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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: zsskadlub@wp.pl,
zss_kadlub@wodip.opole.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
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W przypadku ujawnienia siê wady
zakupu konsument mo¿e, wedle swego
uznania, skorzystaæ z instytucji nie-
zgodno�ci towaru z umow¹ lub gwaran-
cji (je¿eli by³a udzielona). W pierwszym
przypadku roszczenia nale¿y kierowaæ
do sprzedawcy, który ma obowi¹zek
przyj¹æ i rozpatrzyæ reklamacjê. Nie-
dopuszczalne jest odsy³anie przez nie-
go konsumenta do producenta, hurtow-
nika, czy importera. W drugim - rosz-
czenia nale¿y kierowaæ do gwaranta.
Najczê�ciej jest nim producent, ale
mo¿e byæ równie¿ sprzedawca lub im-
porter.

Odpowiedzialno�æ sprzedawcy za
niezgodno�æ towaru konsumpcyj-
nego z umow¹

Odpowiedzialno�æ sprzedawcy za
niezgodno�æ towaru konsumpcyjnego
z umow¹ jest now¹ instytucj¹ prawn¹,
która zast¹pi³a dotychczasow¹ odpo-
wiedzialno�æ sprzedawcy z tytu³u rêkoj-
mi. Zmienione zosta³y przes³anki od-
powiedzialno�ci (zamiast wady fizycz-
nej wystêpuje niezgodno�æ towaru kon-
sumpcyjnego z umow¹), okres trwania
odpowiedzialno�ci, uprawnienia konsu-
menta oraz regu³y dowodowe.

Z odpowiedzialno�ci¹ sprzedawcy
mamy obecnie do czynienia, gdy wy-
dany nam towar oka¿e siê niezgodny z
umow¹. Pojêciem tym oznacza siê nie
tylko usterki fizyczne rzeczy, ale rów-
nie¿ brak cech w³a�ciwych dla towarów
tego rodzaju, czy brak w³a�ciwo�ci, o
których istnieniu konsument by³ za-
pewniany.

Z prawnego punktu widzenia zgod-
no�æ towaru z umow¹ oznacza, ¿e:
§ towar nadaje siê do celu, do jakiego

jest zwykle u¿ywany,
§ jego w³a�ciwo�ci odpowiadaj¹ w³a-

�ciwo�ciom cechuj¹cym towar tego
rodzaju,

§ towar odpowiada oczekiwaniom
dotycz¹cym towaru tego rodzaju,
opartym na sk³adanych publicznie
zapewnieniach sprzedawcy, produ-
centa lub jego przedstawiciela (w
szczególno�ci uwzglêdnia siê zapew-
nienia, wyra¿one w oznakowaniu
towaru lub reklamie, odnosz¹ce siê

Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi

U kogo reklamowaæ wady?
do w³a�ciwo�ci towaru, w tym tak-
¿e terminu w jakim towar ma je
zachowaæ).
W przypadku indywidualnego

uzgadniania w³a�ciwo�ci towar jest
zgodny z umow¹, gdy odpowiada poda-
nemu przez sprzedawcê opisowi lub ma
cechy okazanej kupuj¹cemu próbki albo
wzoru, a tak¿e gdy nadaje siê do celu
okre�lonego przez kupuj¹cego przy za-
warciu umowy, chyba ¿e sprzedawca
zg³osi³ zastrze¿enia co do takiego prze-
znaczenia towaru. Brak którejkolwiek
ze wskazanych wy¿ej cech (w³a�ciwo-
�ci) oznacza, ¿e towar jest niezgodny z
umow¹ i rodzi po stronie sprzedawcy
odpowiedzialno�æ wzglêdem kupuj¹ce-
go. Ustawa poszerza pojêcie niezgod-
no�ci towaru z umow¹ równie¿ na przy-
padki nieprawid³owo�ci w zamontowa-
niu lub uruchomieniu towaru, je¿eli
czynno�ci te zosta³y wykonane przez
osobê, za któr¹ ponosi odpowiedzial-
no�æ, albo przez kupuj¹cego wed³ug in-
strukcji otrzymanej przy sprzeda¿y.

Sprzedawca ponosi odpowiedzial-
no�æ za niezgodno�æ towaru z umow¹
tylko wtedy, gdy niezgodno�æ ta wy-
stêpowa³a w chwili wydania towaru. Jed-
nocze�nie ustawa wprowadzi³a bardzo
korzystne dla konsumenta domniema-
nie prawne. W przypadku stwierdzenia
niezgodno�ci towaru przed up³ywem
sze�ciu miesiêcy od wydania towaru do-
mniemywa siê, ¿e istnia³a ona w chwili
wydania towaru. Konstrukcja ta odwraca
ogólne regu³y dowodowe. W przypad-
ku ujawnienia siê niezgodno�ci we wska-
zanym terminie, to nie konsument musi
udowodniæ wystêpowanie niezgodno�ci,
ale sprzedawca pod rygorem przegra-
nia sprawy musi wykazaæ, i¿ towar by³
zgodny z umow¹. Po up³ywie sze�ciu
miesiêcy ciê¿ar udowodnienia faktu nie-
zgodno�ci towaru z umow¹ bêdzie spo-
czywa³ na konsumencie.

Sprzedawca nie odpowiada za nie-
zgodno�æ towaru z umow¹ jedynie wte-
dy, gdy kupuj¹cy o tej niezgodno�ci
wiedzia³ lub, oceniaj¹c rozs¹dnie, po-
winien by³ wiedzieæ.

Sprzedawca odpowiada za niezgod-
no�æ towaru z umow¹ w przypadku
stwierdzenia jej przez konsumenta
przed up³ywem dwóch lat od wydania

towaru. Podstawowym warunkiem do-
chodzenia odpowiedzialno�ci jest zawia-
domienie sprzedawcy o stwierdzeniu
takiej niezgodno�ci w terminie dwóch
miesiêcy. Niedope³nienie tej powinno-
�ci powoduje utratê uprawnieñ konsu-
menta. Na wytoczenie powództwa
przed s¹dem konsument ma rok od za-
wiadomienia sprzedawcy o niezgodno-
�ci. Termin ten nie mo¿e byæ jednak
krótszy od dwóch lat od wydania towa-
ru. Je¿eli zatem kupuj¹cy wykryje nie-
zgodno�æ towaru z umow¹ w terminie
trzech miesiêcy od dnia jego wydania,
ma do dyspozycji ca³y okres do up³ywu
dwóch lat od wydania towaru na zg³o-
szenie ¿¹dania i skierowanie powódz-
twa do s¹du. Je¿eli natomiast stwierdzi
niezgodno�æ po 23 miesi¹cach od wy-
dania towaru, swoje roszczenie musi
zg³osiæ w terminie jednego roku.
W przypadku wyst¹pienia niezgodno-
�ci towaru z umow¹ konsument mo¿e
domagaæ siê od sprzedawcy doprowa-
dzenia towaru konsumpcyjnego do sta-
nu zgodnego z umow¹ przez nieod-
p³atn¹ naprawê albo wymianê na
nowy (nieodp³atno�æ naprawy i wymia-
ny oznacza, ¿e sprzedawca ma równie¿
obowi¹zek zwrotu kosztów poniesio-
nych przez kupuj¹cego, w szczególno-
�ci kosztów demonta¿u, dostarczenia,
robocizny, materia³ów oraz ponowne-
go zamontowania i uruchomienia). W
szczególnych przypadkach konsument
mo¿e od umowy odst¹piæ lub ¿¹daæ
obni¿enia ceny. Ma to miejsce, gdy:
§ naprawa albo wymiana s¹ niemo¿-

liwe lub wymagaj¹ nadmiernych
kosztów (przy ocenie nadmierno-
�ci kosztów uwzglêdnia siê warto�æ
towaru zgodnego z umow¹ oraz ro-
dzaj i stopieñ stwierdzonej niezgod-
no�ci, a tak¿e bierze siê pod uwagê
niedogodno�ci, na jakie narazi³yby
kupuj¹cego taki sposób zaspokoje-
nia),

§ sprzedawca nie zdo³a naprawiæ albo
wymieniæ rzeczy w odpowiednim
czasie (przy okre�leniu odpowied-
niego czasu naprawy lub wymiany
uwzglêdnia siê rodzaj towaru i cel
jego nabycia),

§ naprawa albo wymiana nara¿a³aby
kupuj¹cego na znaczne niedogod-
no�ci
Sprzedawca ma obowi¹zek ustosun-

kowaæ siê do ¿¹dania konsumenta w ter-
minie 14 dni. Je¿eli nie uczyni zado�æ
tej powinno�ci uwa¿a siê, ¿e uzna³ rosz-

AIDS wtargn¹³ w ¿ycie wspó³cze-
snego cz³owieka. Sta³ siê dla niego wa¿-
nym, choæ wci¹¿ niejasnym proble-
mem. Ta sytuacja rodzi wiele w¹tpli-
wo�ci, szczególnie w�ród ludzi m³odych,
których edukacja w tym zakresie po-
zostawia wiele do ¿yczenia. Badania
wskazuj¹, i¿  m³odzie¿ polska na ogó³
nie dopuszcza do siebie informacji o
mo¿liwo�ci osobistego zaka¿enia wiru-
sem HIV, niewiele te¿ wie o tym jak
zachowaæ bezpieczeñstwo, by zminima-
lizowaæ ryzyko zaka¿enia siê tym wi-
rusem.

Pierwsze przypadki zachorowania
na AIDS prasa amerykañska opisa³a w
1981 roku. W Polsce pierwszego nosi-
ciela wirusa HIV zarejestrowano w 1985
roku, rok pó�niej - pierwszego chore-
go na AIDS. W 1987 roku odnotowano
pierwsz¹ �mierteln¹ ofiarê tej choroby.
W ci¹gu  prawie dwudziestu lat AIDS
sta³ siê epidemi¹ obejmuj¹c¹ wszystkie
kraje. W wiêkszym lub mniejszym stop-
niu dotyczy to równie¿ Polski, gdzie
ca³y czas wzrasta liczba nosicieli wirusa
HIV. Dane ilu ich jest nie s¹ dok³adne,
bowiem nie ka¿dy zaka¿ony jest �wia-
dom tego faktu i nie zawsze zg³asza siê
na badania.

AIDS � jest zagadnieniem z³o¿o-
nym � zarówno ze wzglêdów medycz-
nych, jak równie¿ spo³ecznych i biolo-
gicznych. Chocia¿ w Polsce chorych
jest stosunkowo niewielu, wszystko
wskazuje na to, ¿e jeste�my w pocz¹t-
kowej fazie epidemii, poniewa¿ problem
do nas dotar³ z kilkuletnim opó�nie-

czenia konsumenta za uzasadnione.
Zasad okre�lonych wy¿ej nie mo¿-

na wy³¹czyæ ani ograniczyæ w drodze
umowy zawartej przed zawiadomieniem
sprzedawcy o niezgodno�ci towaru z
umow¹. W szczególno�ci nie mo¿na
tego dokonaæ przez o�wiadczenie ku-
puj¹cego, ¿e wie o wszelkich niezgod-
no�ciach towaru z umow¹ lub przez
wybór prawa obcego.
Gwarancja

Gwarancja jest obok instytucji nie-
zgodno�ci towaru z umow¹ drugim na-
rzêdziem umo¿liwiaj¹cym konsumen-
towi dochodzenie odpowiedzialno�ci w
przypadku ujawnienia siê wady w na-
bytej rzeczy. W odró¿nieniu jednak od
niezgodno�ci towaru z umow¹ jest in-
stytucj¹ umown¹. Gwarancji mo¿e
udzieliæ sprzedawca lub producent rze-
czy. Udzielenie gwarancji nastêpuje
przez o�wiadczenie gwaranta, zamiesz-
czone w dokumencie gwarancyjnym lub
reklamie, odnosz¹ce siê do towaru kon-
sumpcyjnego. O�wiadczenie to okre�la
obowi¹zki gwaranta i uprawnienia ku-
puj¹cego w przypadku, gdy w³a�ciwo�æ
sprzedanego towaru nie odpowiada w³a-
�ciwo�ci wskazanej w tym o�wiadcze-
niu. Nie uwa¿a siê za gwarancjê o�wiad-
czenia, które nie kszta³tuje obowi¹z-
ków gwaranta.

Sprzedawca udzielaj¹cy gwarancji
wydaje kupuj¹cemu wraz z towarem do-
kument gwarancyjny. Sprzedawca po-
winien tak¿e sprawdziæ zgodno�æ znaj-
duj¹cych siê na towarze oznaczeñ z da-
nymi zawartymi w dokumencie gwa-
rancyjnym oraz stan plomb i innych
umieszczonych na towarze zabezpie-
czeñ.

W dokumencie gwarancyjnym na-
le¿y zamie�ciæ podstawowe dane po-
trzebne do dochodzenia roszczeñ z
gwarancji, w tym w szczególno�ci na-
zwê i adres gwaranta lub jego przedsta-
wiciela w Rzeczypospolitej Polskiej,
czas trwania i terytorialny zasiêg ochro-
ny gwarancyjnej. Ponadto powinno byæ
w nim zawarte stwierdzenie, ¿e gwa-
rancja na sprzedany towar konsump-
cyjny nie wy³¹cza, nie ogranicza ani
nie zawiesza uprawnieñ kupuj¹cego wy-
nikaj¹cych z niezgodno�ci towaru z
umow¹.

Z mocy ustawy udzielenie gwaran-
cji nastêpuje bez odrêbnej op³aty przez
kupuj¹cego.

Dariusz Steñko

niem. Jedyn¹ broni¹, jaka nam pozo-
sta³a jest szeroka edukacja spo³eczeñ-
stwa. Aby siê czego� nie baæ, trzeba to
dok³adnie poznaæ. Nie wystarcz¹ za-
s³yszane pogl¹dy kogo�, nale¿y pog³ê-
biæ wiedzê na temat AIDS i wirusa HIV.
Z profilaktyk¹ trzeba dotrzeæ zw³asz-
cza do m³odzie¿y, poniewa¿ to w³a�nie
ona jest najbardziej zagro¿ona. M³odzi
ludzie nie maj¹ ustabilizowanego ¿ycia
seksualnego, ³atwo ulegaj¹ modzie, by-
waj¹ lekkomy�lni, dlatego ³atwiej pod-
daj¹ siê wp³ywom �rodowiska, grup ko-
le¿eñskich i przejmuj¹ nie zawsze do-
bre wzory zachowañ. St¹d zagro¿enie
m³odzie¿y jest zwielokrotnione. M³o-
dzie¿ nie zawsze s³ucha doros³ych, bo
sama czuje siê ,,doros³a�, dlatego siê
buntuje. Czasami na z³o�æ rodzicom
postêpuje tak, ¿e pó�niej w doros³ym
¿yciu tego ¿a³uje, ale wtedy mo¿e byæ
za pó�no. Hormony ,,my�l¹� czêsto za
m³odego cz³owieka i sprawiaj¹, ¿e robi
ró¿ne dziwne rzeczy, nie zawsze prze-
my�lane i rozs¹dne.

Ocenia siê, ¿e na �wiecie liczba osób
zaka¿onych, maj¹cych mniej ni¿ 20 lat
¿ycia, siêga 4-7 milionów, a liczba osób
z diagnoz¹ pe³noobjawowego AIDS po-
dwaja siê co 14 miesiêcy. W samym
roku 2000 zmar³o ponad 500 tysiêcy
dzieci chorych na AIDS.

Nikt z nas nie my�li o chorobie
jako o czym� realnym, ka¿dy s¹dzi, ¿e
to dotyka kogo�, ale nie nas, ,,to kto�,
nie ja, zachoruje�. Ale czy tak jest na-
prawdê, czy umiemy w porê dostrzec
zagro¿enie? Je�li nie bêdziemy wiedzieæ

dok³adnie, co nam zagra¿a - nie pozna-
my prawdy na temat AIDS z rzetelnego
�ród³a.

Obecnie na �wiecie co 10 minut jest
rozpoznawany nowy przypadek AIDS.
Wkrótce ka¿dy z nas bêdzie zna³ co
najmniej jedn¹ osobê zaka¿on¹ wiru-
sem HIV. Znaj¹c fakty i unikaj¹c ryzy-
kownych zachowañ mo¿emy uchroniæ
siê przed AIDS-d¿um¹ prze³omu wie-
ków. Warto zatem wiedzieæ co nastê-
puje:
* Nikt nie jest odporny na zaka¿enie
wirusem HIV. Jest on czynnikiem za-
ka�nym jednakowo zagra¿aj¹cym
wszystkim m³odym i starym ludziom,
heteroseksualistom i homoseksuali-
stom, kobietom i mê¿czyznom, bia³ym,
br¹zowym i ¿ó³tym. Dlatego pojêcie
grup ryzyka straci³o ju¿ dawno na aktu-
alno�ci. Zamiast tego mówimy o ist-
nieniu grup ryzykownego zachowania
siê cz³owieka.
* Wirus HIV nie przenosi siê w dro-
dze codziennych kontaktów, tak jak
katar i grypa.
* Wirus HIV mo¿e byæ przenoszony
zarówno przez stosunki p³ciowe odby-
wane bez zabezpieczenia w postaci pre-
zerwatywy, jak i przez u¿ywanie igie³ i
strzykawek po osobie zaka¿onej.
* Cz³owiek mo¿e zostaæ zaka¿ony
przez transfuzjê zaka¿onej krwi czy
produktów krwiopochodnych albo
przez transfuzjê zaka¿onego narz¹du.
Ryzyko zaka¿enia tymi drogami zosta-
³o niemal ca³kowicie wyeliminowane po
wprowadzeniu obowi¹zkowych i bardzo
szczegó³owych badañ krwi, produktów
krwiopochodnych oraz narz¹dów przed
transfuzj¹.

* Cz³owiek zaka¿ony wirusem HIV
jest jego nosicielem. Je�li nawet nie roz-
winie siê u niego AIDS, to dopóty, do-
póki bêdzie ¿y³, zawsze bêdzie mia³ wi-
rusa w swoim organizmie i zawsze bê-
dzie w stanie zaraziæ wirusem innych
ludzi.

AIDS jest potê¿nym wrogiem, ale
jest co�, czym mo¿emy siê przed nim
broniæ, co� czym mo¿emy z nim wal-
czyæ. Jest to rzetelna wiedza i w³asna
rozwaga wsparta unikaniem zachowañ
ryzykownych.

Ma³gorzata £oskot

AIDS i HIV - PRAWDA i FIKCJA (2)

zaprasza wszystkich choruj¹cych na
cukrzycê lub zainteresowanych
t¹ problematyk¹ co �rodê w godz.
17.00 � 18.00 do swojej siedziby przy
ul. Krakowskiej 16 w Strzelcach Opol-
skich (budynek Miejskiego O�rodka
Pomocy Spo³ecznej).
Mo¿na tam skorzystaæ ze szkoleñ,
wys³uchaæ prelekcji specjalistów, wy-
mieniæ siê do�wiadczeniami z innymi
chorymi, wypo¿yczyæ literaturê zwi¹-
zan¹ z t¹ tematyk¹ lub zapoznaæ siê z
praktyczn¹ obs³ug¹ sprzêtu dla diabe-
tyków.

Najbli¿szy wyk³ad � pt.
�Choroby skóry w cukrzycy�

zaprezentowany zostanie przez
dr med. Ewê Horowsk¹-Pó³torak

27 listopada o godz. 17.00

Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków � Ko³o

w Strzelcach Opolskich


