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S T R Z E L E C K I
Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi

Dom Pomocy Spo³ecznej
w Strzelce Opolskie
tel. 4612329, 4613480
z fili¹ w Szymiszowie
tel. 4617736
z fili¹ w Lenicy
tel. 4615253
Dom Pomocy Spo³ecznej w Kad³ubie
tel. 4636337, 4636422, 4636744
e-mail: dpskadlub@go2.pl

Miesi¹c temu pisa³em o instytucjach, do których mog¹ siê zwróciæ konsumenci, dochodz¹c swoich praw. Dzi przedstawiam Pañstwu kolejne informacje  o organizacjach konsumenckich.

Pomocne organizacje

chodzeniu ich roszczeñ,
udzia³u w pracach normalizacyjnych,
- realizowania zadañ pañstwowych w dziedzinie ochrony
konsumentów, zlecanych
przez organy administracji rz¹dowej i samorz¹dowej,
- ubiegania siê o dotacje ze
rodków publicznych na realizacjê zadañ.
Szczególn¹ rolê w zakresie
ochrony konsumentów-klientów
banków nale¿y przypisaæ niedawno utworzonej instytucji Arbitra
Bankowego. Do jego zadañ nale¿y rozstrzyganie sporów pomiêdzy konsumentami a bankami 
cz³onkami Zwi¹zku Banków Polskich w zakresie roszczeñ pieniê¿nych z tytu³u niewykonania lub
nienale¿ytego wykonania przez
bank czynnoci bankowych lub
innych czynnoci na rzecz konsumenta, których wartoæ nie jest
wy¿sza ni¿ 8000 z³. Postêpowanie
przed arbitrem bankowym jest
p³atne (obecnie 50 z³). Orzeczenia
arbitra bankowego s¹ wi¹¿¹ce dla
banku. Je¿eli natomiast konsument nie bêdzie usatysfakcjono-

wany mo¿e dochodziæ dalej swoich praw przed s¹dem powszechnym.
Interesy ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia
oraz cz³onków funduszy emerytalnych i uczestników pracowniczych programów emerytalnych
reprezentuje natomiast Rzecznik
Ubezpieczonych. Do zadañ Rzecznika Ubezpieczonych nale¿y w
szczególnoci:
- reprezentowanie i ochrona
konsumenckich interesów
ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia,
- reprezentowanie i ochrona interesów cz³onków otwartych
funduszy emerytalnych,
- reprezentowanie i ochrona interesów uczestników pracowniczych programów emerytalnych,
- opiniowanie projektów aktów
prawnych dotycz¹cych ubezpieczeñ, funduszy emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych,
- informowanie organu nadzoru o dostrze¿onych nieprawid³owociach w dzia³alnoci

zak³adów ubezpieczeñ, funduszy emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych,
- inicjowanie i prowadzenie dzia³alnoci edukacyjno-informacyjnej w zakresie ubezpieczeñ,
dzia³alnoci funduszy emerytalnych oraz funkcjonowania
pracowniczych programów
emerytalnych.
Zadania z zakresu spraw regulacji
gospodarki paliwami i energi¹ oraz
promowania konkurencji realizuje
Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki. Do zakresu kompetencji i
obowi¹zków Prezesa URE nale¿y
w szczególnoci:
- udzielanie, odmowa udzielenia, zmiana i cofanie koncesji,
- zatwierdzanie i kontrolowanie
taryf paliw gazowych, energii
elektrycznej i ciep³a,
- kontrolowanie parametrów jakociowych dostaw i obs³ugi
odbiorców w zakresie obrotu
paliwami gazowymi i energi¹
elektryczn¹.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Op.
tel. 4613026
e-mail: pppstrzelce@poczta.onet.pl

Reprezentuj¹ one interesy
konsumentów wobec organów
administracji rz¹dowej i samorz¹dowej i mog¹ uczestniczyæ w realizacji rz¹dowej polityki konsumenckiej. Maj¹ w szczególnoci
prawo do:
- wyra¿ania opinii o projektach
aktów prawnych i innych dokumentów dotycz¹cych praw
i interesów konsumentów,
- opracowywania i upowszechniania konsumenckich programów edukacyjnych,
- wykonywania testów produktów i us³ug oraz publikowania
ich wyników,
- wydawania czasopism, opracowañ badawczych, broszur i
ulotek,
- prowadzenia nieodp³atnego
poradnictwa konsumenckiego
oraz udzielania nieodp³atnej
pomocy konsumentom w do-

Zespó³ Szkó³ Specjalnych
przy DPS w Zawadzkiem
tel. 4620046, 4616049, 4620049
e-mail: ZSS_Zawadzkie@poczta.onet.pl

Rodzinna opieka zastêpcza - zmiany od 1.05.2004 r.

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

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 Orodek SzkolnoWychowawczy
w Lenicy
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
Wydawca: Starostwo Strzeleckie
Redaktor Naczelny: Marta Górka
Redaguje Zespó³.
Druk: Drukarnia PRO MEDIA
45-125 Opole, ul. Sk³adowa 4,
tel. 077/453-18-07, 454-18-69,
fax 453-74-96
Redakcta zastrzega sobie prawo do
skracania tekstów i adiustacji.
Materia³ów nie zamówionych nie
zwraca.
Nie odpowiada za treæ
zamieszczonych reklam i og³oszeñ.

Rodzina zastêpcza to rodzina, która przejmuje funkcje rodziny biologicznej do czasu ust¹pienia
przyczyny, z powodu której dziecko nie mo¿e byæ wychowywane
w rodzinie naturalnej.
Pe³nienie jednak tej funkcji mo¿e
zostaæ powierzone ma³¿eñstwu lub
osobie nie pozostaj¹cej w zwi¹zku ma³¿eñskim, jeli spe³niaj¹ nastêpuj¹ce warunki:
· daj¹ rêkojmiê nale¿ytego wykonywania zadañ rodziny zastêpczej:
- podtrzymywanie kontaktu
emocjonalnego z rodzicami naturalnymi i innymi bliskimi osobami;
- poszanowanie godnoci
dziecka i ochrona przed
wszelkimi formami przemocy;
- zapewnienie rozwoju fizycznego, psychicznego i
spo³ecznego;
- zapewnienie edukacji i rozwoju zainteresowañ;
- zaspokojenie indywidualnych potrzeb dziecka w zale¿noci od jego stanu
zdrowia i poziomu rozwoju
* maj¹ sta³e miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
* korzystaj¹ z pe³ni praw cywilnych i obywatelskich;
* nie s¹ lub nie by³y pozbawione, ograniczone lub zawieszone w wykonywaniu w³adzy rodzicielskiej;
* nie posiadaj¹ zobowi¹zañ alimentacyjnych;
* ich stan zdrowia nie stanowi

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

przeszkody w opiece nad
dzieckiem, co zosta³o potwierdzone przez lekarza;
* posiadaj¹ odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz sta³e
ród³o utrzymania;
* uzyska³y pozytywn¹ opiniê
orodka pomocy spo³ecznej
w³aciwego ze wzglêdu na miejsce zamieszkania.
W jednym z ostatnich numerów
dwutygodnika Powiat Strzelecki
zosta³y przedstawione ogólne informacje o formach rodzinnej opieki zastêpczej, które obowi¹zywaæ
bêd¹ do koñca kwietnia bie¿¹cego roku.
Od 1.05.2004 r. wchodzi w ¿ycie
nowa Ustawa o pomocy spo³ecznej z dnia 12 marca 2004 r., w której pojawia siê nowe nazewnictwo
rodzinnej opieki zastêpczej.
Zgodnie z now¹ ustaw¹ o pomocy spo³ecznej rodziny zastêpcze
dziel¹ siê na:
1. spokrewnione z dzieckiem
2. niespokrewnione z dzieckiem
3. zawodowe niespokrewnione z
dzieckiem
a. wielodzietne
b. specjalistyczne
c. o charakterze pogotowia
rodzinnego
1.2 Rodzina zastêpcza spokrewniona lub niespokrewniona z
dzieckiem powinna zapewniæ
dziecku warunki rozwoju i wychowania podobne do warunków panuj¹cych w rodzinie biologicznej.
Z tego te¿ powodu ustawodawca
przywi¹zuje wielk¹ wagê do odpowiedniego doboru rodzin zastêpczych by rodziny te w swym

i Gospodarki Nieruchomociami
wew. 105, 140, 133, 137
Wydzia³ Architektoniczno  Budowlany
wew. 215, 217, 249
Wydzia³ Organizacyjny
Wew. 206, 207, 213, 204
Zespó³ Kontroli
Wew. 145
Wydzia³ Zarz¹dzania Kryzysowego
Ochrony Ludnoci i Spraw Obronnych
wew. 219

postêpowaniu kierowa³y siê
przede wszystkim dobrem przyjêtego dziecka i poszanowaniem
jego praw.
Pierwszeñstwo w pe³nieniu funkcji rodziny zastêpczej maj¹ osoby
spokrewnione, jeli daj¹ gwarancjê poprawy sytuacji dziecka 
gdy takich osób nie ma, dziecko
mo¿e byæ umieszczone w rodzinie
zastêpczej niespokrewnionej.
3.a Zawodowa niespokrewniona
z dzieckiem wielodzietna rodzina zastêpcza mo¿e przyj¹æ w tym
samym czasie nie mniej ni¿ troje i
nie wiêcej ni¿ szecioro dzieci, z
wyj¹tkiem pilnej potrzeby umieszczenia w rodzinie licznego rodzeñstwa.
3.b Zawodowa niepokrewniona
z dzieckiem specjalistyczna rodzina zastêpcza ukierunkowana
jest na opiekê nad dzieæmi niedostosowanymi spo³ecznie, z ró¿nymi dysfunkcjami, problemami
zdrowotnymi wymagaj¹cymi
szczególnej troski i pielêgnacji. W
takiej rodzinie nie mo¿e wychowywaæ siê w tym samym czasie nie
wiêcej ni¿ troje dzieci.
3.c Zawodowa niespokrewniona
z dzieckiem rodzina zastêpcza o
charakterze pogotowia rodzinnego mo¿e przyj¹æ nie wiêcej ni¿
troje dzieci na pobyt okresowy do
czasu unormowania jego sytuacji
¿yciowej, nie d³u¿ej ni¿ na 12 miesiêcy z mo¿liwoci¹ przed³u¿enia
o kolejne 3 miesi¹ce w szczególnie uzasadnionym przypadku.
Wydzia³ Edukacji, Kultury,
Kultury Fizycznej i Turystyki
wew. 221, 222, 223, 228
Wydzia³ Rolnictwa
i Ochrony rodowiska
wew. 132, 224, 225, 226
Wydzia³ Gospodarki
Mieniem Powiatu
wew. 144,146
Zespó³ ds. Promocji Powiatu
wew. 218, 230

Dariusz Steñko

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Rodzina ta nie mo¿e odmówiæ przyjêcia dziecka w wieku do 10 lat je¿eli zosta³o doprowadzone przez
Policjê. Nie jest wymagana zgoda
rodziców dziecka w sytuacji gdy
istnieje zagro¿enie jego zdrowia
lub ¿ycia, gdy zosta³o porzucone
oraz niemo¿liwe jest ustalenie to¿samoci lub miejsca pobytu rodziców.
Od tej chwili rodzina zastêpcza powinna niezw³ocznie powiadomiæ
s¹d rodzinny i powiatowe centrum
pomocy rodzinie o przyjêciu dziecka celem podjêcia decyzji dotycz¹cej jego dalszych losów.
W przypadku pe³nienia funkcji zawodowej niespokrewnionej z
dzieckiem rodziny zastêpczej konieczne jest uzyskanie pozytywnej opinii orodka pomocy spo³ecznej w³aciwego ze wzglêdu na
miejsce zamieszkania kandydata,
wydanej na podstawie rodzinnego wywiadu rodowiskowego
oraz odbycia szkolenia wraz z zawiadczeniem kwalifikacyjnym.
Szkolenia rodzin zastêpczych na
terenie województwa opolskiego
przeprowadzaj¹:
Orodek
Adopcyjno  Opiekuñczy
w Opolu
Ul. Budowlanych 4
45  005 Opole
tel. 456  55  86
oraz
Katolicki Orodek
Adopcyjno  Opiekuñczy
w Opolu
Ul. Kominka 1, 456  032 Opole
tel. 441- 15  00
Irena Brolik

