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Bardzo czêsto w sporach konsu-menckich mamy problemy z docho-dzeniem swoich praw z powodu bra-ku pisemnej umowy lub nie�cis³o�ciw jej tre�ci. Wiele pró�b o interwen-cjê trafiaj¹cych do Rzecznika to spra-wy, w których posiadanie pisemnejumowy pozwoli³oby unikn¹æ sporu.Pamiêtajmy, i¿ przedsiêbiorcy cza-sem celowo wol¹ nie zawieraæ pisem-nych umów i nie deklarowaæ konkret-nego zakresu us³ug. Dla w³asnego bez-pieczeñstwa jednak nie decydujmysiê, zw³aszcza w przypadku us³ug nafirmê, która �broni siê� przed zawar-ciem umowy. Nawet w przypadkudrobnych us³ug warto mieæ pisemnepotwierdzenie, co wchodzi w jej za-kres � np. oddaj¹c samochód do warsz-tatu.Umowy zawieramy codziennie,choæ siê oczywi�cie nad tym nie za-stanawiamy. Kupno chleba, gazety,jogurtu to te¿ umowa, a prawa i obo-wi¹zki stron takiej umowy s¹ �ci�leokre�lone przez przepisy prawa.Sprzedawca odpowiada przed nami,np. ¿e jogurt nadaje siê do jedzenia,buty do chodzenia, pralka musi praæ,a lodówka ch³odziæ. My za gazetêp³acimy  i po jej przeczytaniu niewracamy do kiosku i nie ¿¹damyzwrotu pieniêdzy. Do zawarcia umo-wy dochodzi, gdy p³acimy za pro-dukt, umowa jednak mo¿e byæ zre-alizowana pó�niej, np. gdy sprze-dawca dostarczy nam pralkê dodomu.Umowê zawieramy na pi�mie,aby mieæ dowód. Z ustaleñ ustnych,jak wiadomo, du¿o ³atwiej siê wyco-faæ i du¿o trudniej udowodniæ, ¿e wogóle mia³y miejsce. Nie mamy oczy-wi�cie obowi¹zku spisywaæ umowyo kupno jogurtu, a nawet bardzo dro-giej pralki. Ale ju¿ w przypadku sa-mochodu oczekujemy, ¿e zakup, choænie musi, to zostanie potwierdzonyumow¹. Dobrze, je�li tego samegooczekujemy zlecaj¹c remont miesz-kania, ³atwiej bêdzie nam udowodniæ,

Zadbajmy o tre�æ umowy
¿e zamawiali�my bia³e szafki kuchen-ne, a nie czarne. Zgodnie z obowi¹-zuj¹cymi przepisami umowa na kwo-tê powy¿ej 2000 z³ powinna byæ za-warta na pi�mie. Jednak mo¿na ¿¹dacpotwierdzenia pisemnego ka¿dejumowy.Przy sprzeda¿y na raty, na przed-p³aty, na zamówienie, wed³ug wzorulub na próbê oraz sprzeda¿y za cenêpowy¿ej dwóch tysiêcy z³otychsprzedawca zobowi¹zany jest po-twierdziæ na pi�mie wszystkie istot-ne postanowienia zawartej umowy.Na ¿¹danie kupuj¹cego wydaæ pi-semne potwierdzenie zawarciaumowy, zawieraj¹ce oznaczeniesprzedawcy z jego adresem, datêsprzeda¿y oraz okre�lenie towarukonsumpcyjnego, jego ilo�æ i cenêW niektórych sytuacjach spisa-nie umowy jest równie¿ wymaganeprzez przepisy, tak jak umowa z ban-kiem, biurem podró¿y, ubezpieczy-cielem. Podpisujemy zatem umowêz bankiem, ale czy j¹ czytamy? Z tymbywa ró¿nie. Tymczasem podpisz³o¿ony pod umow¹ oznacza, ¿e siêgodzimy na zawarte w niej posta-nowienia. Nie wierzmy w ustne za-pewnienia sprzedawcy. ¯¹dajmy ichpotwierdzenia. Mo¿e siê bowiemokazaæ, ¿e zostaniemy szczê�liwy-mi posiadaczami sprzêtu, którego by-�my nigdy nie kupili gdyby nie za-pewnienia sprzedawcy o jego szcze-gólnych w³a�ciwo�ciach, których taknaprawdê nie posiada.Ogóln¹ zasad¹ jest przestrzeganieumów, a wycofanie siê z umowy jestmo¿liwe tylko w niektórych przy-padkach.Mo¿emy odst¹piæ od umowy:� zawartej poza lokalem przedsiê-biorstwa � w ci¹gu 10 dni;� zawartej na odleg³o�æ, np. przeztelefon czy Internet � w ci¹gu 10dni;� kredytu konsumenckiego w ci¹-gu 10 dni;� ubezpieczeniowej zawartej naokres d³u¿szy ni¿ 6 miesiêcy � wci¹gu 30 dni;� umowy timesheringu � w ci¹gu10 dni.Przepisy mówi¹ce o mo¿liwo�ciodst¹pienia od wymienionych umówmaj¹ liczne wyj¹tki i zawsze wyma-gaj¹ dodatkowych dzia³añ, w najlep-szym wypadku pój�cia na pocztêi wys³ania listu poleconego. Dlategolepiej � podpisuj¹c umowê � nie za-k³adajmy z góry, ¿e za kilka dni poprostu z niej zrezygnujemy. Z umo-wy nie zawsze mo¿na zrezygnowaæ,jednak pamiêtajmy, ze nabyty towarczy us³ugê zawsze mo¿emy reklamo-waæ.

Niektóre umowy mog¹ byæ nie-zgodne z prawem. Np. niezgodna zprawem jest tak¿e umowa, któr¹ pod-pisali�my pod wp³ywem b³êdu. Czylinp. podpiszemy umowê, kieruj¹c siêinformacjami, które ustnie przekazy-wa³ nam przedsiêbiorca. By³y to bar-dzo istotne informacje, które zadecy-dowa³y o tym, ¿e skorzystali�my zproponowanej umowy, ale nie zosta-³y one w niej zapisane. Nale¿y jednakpamiêtaæ, ¿e sytuacjê tak¹ bardzotrudno jest udowodniæ w s¹dzie i tokonsument, je�li bêdzie chcia³ siê zumowy wycofaæ, bêdzie musia³ wy-kazaæ, ¿e taka sytuacja faktyczniemia³a miejsce.Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e umowa �chocia¿ zgodna z prawem � zawieraparagraf, który jest ju¿ z prawem nie-zgodny, czyli tzw. klauzulê niedo-zwolon¹.Klauzula niedozwolona to za-pis w umowie (zdanie, postanowie-nie, paragraf), który jednocze�nie spe³-nia trzy warunki:� nie by³ uzgodniony indywidu-alnie z konsumentem, czylinajczê�ciej przedsiêbiorca po-s³u¿y³ siê wzorcem umowy, amy go po prostu podpisali�my;� jest sprzeczny z dobrymi oby-czajami;� ra¿¹co narusza interesy kon-sumenta.Przyk³adowo w umowie nie mo¿eznale�æ siê zapis, który:� daje przedsiêbiorcy mo¿liwo�æzmiany umowy bez zgody kon-sumenta;� uzale¿nia zawarcie umowy odtego, czy konsument zobowi¹¿esiê podpisaæ kolejne umowy;� nie daje konsumentowi mo¿liwo-�ci rozwi¹zania umowy, a pozwa-la na to przedsiêbiorcy;� zobowi¹zuje tylko konsumenta(przedsiêbiorcê nie) do zap³ace-nia odstêpnego lub kary umow-nej;� daje przedsiêbiorcy mo¿liwo�æpodwy¿szenia ceny, a konsumen-towi nie daje mo¿liwo�ci odst¹-pienia od umowy;� przewiduje obowi¹zek zap³aty zawadliwie wykonan¹ us³ugê;� wy³¹cza jurysdykcjê polskich s¹-dów.Prezes Urzêdu Ochrony Konku-rencji i Konsumentów prowadzi re-jestr klauzul niedozwolonych w umo-wach konsumenckich..Lista klauzul znajduje siê na stronie:www.uokik.gov.pl.W artykule wykorzystano mate-ria³y Federacji Konsumentów Pol-skich
Ma³gorzata P³aszczyk

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI
W STRZELCACH OPOLSKICH

INFORMUJE:
O DOBORZE DO S£U¯BY W POLICJI!!!

PRZEWIDUJE SIÊ PRZYJÊCIA DO S£U¯BYW POLICJI W KOMENDZIE  POWIATOWEJPOLICJI W STRZELCACH OPOLSKICH
W TERMINACH:- 02 KWIETNIA 2007 R.- 23 LIPCA 2007 R.- 19 LISTOPADA 2007 R.

S£U¯BÊ W POLICJI MO¯E PE£NIÆ:
OBYWATEL POLSKI O NIEPOSZLAKOWANEJ OPINII, NIEKARANY, KO-
RZYSTAJ¥CY W PE£NI Z PRAW PUBLICZNYCH, POSIADAJ¥CY, CO NAJ-
MNIEJ �REDNIE WYKSZTA£CENIE ORAZ ZDOLNO�Æ FIZYCZN¥ I PSY-
CHICZN¥ DO S£U¯BY W FORMACJACH UZBROJONYCH, PODLEG£YCH
SZCZEGÓLNEJ DYSCYPLINIE S£U¯BOWEJ, KTÓREJ GOTÓW JEST SIÊ
PODPORZ¥DKOWAÆ.
PONADTO MÊ¯CZY�NI POWINNI POSIADAÆ UREGULOWANY STOSU-
NEK DO S£U¯BY WOJSKOWEJ .
     OSOBY ZAINTERESOWANE WST¥PIENIEM DO SLU¯BY W PO-LICJI POWINNY Z£O¯YÆ /OSOBI�CIE B¥D� DROG¥ POCZTOW¥/W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W OPOLU, PRZYUL.KORFANTEGO 2, POK.148W KA¯DY WTOREK I CZWARTEK W GODZ. OD 9:00 DO 14:00 /OD02.01.2007 R. DO  12.02.2007 R./ NASTÊPUJ¥CE DOKUMENTY:
- PISEMNE PODANIE O PRZYJÊCIE DO S£U¯BY W POLICJI,- WYPE£NIONY KWESTIONARIUSZ OSOBOWY,- ODRÊCZNIE NAPISANY ¯YCIORYS,- DOKUMENTY POTWIERDZAJ¥CE POSIADANE WYKSZTA£CE-NIE /KSERO �WIADECTWA  B¥D� DYPLOMU/- ZA�WIADCZENIE O NIEKARALNO�CI /INFORMACJE O OSO-BIE/ Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO.FORMULARZ KWESTIONARIUSZA OSOBOWEGO,A TAK¯E WSZELKIE INFORMACJE MO¯NA UZYSKAÆ

W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI
W STRZELCACH OPOLSKICH, POK. 209, TEL. 462-19-37

PODSTAWÊ PRAWN¥ PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ STANOWIROZPORZ¥DZENIE MINISTRA SPRAW WEWNÊTRZNYCH I ADMI-NISTRACJI Z DNIA 23.01.2006R. W SPRAWIE POSTÊPOWANIA KWA-LIFIKACYJNEGO DO S£U¯BY W POLICJI (DZ.U. NR 12, POZ.77).JEDNOCZE�NIE INFORMUJÊ, ¯E TERMINY I MIEJSCE SK£ADA-NIA PODAÑ NA KOLEJNE PRZYJÊCIA DO S£U¯BY W POLICJI (23LIPCA, 19 LISTOPADA) ZOSTAN¥ PODANE W PÓ�NIEJSZYM TER-MINIE. INFORMACJE DOTYCZ¥CEPROCEDURY KWALIFIKACYJNEJMO¯NA ZNALE�Æ:NA STRONIE INTERNETOWEJ KOMENDY G£ÓWNEJ POLICJIORAZ  KOMENDY  WOJEWODZKIEJ POLICJI(WWW.POLICJA.PL, WWW.OPOLSKA.POLICJA.GOV.PL)
OFERTY NIEKOMPLETNE ORAZ Z£O¯ONE PO TERMINIE ZO-STAN¥ ODZRUCONE Z£O¯ONE, DOKUMENTY NIE BÊD¥ ODSY-£ANE.

OG£OSZENIE !!!!!
                               REKRUTACJA 2007!!!!!!!

Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi

w zale¿no�ci od interpretacji,  mo¿ebyæ kar¹ dla racjonalnych samorz¹-dów, które o oszczêdno�ci energii iciep³a pomy�la³y ju¿ wcze�niej i roz-poczê³y zadania z tego zakresu.Tadeusz Kauch, burmistrz Ujaz-du stwierdzi³, ¿e bez wzglêdu na to,ile pieniêdzy by³oby do rozdyspo-

nowania w ra-mach RPO i takby³oby  ich zama³o w porów-naniu do po-trzeb. Za prio-rytetowe zada-nia na najbli¿-sze lata uzna³kompleksoweprzygotowaniestrefy aktyw-no�ci gospodar-czej na terenachprzy autostra-dzie i w³¹czeniejej do specjalnej strefy ekonomicznej- najprawdopodobniej katowickiej �(do tej pory uda³o siê uzbroiæ ok. 200ha gruntów), po³¹czenie wêz³ów wOlszowej i Nogowczycach, kanaliza-cjê w Sieroniowicach, Olszowej i Klu-czach oraz rewitalizacjê miasta Ujazdi budowê zbiornika wodnego ma³ej re-

tencji w okolicach Jaryszowa.  Pozaprojektami inwestycyjnymi wa¿n¹kwesti¹ jest zatrzymanie m³odzie¿y iabsolwentów na miejscu i zachêcenietych, którzy ju¿ zarabiaj¹ za granic¹do powrotu do kraju.Norbert Koston � burmistrz Ko-lonowskiego -  za  najpilniejsze pro-jekty uzna³ dokoñczenie kanalizacjigminy, (zaznaczaj¹c jednocze�nie, ¿ebez udzia³u �rodków zewnêtrznychzadanie to nie ma najmniejszych szanspowodzenia), modernizacjê dróg gmin-nych i rozwój turystyki, a zw³aszczawykorzystanie potencja³u Ma³ej Pan-wi (np. sp³ywy kajakowe). Zada³równie¿ w tym kontek�cie pytanie odalsze losy Triasu opolskiego. Zwró-ci³ siê te¿ z apelem o uproszczenieprocedur aplikowania o �rodki UniiEuropejskiej oraz ich rozliczania. Za-uwa¿y³,  ¿e docieraj¹ce ze wszyst-kich stron informacje o powodzi �rod-ków unijnych, których bêdzie tak

du¿o, ¿e mog¹ wyst¹piæ problemy zich absorpcj¹, s¹ znacznie przesa-dzone, gdy¿ w kontek�cie konkret-nych potrzeb i pomys³ów na pro-jekty okazuje siê, ¿e �rodków jestzbyt ma³o.Joachim Jelito � wójt gminy Je-mielnica zauwa¿y³, ¿e wa¿n¹ kwe-sti¹ jest � wobec skali bezrobocia -wspieranie istniej¹cych podmiotówgospodarczych i pomoc dla powsta-j¹cych. Szans¹ dla gminy jest te¿ tu-rystyka i agroturystyka. Do najpil-niejszych inwestycji zaliczy³ moder-nizacjê drogi 426 wraz z budow¹�cie¿ki rowerowej, regulacjê cieku�wibska Woda � z powodu zjawiskkrasowych wystêpuj¹ du¿e stratywody i  budowê zbiornika retencyj-nego oraz  dokoñczenie kanalizacjigminy.Brygida Pytel � wójt gminyIzbicko � wskaza³a na nastêpuj¹cezadania priorytetowe dla gminy w

najbli¿szych latach: modernizacjadrogi powiatowej Izbicko � Otmice �Góra �w. Anny, kanalizacja sanitar-na. W tym miejscu pani wójt zwróci-³a siê z pro�b¹ do wojewody o inter-wencjê maj¹c¹ na celu umo¿liwieniepozyskania dofinansowania z Fun-duszu Spójno�ci. Ponadto  skierowa-³a apel do w³adz województwa o mo¿-liwo�æ priorytetowego traktowanialokalnych rolników zainteresowa-nych nabyciem gruntów bêd¹cych wzarz¹dzie Agencji Nieruchomo�ciRolnych.Mariusz Stachowski � bur-mistrz Zawadzkiego -  poruszy³ pro-blem w³a�ciciela by³ego najwiêksze-go zak³adu w powiecie strzeleckim �Huty �Andrzej�, który ignoruje ape-le w³adz samorz¹dowych i nie planu-je ¿adnych inwestycji w najbli¿szymczasie, skazuj¹c podmiot gospodar-czy o du¿ym potencjale na stagnacjê.

Miêdzy potrzebami a mo¿liwo�ciamicd. ze str. 4

cd. na str. 8


