za-
kresu dzia³ania Prezesa Urzêdu nale-
¿y miêdzy innymi:
- sprawowanie kontroli przestrze-

gania przez przedsiêbiorców
przepisów ustawy,

- wydawanie, w przypadkach okre-
�lonych ustaw¹, decyzji w spra-
wach przeciwdzia³ania prakty-
kom ograniczaj¹cym konkuren-
cjê, w sprawach koncentracji lub
podzia³u przedsiêbiorców oraz
przeciwdzia³ania praktykom na-
ruszaj¹cym zbiorowe interesy
konsumentów, a tak¿e decyzji w
sprawach kar pieniê¿nych,

- przygotowywanie projektów
rz¹dowej polityki konsumenckiej,

- opracowywanie i przedk³adanie
Radzie Ministrów projektów ak-
tów prawnych dotycz¹cych
ochrony interesów konsumentów,

- opiniowanie projektów aktów
prawnych dotycz¹cych ochrony
interesów konsumentów,

- wystêpowanie do przedsiêbior-
ców i zwi¹zków przedsiêbior-
ców w sprawach ochrony praw i
interesów konsumentów,

- podejmowanie czynno�ci wyni-
kaj¹cych z przepisów o zwalcza-
niu nieuczciwej konkurencji,

- wystêpowanie do wyspecjalizo-
wanych jednostek i odpowied-
nich organów kontroli pañstwo-

wej o wykonanie badañ prze-
strzegania praw konsumentów,

- nadzór nad ogólnym bezpieczeñ-
stwem produktów przeznaczo-
nych dla konsumentów w zakre-
sie wynikaj¹cym z przepisów o
ogólnym bezpieczeñstwie pro-
duktów,

- inicjowanie badañ towarów i
us³ug, wykonywanych przez or-
ganizacje konsumenckie,

- opracowywanie i wydawanie
publikacji oraz programów edu-
kacyjnych popularyzuj¹cych
wiedzê o prawach konsumentów,

- gromadzenie i upowszechnianie
orzecznictwa w sprawach z za-
kresu ochrony konkurencji i kon-
sumentów.
Prezesowi Urzêdu podlega In-

spekcja Handlowa, która jest wy-
specjalizowanym organem kontroli
powo³anym do ochrony interesów i
praw konsumentów oraz interesów
gospodarczych pañstwa. Do zadañ
Inspekcji nale¿y w szczególno�ci:
- kontrola legalno�ci i rzetelno�ci

dzia³ania przedsiêbiorców pro-
wadz¹cych dzia³alno�æ gospo-
darcz¹ w rozumieniu przepisów
odrêbnych w zakresie produkcji,
handlu i us³ug,

- kontrola produktów wprowa-
dzonych do obrotu w zakresie
zgodno�ci z zasadniczymi wyma-
ganiami okre�lonymi w przepi-
sach odrêbnych z wy³¹czeniem
produktów podlegaj¹cych nad-
zorowi innych w³a�ciwych orga-
nów,

- kontrola produktów znajduj¹-
cych siê w obrocie handlowym
lub przeznaczonych do wprowa-
dzenia do takiego obrotu, w tym
w zakresie oznakowania i zafa³-
szowañ, oraz kontrola us³ug,

- podejmowanie mediacji w celu
ochrony interesów i praw kon-
sumentów,

- organizowanie i prowadzenie sta-
³ych polubownych s¹dów kon-
sumenckich,

- prowadzenie poradnictwa konsu-
menckiego.

Zadania samorz¹du powiatowego w
zakresie ochrony praw konsumentów
wykonuje natomiast powiatowy
(miejski) rzecznik konsumentów.
Do zadañ rzecznika konsumentów w
szczególno�ci nale¿y:
- zapewnienie bezp³atnego porad-

nictwa konsumenckiego i infor-
macji prawnej w zakresie ochro-
ny interesów konsumentów,

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

- prowadzenie edukacji konsu-
menckiej,

- wytaczanie powództw na rzecz
konsumentów oraz wstêpowa-
nie, za ich zgod¹, do tocz¹cego
siê postêpowania w sprawach o
ochronê interesów konsumentów
Do zadañ rzecznika nale¿y rów-

nie¿ wspó³dzia³anie z w³a�ciwymi
miejscowo delegaturami Urzêdu, or-
ganami Inspekcji Handlowej oraz or-
ganizacjami konsumenckimi, sk³ada-
nie wniosków w sprawie stanowie-
nia i zmiany przepisów prawa miej-
scowego w zakresie ochrony intere-
sów konsumentów oraz wykonywa-
nie innych zadañ okre�lonych w usta-
wie lub w przepisach odrêbnych.

Na tle innych instytucji publicz-
nych zajmuj¹cych siê ochron¹ intere-
sów konsumentów, tj. Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów, Inspekcji Handlowej - rzecznik
konsumentów jest instytucj¹ samo-
rz¹dow¹ o charakterze doradczym dla
indywidualnego konsumenta. Nie
maj¹c uprawnieñ do wydawania na-
kazów, zakazów, nak³adania kar i
grzywien na przedsiêbiorców, rzecz-
nik mo¿e s³u¿yæ konsumentowi
przede wszystkim bezp³atn¹, fa-
chow¹ porad¹ prawn¹, a w celu wy-
egzekwowania nale¿nych konsumen-
towi �wiadczeñ wykorzystaæ upraw-
nienia procesowe.

Dariusz Steñko

Polska równie¿ w zakresie swojego
prawa, wprowadzi³a ju¿ odpowied-
nie regulacje u³atwiaj¹ce kobietom
funkcjonowanie na rynku pracy. Pra-
wo to m.in. zakazuje dyskrymina-
cji ze wzglêdu na p³eæ - np. w do-
stêpie do zatrudnienia, w zakresie
wynagrodzenia i warunków pracy, w
obszarach zwi¹zanych z zabezpie-
czeniem spo³ecznym. Gwarantuje nie
tylko równe prawa, lecz tak¿e rów-
no�æ szans. Analogiczne przepisy ju¿
w tej chwili obowi¹zuj¹ w polskim
prawie, zosta³y wprowadzone do
kodeksu pracy. Oto podstawowe in-
formacje, zgodnie z zapowiedzi¹ z
poprzedniego numeru gazety.
Z dyskryminacj¹ bezpo�redni¹
mamy do czynienia w sytuacji, kie-
dy kobiety i mê¿czy�ni s¹ traktowa-
ni w ró¿ny sposób, nie maj¹cy obiek-
tywnego i racjonalnego uzasadnienia,
a powodem ró¿nego traktowania jest
p³eæ. Jeste� dyskryminowana, je¿eli
zarabiasz mniej ni¿ mê¿czyzna na
tym samym stanowisku (zasada
równej p³acy za tê sam¹ pracê), ale
tak¿e wtedy, gdy Twoje wynagrodze-
nie jest ni¿sze, mimo ¿e warto�æ two-
jej pracy jest porównywalna z war-
to�ci¹ pracy mê¿czyzny, nawet je�li
wykonujecie ró¿ne funkcje (zasada
równej p³acy za pracê równej war-
to�ci). Tak samo dyskryminacj¹ jest
odmowa przyjêcia Ciê do pracy,
awansu albo skierowania na szkole-
nie dlatego, ¿e jeste� w ci¹¿y lub ju¿
jeste� matk¹.

O dyskryminacji po�redniej mówi-
my wtedy, gdy prawo, przepis praw-
ny, polityka lub praktyka, pozornie
neutralne, maj¹ negatywne skutki dla
znacz¹cej liczby przedstawicieli jed-
nej p³ci, chyba ¿e stosowanie takiego
uregulowania, kryterium lub prakty-
ki jest w³a�ciwe i niezbêdne, a tak¿e
mo¿e byæ usprawiedliwione czynni-
kami nie zwi¹zanymi z p³ci¹.
Je¿eli pracujesz w niepe³nym wymia-
rze godzin i stawka za godzinê Two-
jej pracy jest ni¿sza od stawki osoby
zatrudnionej na pe³en etat, a przy tym
wiêkszo�æ osób pracuj¹cych na czê�æ
etatu to kobiety, a na ca³y etat - mê¿-
czy�ni - masz do czynienia z dys-
kryminacj¹ po�redni¹. Je¿eli w zwi¹z-
ku z prac¹ w niepe³nym wymiarze
nie przys³uguje Ci dodatek, nagroda,
premia, to równie¿ jest to dyskrymi-
nacja po�rednia.
Kryteria oceny warto�ci pracy
musz¹ byæ jasne i sk³adaæ siê z takich
elementów jak kwalifikacje, prakty-
ka i do�wiadczenie zawodowe, a tak-
¿e stopieñ odpowiedzialno�ci wysi³-
ku (fizycznego, jak i psychicznego)
koniecznego do wykonania pracy.
Równe traktowanie
Masz prawo do równego traktowa-
nia w miejscu pracy, w tym: warun-
ków pracy, równego z mê¿czyznami
dostêpu do szkoleñ podnosz¹cych
kwalifikacje oraz awansu.
Zasada równego traktowania kobiet i
mê¿czyzn dotyczy równie¿ proce-

su przyjmowania do pracy. Oferty
pracy zawieraj¹ce wymagania co do
p³ci kandydata/tki s¹ sprzeczne z pra-
wem zarówno polskim, jak i europej-
skim. To oznacza, ¿e nie mo¿na na-
pisaæ w og³oszeniu: zatrudnimy pie-
lêgniarki, kierowcê, magazyniera, tyl-
ko: �zatrudnimy osobê do prac pielê-
gniarskich�, �osobê do prowadzenia
samochodu, czy obs³ugi magazynu�.
Zakazane jest domaganie siê od kan-
dydatki do pracy przedstawienia te-
stów ci¹¿owych czy deklaracji doty-
cz¹cych sytuacji rodzinnej (liczby
dzieci lub ewentualnego za³o¿enia
rodziny).
W zwi¹zku z tym, ¿e niektóre zawo-
dy s¹ zdominowane przez kobiety, a
inne przez mê¿czyzn mo¿liwe jest
stosowanie przez pracodawców me-
chanizmów pozwalaj¹cych na wy-
równanie udzia³u kobiet i mê¿-
czyzn w danym sektorze. Np. je¿eli
w firmie stanowiska mened¿erskie
zajmuj¹ g³ównie mê¿czy�ni, to przy
zatrudnianiu nowych osób, gdy kan-
dydat i kandydatka maj¹ równe kwa-
lifikacje, pracodawca mo¿e daæ pierw-
szeñstwo kobiecie. Je¿eli jeste� w
ci¹¿y, tu¿ po porodzie lub karmisz
dziecko, pracodawca ma obowi¹zek
zapewniæ Ci ochronê zdrowia, bez-
pieczeñstwo pracy oraz gwarantowa-
ny ustawowo urlop macierzyñski, co
najmniej 12-tygodniowy. Je¿eli wy-
konywany przez Ciebie zawód mo¿e
w jakikolwiek sposób zagra¿aæ Two-

jemu zdrowiu lub ¿yciu, to praco-
dawca musi zapewniæ Ci przeniesie-
nie do bezpieczniejszej pracy lub
udzieliæ p³atnego urlopu. Pracodaw-
ca nie ma prawa zwolniæ Ciê z pracy
z powodu ci¹¿y lub choroby zwi¹-
zanej z ci¹¿¹ do momentu zakoñcze-
nia urlopu macierzyñskiego. Od nie-
dawna mo¿esz dzieliæ czê�æ urlo-
pu rodzicielskiego z ojcem dziec-
ka. W tym okresie Tobie lub ojcu
dziecka przys³uguje zasi³ek macie-
rzyñski/ojcowski. Po wykorzystaniu
urlopu rodzicielskiego pracodawca
ma obowi¹zek przywróciæ Ciebie lub
ojca dziecka na to samo miejsce pra-
cy, na stanowisko równorzêdne lub
podobne. Pracodawca ma obowi¹-
zek poinformowania wszystkich
zatrudnionych o przepisach doty-
cz¹cych równego traktowania ko-
biet i mê¿czyzn. Masz prawo do-
magaæ siê równouprawnienia w
pracy, a tak¿e zaskar¿aæ do s¹du
pracodawcê za dyskryminuj¹ce dzia-
³ania. Przed s¹dem to pracodawca
musi udowodniæ, ¿e ró¿ne trakto-
wanie pracowników nie wynika z
tego, ¿e s¹ kobietami czy mê¿czy-
znami. Dochodzenie przez Ciebie
praw nie mo¿e byæ powodem zwol-
nienia Ciê z pracy. Postêpuj¹c w ten
sposób, pracodawca z³ama³by kodeks
pracy. Je¿eli s¹d uzna, ¿e to Ty mia-
³a� racjê, nale¿y Ci siê odszkodo-
wanie.

Prawa w kodeksie pracy stoj¹ po stro-
nie kobiet. Warto jednak pamiêtaæ, ¿e
miêdzy liter¹ prawa a praktyk¹ jest
spora ró¿nica. O tê praktykê nale¿y
walczyæ.

Prawa kobiet na rynku pracy


