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P
ocz¹tek roku to zawsze okres
podsumowañ minionego okresu.

Jako Powiatowy Rzecznik Konsu-
mentów chcia³abym równie¿ w skró-
cie podsumowaæ rok 2005 pod k¹-
tem udzielonej pomocy mieszkañcom
powiatu strzeleckiego.

23. lutego 2005 r. objê³am stano-
wisko Powiatowego Rzecznika Kon-
sumentów. W zwi¹zku z zwiêksze-
niem etatu rzecznika zwiêkszy³ siê
równie¿ dostêp do informacji dla
mieszkañców powiatu: poradê mo¿-
na uzyskaæ codziennie w godzinach
7-15. Czê�æ udzielana jest telefonicz-
nie, czê�æ drog¹ mailow¹, a czê�æ na
miejscu, w siedzibie Starostwa.

W
 wiêkszo�ci przypadków po
 udzieleniu stosownych infor-

macji sprawy zostaj¹ wyja�nione i za-
koñczone pozytywnie na korzy�æ
konsumenta. Bior¹c pod uwagê licz-
bê udzielonych porad i liczbê oficjal-
nie zarejestrowanych spraw mogê
stwierdziæ, i¿ po uzyskaniu informa-
cji dotycz¹cych swoich praw i mo¿-
liwo�ci ich realizacji, konsumenci te
prawa skutecznie egzekwuj¹. �wiad-
czy to o podnoszeniu �wiadomo�ci
zarówno konsumentów jak i sprze-
dawców. Jako rzecznika bardzo cie-
szy fakt, i¿ konsumenci czêsto mnie
informuj¹ o pozytywnym za³atwie-
niu swoich spraw. Natomiast spra-
wy z pro�b¹ o interwencjê s¹ zazwy-
czaj bardziej skomplikowane i kon-
sumenci nie byli w stanie za³atwiæ ich
w sposób polubowny samodzielnie.
Zarejestrowano oficjalnie 115 takich
spraw, podczas gdy w analogicznym
okresie ub. roku � 40. Rzecznik udzie-
li³ natomiast 689 porad konsumen-
tom. Najwiêcej porad dotyczy³o
umów sprzeda¿y, nastêpnie - us³ug
oraz umów poza lokalem przedsiê-
biorstwa. Z oficjalnie zarejestrowa-
nych spraw 89 spraw zosta³o zreali-
zowanych do koñca roku, z czego:
75 za³atwionych pozytywnie na
rzecz konsumentów, a 14 negatyw-
nie na rzecz konsumentów. Dwadzie-
�cia sze�æ spraw z 2005 jest jeszcze
w trakcie realizacji, co wynika m.in.
z terminu ich zg³aszania: w grudniu
wp³ynê³o 16 spraw. S¹ one jednak
sukcesywnie realizowane: 84% z
nich sfinalizowano pomy�lnie dla
konsumentów,  natomiast 16% - ne-
gatywnie, zatem skuteczno�æ podej-
mowanych interwencji jest wysoka.
Zauwa¿yæ jednak nale¿y, ¿e nie ka¿-
da sprawa mo¿e zakoñczyæ siê po-
zytywnie dla konsumenta. I to z ró¿-
nych przyczyn � zazwyczaj z po-
wodu braku dowodów, nieprecyzyj-
nych przepisów lub niezasadno�ci
roszczeñ. Rzecznik wystêpuje do
przedsiêbiorców o szczegó³owe in-
formacje o okoliczno�ciach sprawy,
a niejednokrotnie z pro�bami o jej
ponowne rozpatrzenie (nawet w
przypadkach kontrowersyjnych),
szczególnie w sytuacjach, gdy kon-
sument z ró¿nych powodów nie móg³
prawid³owo oceniæ sytuacji i skutków
np. podpisania umowy.

W
 bardziej skomplikowanych i
 niejednoznacznych sprawach

spisano protokó³ z polubownego za-
koñczenia sporu w trakcie spotkania
ugodowego stron w siedzibie Rzecz-
nika. Niestety s¹ przypadki, gdy
przedsiêbiorca nie wykazuje woli
polubownego zakoñczenia sporu
mimo uzasadnionych roszczeñ
konsumenta. Je�li konsument nie
posiada dowodów naruszenia jego
praw, przedsiêbiorcy czuj¹ siê bez-
karni i zdarza siê, ¿e nawet nie odpo-
wiadaj¹ na pisma Rzecznika. Jedne z
najtrudniejszych spraw do pozytyw-
nego zakoñczenia dla konsumentów
to reklamacje obuwia. Wiele z nich
jest rozpatrywanych negatywnie
przez sprzedawców, je�li konsumenci

u¿ytkowali towar niezgodnie z prze-
znaczeniem. Rzecznik w przypad-
kach reklamacji obuwia zwraca siê do
Inspekcji Handlowej w Opolu z
pro�b¹ o przeprowadzenie ekspertyz.
W zale¿no�ci od opinii niezale¿nych
rzeczoznawców z PIH mo¿liwa jest
skuteczno�æ dalszego dochodzenia
roszczeñ. Najczê�ciej pozytywna
opinia PIH powoduje pozytywne dla
konsumenta zakoñczenie sporu. Cza-
sem jednak sprzedawcy nie zgadzaj¹
siê równie¿ z opini¹ PIH i pozostaje
dochodzenie roszczeñ na drodze s¹-
dowej b¹d� przes³anie obuwia do
Centralnego Laboratorium Przemys³u
Obuwniczego. Gdy jednak opinia
PIH jest negatywna dla konsumen-
tów - uznaj¹ zazwyczaj niezasadno�æ
swoich reklamacji. Konsumenci nie
zawsze maj¹ racjê w sporze ze sprze-
dawc¹, zawsze jednak maj¹ prawo do
informacji dotycz¹cej swoich praw i
tak¹ informacjê od rzecznika uzy-
skuj¹.

R
zecznik nie jest w stanie zakoñ
czyæ wszystkich spraw pozy-

tywnie na rzecz konsumenta gdy¿ ci
nie zawsze maj¹ racjê, a zadaniem
Rzecznika jest ochrona praw konsu-
mentów. W braku dowodów narusze-
nia tych praw brak jest mo¿liwo�ci
skutecznego dochodzenia roszczeñ.
Wszystkie sprawy s¹ na bie¿¹co re-
alizowane, nie zawsze s¹ jednak mo¿-
liwe do szybkiego zakoñczenia. Przed-
³u¿aj¹ce siê terminy zakoñczenia do-
tycz¹ g³ównie reklamacji us³ug �
przede wszystkim budowlanych.
Doprowadzenie do porozumienia
stron, a nastêpnie do poprawy us³ugi
z powodu wielu czynników wymaga
czêsto paru miesiêcy lub, gdy spra-
wa nie zakoñczy siê polubownie,
d³u¿szego okresu czasu. Je�li chodzi
jednak o sprawy z tego zakresu �
wiêkszo�æ zakoñczy³a siê pozytyw-
nie dla konsumentów: us³ugi s¹ po-
prawiane lub obni¿a siê ich cenê.

N
egatywnie koñcz¹ siê niestety
niektóre sprawy dotycz¹ umów

poza lokalem przedsiêbiorstwa. Od
takiej umowy mo¿na skutecznie od-
st¹piæ w terminie 10 dni od zawarcia.
Potem jest to zazwyczaj niemo¿li-
we. Firmy dokonuj¹ce sprzeda¿y
poza lokalem przedsiêbiorstwa wpro-
wadzaj¹ konsumentów w b³¹d, szcze-
gólnie osoby starsze, jednak posia-
daj¹ dokumentacjê i trudno jest im
udowodniæ stosowane przez nich
praktyki. Jako Rzecznik mogê tylko
przestrzegaæ i uczulaæ konsumentów
w tym zakresie, bo czêsto jest ju¿ za
pó�no, by odst¹piæ od takiej umo-
wy. Je�li dzia³ania mediacyjne nie
przynosz¹ efektów, mogê udzieliæ
konsumentom pomocy zwi¹zanej z
dochodzeniem swoich praw na dro-
dze s¹dowej.

Z
agadnieniem, które budzi najwiêk
sze w¹tpliwo�ci je�li chodzi o

udzielane przeze mnie porady kon-
sumenckie jest z kolei �mo¿liwo�æ
zwrotu do sklepu niewadliwego to-
waru�. Przepisy prawa powszechnie
obowi¹zuj¹cego w naszym kraju nie
reguluj¹ tej kwestii i sprzedawcy nie
maj¹ obowi¹zku przyjmowania zwro-
tu zakupionych towarów z powodu
zmiany decyzji konsumenta. Zale¿y
to od ich dobrej woli. Kupuj¹cy cza-
sem nie s¹ w stanie tego zrozumieæ.
Jednak takie zachowanie sprzedaw-
ców nie jest naruszeniem prawa.

Z pozytywnie zrealizowanych
przeze mnie spraw po interwencji
szczególnie zadowolona by³am m.in.
z:
- zakoñczenia reklamacji us³ugi tu-

rystycznej � kolonie dla dziecka,
których program by³ niezgodny
z ofert¹ - zwrot ca³ej kwoty ko-
lonii � 1.139 z³

- uznania przez Orange PKT Cen-

terel Sp. z o.o. odst¹pienia przez
konsumentkê od umowy na licen-
cjê GPRS mo¿liwo�æ nieograni-
czonego dostêpu do Internetu.
Orange rozpatrzy³ reklamacjê
negatywnie i z tytu³u odst¹pie-
nia od umowy ¿¹da³ op³aty spe-
cjalnej w wysoko�ci 750 z³. Kon-
sumentka zap³aci³a 239 z³ za
sprzêt, z którego z powodu bra-
ku zasiêgu w miejscu zamieszka-
nia nie mog³a korzystaæ, dodat-
kowo mia³a zap³aciæ powy¿sz¹
op³atê specjaln¹ i op³atê za �ko-
rzystanie� z Internetu za 2 mie-
si¹ce � 124,64 z³. Po interwencji
Rzecznika Orange przyjê³o rezy-
gnacjê konsumentki bez op³aty
specjalnej za odst¹pienie i anulo-
wa³o wszystkie nale¿no�ci

- odst¹pienia przez PKP Przewo-
zy Regionalne od egzekucji kary
dla studenta, który nie czeka³ na
zakup biletu w pierwszym prze-
dziale poci¹gu. PKP uzna³o oko-
liczno�ci jakie mia³y wp³yw na
zaistnia³¹ sytuacjê. Po interwen-
cji Rzecznika ponownie rozpa-
trzono reklamacjê  i student ui�ci³
jedynie cenê biletu

- odszkodowania za niew³a�ciwe
wykonanie us³ugi pralniczej. Po
interwencji Rzecznika rozpatrzo-
no ponownie reklamacjê i uzna-
no roszczenie konsumentki
(plamka na sukni �lubnej). Regu-
lamin pralni zawiera³ ponadto
zakazan¹ klauzulê umown¹ ogra-
niczaj¹c¹ odpowiedzialno�æ za
us³ugê do 5-krotno�ci zap³aconej
ceny

- odst¹pienia od dochodzenia na-
le¿no�ci przez firmê windyka-
cyjn¹ za zaleg³y kurs jêzyka an-
gielskiego w zwi¹zku z podnie-
sionym przez Rzecznika zarzu-
tem przedawnienia. Firma doma-
ga³a siê kwoty 3.240,32 z³. Kon-
sumentka w roku 2000 zakupi³a
jêzykowy kurs korespondencyj-
ny, nastêpnie z niego zrezygno-
wa³a i odes³a³a materia³y. Nie zre-
zygnowa³a jednak na pi�mie
zgodnie z umow¹ i nie posiada³a
stosownej dokumentacji, st¹d fir-
ma windykacyjna próbowa³a do-
chodziæ roszczeñ na rzecz orga-
nizatora kursu bêd¹cego w upa-
d³o�ci

- znalezienia firmy dzia³aj¹cej w
systemie argentyñskim i dopro-
wadzenia do zwrotu nale¿nej
kwoty wp³aconej w ramach sys-
temu przez konsumentkê 8 lat
temu,

- zwrotu kwoty ceny biletu oraz
¿¹danego odszkodowania konsu-
mentce, która w zwi¹zku z win¹
firmy przewozowej nie wyjecha-
³a w planowanym terminie za gra-
nicê
Rzecznik realizuje ponadto zada-

nia wynikaj¹ce z opracowanego Po-
wiatowego Programu Edukacji Kon-
sumenckiej (lekcje z zakresu podstaw
prawa konsumenckiego w szko³ach
�rednich, artyku³y prasowe, akcje in-
formacyjne w�ród osób starszych
etc). Na stronie internetowej Powia-
tu Strzeleckiego znajduje siê równie¿
poradnik dla konsumentów Vademe-

cum konsumenta, który zawiera pod-
stawy prawa konsumenckiego.

B
ior¹c pod uwagê zg³aszane u
Rzecznika sprawy i zapytania,

jak równie¿ podejmowane przeze
mnie interwencje uwa¿am, i¿ warto
podejmowaæ próby dochodzenia
swych roszczeñ gdy¿ kszta³tuje to
�wiadomo�æ konsumenck¹ zarówno
samych konsumentów, jak i sprze-
dawców, a tym samym poprawia siê
jako�æ sprzeda¿y i us³ug na terenie
powiatu.

Ma³gorzata P³aszczyk

SPRAWY KONSUMENCKIE RYNEK PRACY W 2005 roku

Aktywizacja zawodowa bezrobotnych

1. Oferty pracy
Do 31.12.2005 roku pracodawcy zg³osili do urzêdu 1218 ofert pracy, w tym
808 ofert pracy niesubsydiowanej, 35 prac interwencyjnych, 156 ofert robót
publicznych, 29 przygotowanie zawodowe, 158 sta¿e.

Najwiêcej ofert pracy zg³oszono do PUP we wrze�niu - 160, najmniej w
grudniu ub.r.  - 43. Ten sam miesi¹c by³ tez najmniej korzystny pod wzglê-
dem ilo�ci bezrobotnych przypadaj¹cych w powiecie strzeleckim na jedn¹
ofertê pracy - 81, podczas gdy w styczniu - 28, w lutym - 46, w marcu - 23,
w kwietniu - 26, w maju - 45, w czerwcu - 44, w lipcu - 51, w sierpniu - 23,
we wrze�niu - 20, w pa�dzierniku - 27, i listopadzie - 48.

2. Szkolenia i przekwalifikowania
Do koñca 2005 roku Powiatowy Urz¹d Pracy w Strzelcach Opolskich na
podstawie analiz ofert pracy i wniosków bezrobotnych zorganizowa³ dla 39
bezrobotnych szkolenia finansowane z Funduszu Pracy. Wed³ug stanu na
31.12.2005 30 osób (tj. 76,9 % ) po ukoñczonych szkoleniach podjê³y pracê.
Na szkolenia z Funduszu Pracy zosta³y zaanga¿owane �rodki w wysoko�ci
60,1 tys. z³.

W 2005 roku na szkolenia realizowane z wszelkiego rodzaju programów finan-
sowanych z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Spo³ecznego skiero-
wano ogó³em 124 osoby.

3. Prace interwencyjne
W 2005 roku zosta³o zawartych 26 umów z zak³adami pracy na zorganizowa-
nie prac interwencyjnych. W ramach tych umów utworzonych zosta³o 35
miejsc pracy. Ponadto 44 osoby kontynuowa³y pracê w ramach umów zawar-
tych w 2004 r.
Ogó³em w ramach prac interwencyjnych pracowa³o 79 osób. W tym celu zo-
sta³y zaanga¿owane �rodki w wysoko�ci 183,3 tys z³.

4. Roboty publiczne
W 2005 roku zosta³y zawarte 72 umowy na zorganizowanie robót publicz-
nych. W ramach tych umów utworzonych zosta³o 149 miejsc pracy. Ponadto
6 osób kontynuowa³o pracê w ramach umów zawartych w 2004 r.
Ogó³em w ramach robót publicznych pracowa³o 155 osób, w tym celu zosta³y
zaanga¿owane �rodki w wysoko�ci 500,2 tys z³.

5. Przygotowanie zawodowe
W 2005 roku zosta³o zawartych 29 umów z zak³adami pracy na zorganizowa-
nie przygotowania zawodowego. W ramach tych umów zosta³o utworzonych
29 miejsc pracy (w tym 21 umów w ramach projektu �Moja szansa� realizowa-
nych z EFS). W ramach przygotowania zawodowego osób bezrobotnych zo-
sta³y zaanga¿owane �rodki z Funduszu Pracy w wysoko�ci 95,6 tys z³. Z
grupy 15 osób, które ukoñczy³y program 7 osób uzyska³o zatrudnienie.

6. Sta¿e zawodowe
W 2005 roku zawarto 158 umów z zak³adami pracy (w tym 72 umowy w
ramach projektu �Teraz m³odzi� realizowane z EFS), na które skierowano 158
osób bezrobotnych. Ponadto 48 osób kontynuowa³o pracê w ramach umów
zawartych w 2004 r.
Ogó³em w ramach umów sta¿owych pracowa³o 206 osób bezrobotnych, w
tym celu zosta³y zaanga¿owane �rodki w wysoko�ci 642,9 tys z³.
Ponadto w ramach umów zawartych w 2004 roku w ramach projektu �Szan-
sa dla m³odych� realizowanych z EFS 33 osoby kontynuowa³y sta¿. W tym
celu zosta³y wydane �rodki w wysoko�ci 71,9 tys z³. Z grupy 115 osób,
które ukoñczy³y program, 67 sta¿ystów uzyska³o zatrudnienie. Z grupy 33
osób, które program  ukoñczy³y 8 sta¿ystów uzyska³o zatrudnienie.

7. Dotacje dla osób bezrobotnych na podjêcie dzia³alno�ci gospodarczej
Aktywno�æ w podejmowaniu w³asnej dzia³alno�ci gospodarczej w powiecie
strzeleckim jest znacznie ni¿sza ni¿ w innych powiatach. Mo¿liwo�æ stosun-
kowo ³atwego podjêcia pracy za granic¹ i uzyskaniu relatywnie du¿ych docho-
dów nie obarczonych zbytnim ryzykiem w znacznym stopniu ograniczaj¹
aktywno�æ bezrobotnych w podejmowaniu dzia³alno�ci gospodarczej.
W 2005 roku Powiatowy Urz¹d Pracy w Strzelcach Opolskich przyzna³ �rod-
ki z Funduszu Pracy 22 osobom bezrobotnym na podjêcie dzia³alno�ci gospo-
darczej w wysoko�ci 205 tys z³. Ponadto 2 osoby bezrobotne otrzyma³y
�rodki z EFS w ramach projektu �Szansa na powrót� w wysoko�ci 22,5 tys z³,
1 osoba bezrobotna otrzyma³a �rodki z EFS w ramach projektu �Teraz m³odzi�
w wysoko�ci 11 tys z³. Ogó³em na podjêcie dzia³alno�ci gospodarczej zosta³y
wyp³acone �rodki w wysoko�ci 238,5 tys z³.

8. Refundacje kosztów wyposa¿enia lub doposa¿enia stanowiska pracy
dla skierowanego bezrobotnego
W 2005 roku Powiatowy Urz¹d Pracy w Strzelcach Opolskich przyzna³ �rod-
ki z Funduszu Pracy na wyposa¿enie i doposa¿enie 37 stanowisk pracy dla
skierowanych bezrobotnych w wysoko�ci 255,9 tys z³.

9. Poradnictwo zawodowe
Indywidualnym poradnictwem objêto 750 osób, w tym 9 osób poszukuj¹cych
pracy.
W warsztatach z zakresu aktywnego poszukiwania pracy (28 grup) uczest-
niczy³o 359 osób bezrobotnych w tym 42 osoby w ramach Klubu Integracji
Spo³ecznej.

W zwi¹zku z realizacj¹ projektów w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecz-
nego z poradnictwa indywidualnego i grupowego skorzysta³o 166 osób bezro-
botnych w tym w ramach projektu �Teraz m³odzi� � 73 osoby, �Szansa na
powrót� � 72 osoby oraz �Moja szansa� � 21 osób.

Z poradnictwa i informacji zawodowej dla m³odzie¿y ucz¹cej siê skorzysta³o
ogó³em 669 osób (30 spotkañ), w tym 446 uczniów szkó³ gimnazjalnych i 223
uczniów Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr 1w Strzelcach Opolskich.
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