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Czekamy równie¿ na opinie
na naszym forum: www.pomorska.pl

EKSPERT RADZI

WYJAŒNIAMY Dok³adnie sprawdzajmy zarówno osoby pukaj¹ce do drzwi, jak i dokumenty, które nam okazuj¹

Umowy podpisujmy z g³ow¹
LECH BOROWSKI

- Zadzwoni³a do mnie
konsultantka, która
przedstawi³a siê, ¿e jest
z telekomunikacji. Sk³oni³a
mnie do zmiany umowy, jak¹
ju¿ mam od lat. Okaza³o siê,
¿e ta pani pracuje dla
Telefonii „Dialog”. Czujê siê
oszukany, wiêc wys³a³em
wypowiedzenie. Bojê siê, ¿e
operator naliczy mi 300
z³otych kary za zerwanie
umowy - mówi pan Jerzy
z Inowroc³awia. W „Dialogu”
zapewniaj¹, ¿e ¿adnej kary
nie bêdzie.
Nasz Czytelnik (nazwisko
i adres do wiadomoœci redakcji)
opowiada: - Podczas rozmowy
telefonicznej ani razu nie pad³o z
ust tej pani, ¿e jest z Dialogu.
Niebacznie podpisa³em umowê
i dopiero po 3 tygodniach zadzwoni³a do mnie inna osoba
„gratuluj¹c”, ¿e jestem w Dialogu.
Myœla³em pocz¹tkowo, ¿e ktoœ
podrobi³ mój podpis. Dopiero
po dok³adnym sprawdzeniu domowych dokumentów rzeczywiœcie okaza³o siê, ¿e podpisa³em
umowê z Dialogiem. Wypowiedzia³em j¹ jako umowê zawart¹
oszukañczo, ale obawiam siê, ¿e
bêdê chcieli tak zwan¹ karê
umown¹, czyli 300 z³otych. Zg³osi³em te¿ sprawê do prokuratury.

Zmiana ma byæ œwiadoma
Marta Pietranik-Pacu³a, rzecznik Telefonii „Dialog”, zapewnia,
¿e umowa z panem Jerzym nie
zostanie zrealizowana. - Klient
nie poniesie te¿ ¿adnych kosztów
zwi¹zanych z odst¹pieniem
od umowy. Nigdy nie naliczamy
kar umownych za odst¹pienie

miejski rzecznik konsumentów w Toruniu

?

- Chcia³em zrobiæ zakupy
w sklepie internetowym.
Przejrza³em regulamin
jednego z nich. Niestety,
przebrniêcie przez niego
nastrêczy³o mi wiele
k³opotów. Jakie zapisy s¹ dla
klienta najistotniejsze?
ARTUR Z TORUNIA

FOT. DIGITOUCH

od umowy zg³oszone przed terminiem jej realizacji - s³yszymy.
Marta Pietranik-Pacu³a t³umaczy, ¿e operatorzy, równie¿ „Dialog”, prowadz¹ sprzeda¿ swoich
us³ug miêdzy innymi wspó³pracuj¹c z firmami sprzeda¿y poœredniej. W takiej sytuacji zawsze
mog¹ siê zdarzyæ sytuacje nadu¿yæ ze strony przedstawicieli. Na szczêœcie dziœ u nas s¹ to sytuacje incydentalne. Dok³adamy
wszelkich starañ, by klient by³ rzetelnie poinformowany i podj¹³
œwiadom¹ decyzjê o zmianie operatora niezale¿nie od tego, czy
skontaktowa³ siê z nim nasz pracownik czy pracownik wspó³pracuj¹cego z nami partnera. Wszyscy nasi przedstawiciele handlowi,
zarówno zatrudniani bezpoœrednio przez „Dialog”, jak i pracownicy wspó³pracuj¹cych z nami firm
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EWA KOWALKA
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Dodatek
na dojazdy
ój syn doje¿d¿a do szko³y
ponadgimnazjalnej. Czy
mo¿e on ubiegaæ siê
o dodatek na dojazdy?

M

STA£A CZYTELNICZKA

Je¿eli dziecko doje¿d¿a ze
swojego miejsca zamieszkania
do szko³y ponadgimnazjalnej
lub artystycznej, dodatek wynosi 50 z³ miesiêcznie.
Je¿eli dziecko mieszka
w miejscowoœci, w której uczê szcza do szko³y ponadgimnazjalnej lub artystycznej, dodatek wyniesie 90 z³.
Dodatkowo bêdzie przys³ugiwaæ dziecku posiadaj¹cemu
orzeczenie o niepe³nospraw noœci, które mieszka w miejscowoœci, w której znajduje siê
szko³a podstawowa lub gimnazjalna. Dodatek jest wyp³acany
przez okres trwania roku szkolnego, tj. 10 miesiêcy.
Z tytu³u kszta³cenia i rehabilitacji dziecka rodzicom, opieku-

nowi faktycznemu lub prawnemu dziecka oraz osobie ucz¹cej
siê przys³uguje dodatek na rehabilitacjê.
Œwiadczenie otrzyma rodzic
na dziecko do ukoñczenia 16
lat, je¿eli ma orzeczon¹
niepe³nosprawnoœæ, natomiast
aby otrzymywaæ je do ukoñczenia 24 lat, musi legitymowaæ
siê orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu
niepe³nosprawnoœci. Wysokoœæ
dodatku zwi¹zana jest z wiekiem dziecka. Wynosi 60 z³
miesiêcznie do ukoñczenia
przez nie piêciu lat, oraz 80 z³
miesiêcznie dla dziecka w wieku 6-24 lata.

Rodzic
za granic¹
ie mam pracy. Mój m¹¿
wyjecha³ do Irlandii. Czy
otrzymam œwiadczenia
rodzinne w Polsce czy
w Irlandii?

N

CZYTELNICZKA Z INOWROC£AWIA

Gmina w pani przypadku powinna przes³aæ wniosek do marsza³ka województwa, który
sprawdza, czy w tej sprawie maj¹
zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia
spo³ecznego. Pozostaje pani
w Polsce i jest pani bezrobotna,
w takim przypadku krajem w³aœciwym do wyp³acenia jest kraj
pracy drugiego rodzica.

sprzeda¿y poœredniej, przechodz¹
rozbudowane szkolenia. Podczas
zajêæ uczulamy ich, by wyj¹tkowo
dok³adnie t³umaczyli specyfikê
us³ugi klientom. Zdarza siê bowiem, ¿e szczególnie starsze osoby s³owo „telekomunikacja” kojarz¹ tylko i wy³¹cznie z TP SA. Nam
natomiast zale¿y, by byli œwiadomi
zmiany operatora. Jeœli tak nie bêdzie istnieje du¿e ryzyko odst¹pienia lub rozwi¹zania umowy mówi Marta Pietranik-Pacu³a.

Telefon na powitanie
Jak dodaje, przedstawiciele
handlowi „Dialogu” maj¹ obowi¹zek na pocz¹tku spotkania z klientem przedstawiæ siê i okazaæ identyfikator ze zdjêciem, hologramem i numerem. Ich to¿samoœæ
klient mo¿e potwierdziæ dzwo-

ni¹c do Telecentrum pod numer
0801 700 700. Numer przedstawiciela handlowego jest równie¿
czêœci¹ numeru umowy, tak wiêc
ka¿d¹ podpisan¹ i przes³an¹ umowê operator identyfikuje bez
problemu z handlowcem, który j¹
podpisa³ z klientem.
Marta Pietranik-Pacu³a podsumowuje: - Najnowszym, wprowadzonym w tym roku narzêdziem,
jest tak zwany telefon powitalny
do ka¿dego nowego klienta. Podczas telefonicznej rozmowy weryfikujemy czy wszystko przebieg³o
zgodne z naszymi standardami.
Ka¿d¹ skargê klienta traktujemy
bardzo powa¿nie i szczegó³owo
weryfikujemy. Równie¿ ta skarga,
zg³oszona do nas za poœrednictwem „Pomorskiej”, zosta³a ju¿
wys³ana do weryfikacji w Departamencie Sprzeda¿y. Jeœli pojawiaj¹

siê zarzuty dotycz¹ce poszczególnych handlowców, reagujemy najszybciej jak to jest mo¿liwe, cofaj¹c pe³nomocnictwa sprzeda¿owe i nak³adaj¹c kary finansowe
na firmy partnerskie. Uczulamy
równie¿ wszystkich potencjalnych klientów, by dok³adnie
sprawdzali zarówno osoby pukaj¹ce do ich drzwi, jak i dokumenty przedstawiane im do podpisu.
MA£GORZATA W¥SACZ
malgorzata.wasacz@pomorska.pl
tel. 52 3263 215

forum
Zmienialiœcie Pañstwo
operatora? Zostaliœcie
uczciwie poinformowani
o ofercie? Wypowiedzcie siê
na naszym forum

www.forum.pomorska.pl

KONKURS Jeœli masz innowacyjn¹ firmê, nie czekaj - poka¿ siê innym

Liderzy na start. Zg³oœcie udzia³
Do 30 wrzeœnia mo¿na wzi¹æ
udzia³ w III edycji konkursu
„Krajowi Liderzy Innowacji
i Rozwoju - 2010”.
Nawet najmniejsze firmy wprowadzaj¹ istotne zmiany w swojej
ofercie, metodach produkcji czy
organizacji, dziêki którym staj¹ siê
bardziej konkurencyjne, a ich
klienci otrzymuj¹ nowe i ulepszone produkty oraz rozwi¹zania.
Wprowadzenie przez mikroprzed
siêbiorcê produktów lub us³ug,
których nie by³o do tej pory na lokalnym rynku, bêdzie wa¿ne zarówno dla firmy, jej odbiorców, jak
i rozwoju ca³ego rynku lokalnego.
- Idea innowacji zak³ada tworzenie czegoœ nowego: od pomys³u, przez jego wdro¿enie i osi¹gniêcie wymiernych rezultatów wyjaœnia Tomasz Kierzkowski, dyrektor Biura Funduszy Unii Europejskiej w centrali Banku Pekao
S.A, mecenasa tegorocznej III edycji konkursu.
Niestety, nie zawsze upowszechnianie wiedzy o innowacji
jest ³atwe, zw³aszcza dla firm i organizacji dzia³aj¹cych na rynkach
lokalnych, nie maj¹cych takiej si³y
przebicia i mo¿liwoœci finansowych jak rynkowi potentaci.
Chêæ wsparcia istniej¹cych
na rynku mniejszych, ale czêsto
bardzo innowacyjnych podmio-

tów leg³a u podstaw konkursu
Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju. Konkurs promuje innowacyjne i rozwojowe rozwi¹zania
oraz projekty w przedsiêbiorstwach, gminach, stowarzyszeniach, a tak¿e w fundacjach i innych podmiotach.
Wyró¿nienie w konkursie ma
charakter presti¿owy i jest okazj¹
do promocji wprowadzonych rozwi¹zañ oraz projektów zarówno
w regionie, jak i w ca³ym kraju.
Na zwyciêzców edycji ogólnopolskiej czekaj¹ nagrody rzeczowe.
Podmioty bior¹ce udzia³
w konkursie mog¹ zaprezentowaæ innowacyjne rozwi¹zania
w swojej firmie, gminie lub organizacji i uzyskaæ tytu³ w jednej
z kategorii, np.: „Innowacyjna firma”, „Innowacyjna Gmina” lub
„Innowacyjna
Organizacja”.
Uczestnicy mog¹ równie¿ pokazaæ swoje innowacyjne us³ugi lub
produkty i uzyskaæ tytu³ w kategorii „Innowacyjny produkt” lub
„Innowacyjna us³uga”. Tak¿e jednostki korzystaj¹ce z dotacji unijnych mog¹ promowaæ swoje
dzia³ania w kategorii „Innowacyjny projekt unijny”. Przedsiêbiorcy mog¹ braæ udzia³ tak¿e w kategorii „Dynamicznie rozwijaj¹ca
siê firma” i pochwaliæ siê rozwojem uzyskanym pomimo spowolnienia gospodarczego.

- Jakoœæ oraz wielow¹tkowoœæ
zg³oszeñ otrzymanych w poprzednich edycjach konkursu jest dowodem, ¿e przyjête za³o¿enia konkursu s¹ zrozumia³e i akceptowane przez uczestników - twierdzi
Krzysztof Duchnowski Prezes
Fundacji Innowacji i Rozwoju, organizatora konkursu.
Aby wzi¹æ udzia³ w konkursie
zainteresowany podmiot powinien wype³niæ ankietê konkursow¹ zamieszczon¹ wraz z regulaminem konkursu na stronie
internetowej
www.liderzyinnowacji.pl ,
a nastêpnie przes³aæ j¹ do 30
wrzeœnia do Biura Fundacji Innowacji i Rozwoju.
(PROM)

KONKURS ZOSTA£ OBJÊTY
PATRONATEM M.IN. PRZEZ:
Ministerstwo Gospodarki,
Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego, Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego,
Narodowy Bank Polski,
Narodowe Centrum Badañ
i Rozwoju, PARP, Urz¹d
Patentowy Rzeczypospolitej
Polskiej, Gie³dê Papierów
Wartoœciowych w Warszawie,
Zwi¹zek Banków Polskich,
Marsza³ków wszystkich
województw w kraju.

- Bardzo wa¿n¹ jest kwestia,
na przyk³ad kto p³aci za przesy³kê, czy jest ona wliczona
w cenê towaru.
Sprzedawcy czêsto stosuj¹
w swoich regulaminach wiele
zapisów niekorzystnych dla
klientów. Na przyk³ad pisz¹, ¿e
towar trzeba zwróciæ nierozpakowany, co nie jest zgodne
z prawem. Regu³¹ jest, ¿e wysy³ka towaru odbywa siê dopiero po wp³acie pieniêdzy za niego. To równie¿ zapis niekorzystny dla kupuj¹cych.
(MAW)

FORUM
Stanis³aw z Bydgoszczy: W niedzielê z ¿on¹ byliœmy
na dworcu PKP, by odprowadziæ
na poci¹g szwagra i szwagierkê.
Byliœmy œwiadkami, gdy dwie
turystki z Czech na informacji
pyta³y o numer na informacjê
PKS. Okaza³o siê, ¿e uciek³ im
poci¹g, a na nastêpny czeka³yby
kilka godzin. Zatem uzna³y, ¿e
szybciej do celu dotr¹
autobusem. Jakie¿ by³o ich
zdziwienie, a zarazem moje, gdy
pani w informacji PKP
powiedzia³a, ¿e nie dysponuje
numerem na informacjê PKS.
Chcia³em pomóc Czeszkom,
wiêc podszed³em z nimi
do najbli¿szego kiosku ruchu.
Wyjaœni³em sprzedawcy, jaki jest
problem i poprosi³em go, by mi
poda³ na moment „Pomorsk¹”,
sk¹d spisa³em poszukiwany
numer. Sprzedawca trochê siê
krzywi³, ¿e nie kupi³em gazety,
ale zrozumia³, ¿e chcia³em
pomóc turystkom. Wstyd mi
za tê ca³¹ sytuacjê. Jak¹ my sobie
wystawiamy wizytówkê wobec
obcokrajowców. Uwa¿am, ¿e
na dworcu PKP powinien byæ
wywieszony rozk³ad jazdy
autobusów PKS i odwrotnie.
Rozumiem, ¿e te firmy ze sob¹
konkuruj¹, ale z drugiej strony
nie popadajmy w przesadê.
W koñcu najwa¿niejszy
powinien byæ klient.
Ma³gorzata z Torunia: Z zainteresowaniem
przeczyta³am artyku³ o tym, ¿e
w bydgoskich przedszkolach
od rodziców, którzy zapisywali
swoje pociechy, wymagano
okazania PIT-a. W Toruniu,
na szczêœcie, takiego obowi¹zku
nie by³o. Gdy przysz³am
do przedszkola z moj¹ trzyletni¹
córeczk¹, musia³am okazaæ
jedynie dowód osobisty
potwierdzaj¹cy mój adres
zameldowania. Nikogo nie
interesowa³y moje zarobki, ani
miejsce pracy. Nie dziwiê siê, ¿e
niektórzy rodzice z Bydgoszczy
oburzali siê, ¿e wymagano
od nich PIT-a.
NOT. (MAW)

